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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a única forma de assistência médica para uma grande parte 

da população brasileira. O SUS é um sistema gigantesco e há falhas. As filas para consulta no 

SUS é um dos grandes problemas desse sistema, afetando toda a população que necessita desse 

serviço básico. Existindo grandes filas e tempos de esperas para consultas ou procedimentos. 

Empregando as informações de consultas SUS e dos pacientes como entrada, é possível 

desenvolver um modelo analítico que faz uso do conceito de ciência de dados e aprendizado de 

máquina para predizer se o paciente é um possível candidato a faltar a consulta marcada, 

auxiliando profissionais de centros de saúde para poder adiantar outras consultas ou tomar ações 

para a fila diminuir. Então, como resultado da pesquisa, foram apresentados classificadores 

utilizando técnicas já existentes de aprendizado de máquina e análise exploratória para 

visualização dos resultados obtidos e características relevantes do conjunto de dados. Após a 

aplicação de vários algoritmos é possível prever o perfil dos pacientes mais propensos a faltar 

com um grau de certeza de 80%. 

 

Palavras-chave: Ciência de Dados. Inteligência Artificial. Aprendizado de máquina. Filas 

consultas do SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Unified Health System (SUS) is the only form of health care for a large part of 

Brazilian population, it is a gigantic system that has several failures. The queues for medical 

consultation in SUS is one of the major problems of this system, affecting the entire population 

that needs this basic service. There are long queues and a long waiting time for medical 

consultation or procedures. By using data of medical consultation and patient information as 

input, it is possible to develop an analytical model that uses the concept of data science and 

machine learning to predict whether the patient is a possible candidate to miss an appointment, 

assisting health center professionals to be able to advance other appointments or take action to 

reduce the queue. Then, as a result of the research, classifiers were presented using existing 

machine learning techniques and exploratory analysis to visualize the obtained results and 

relevant data characteristics. After applying several algorithms, it is possible to predict the 

profile of patients most likely to miss with a certainty of 80%. 

 

Keywords: Data Science. Artificial Intelligence. Machine Learning. SUS medical 

appointments queues.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os humanos são seres que conseguem aprender sobre problemas e tomar decisões por 

toda sua experiência e tarefas já aprendidas. Na computação normalmente os problemas e 

tarefas são resolvidos por um software, que algum programador escreveu o algoritmo para 

resolver este problema ou automatizar a tarefa. Mas não é tão primitivo e fácil escrever um 

algoritmo que faça tarefas do dia a dia das pessoas e as atividades que as pessoas realizam com 

facilidade e perfeição, como: reconhecer outra pessoa por sua face ou sua fala. O algoritmo 

teria que considerar e guardar muitas características do contexto, além de que para cada novo 

exemplo e variação precisariam ser programadas novas condições no software, para atender 

todas as variações. Entretanto, os humanos realizam essas tarefas, de reconhecimento e tomada 

de decisão, a partir de um conhecimento/experiência já adquirido. Um médico consegue realizar 

um diagnóstico após examinar e saber o que seu paciente está sentido, com seu conhecimento 

adquirido na sua formação e sua experiência profissional. Não seria simples construir um 

software que dado os sintomas e exames do paciente, diagnostica-se alguma doença ou 

enfermidade do paciente, com a mesma confiança e precisão de um médico experiente. Além 

de tudo, esse software ficaria extremamente complexo, e mesmo estes problemas sendo 

resolvidos por humanos, certas atividades se tornam repetitivas e outras contém um grande 

volume de dados, dificultando a análise e resolução em certos problemas e até tornando 

impossível em alguns casos a realização de tarefas manualmente e diariamente. (CARVALHO 

et al., 2011). 

Técnicas de Inteligência Artificial (IA), especialmente uma de suas áreas, o 

aprendizado de máquina (AM) do inglês, Machine Learning (ML), têm um grau de sucesso alto 

e lidam muito bem com questões de reconhecimento de padrão e como já diz o nome, a máquina 

aprender de dados para tomar decisões e prever valores conforme aprendeu. Existem diferentes 

problemas que são utilizados, como: detecção de e-mail spam, detecção de fraudes, 

recomendação de produtos para um usuário, reconhecimento de padrões e imagem, entre outras. 

“O aprendizado de máquina é área que provê aos computadores a habilidade de 

aprender sem que algo seja programado explicitamente.” (SAMUEL, 2000, minha tradução). 

Deste modo o aprendizado de máquina tem o objetivo de desenvolver técnicas 

computacionais sobre o aprendizado, sistemas capazes de adquirir conhecimento automático. 

Esse sistema é capaz de tomar decisões baseado no que aprendeu anteriormente, nas suas 
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experiências com sucesso anteriores. O AM é uma ferramenta poderosa para adquirir 

conhecimento automático, e não existe apenas um algoritmo e que este seja perfeito para todos 

os problemas. Cada algoritmo tem suas especialidades e forma que realiza sua captação de 

conhecimento e de hierarquia na indução do aprendizado. As conclusões e conhecimentos são 

geradas a partir da indução, que é uma forma de inferência lógica que retira as conclusões 

genéricas, algo diferente do que já aprendeu do conjunto de exemplos, de dados. Quando um 

algoritmo de AM está aprendendo a partir de um conjunto de dados, ele está procurando 

hipóteses, que podem ou não serem verdadeiras, no espaço de possíveis hipóteses, capaz de 

descrever as relações entre os objetos e que melhor se ajuste a estes dados. O aprendizado 

indutivo é este processo de raciocinar e derivar conhecimentos novos. É efetuado sobre dados 

externos introduzidos a este sistema, e ele pode ser dividido em tipos: o supervisionado e o não-

supervisionado. No algoritmo supervisionado os dados serão descritos com atributos e um 

rótulo associado, então esse algoritmo tem como objetivo construir um classificador para 

determinar qual é rótulo de novos exemplos sem rótulo. Já o algoritmo não-supervisionado 

analisa os exemplos e tentar agrupar eles de alguma maneira para alguma de suas 

características, formando grupos parecidos ou também chamado de clusters. (MONARD; 

BARANAUSKAS, 2003). 

Um problema conhecido pela população brasileira e complexo de entender tanto para 

a população quanto para o governo, é a imensa fila do Sistema Único de Saúde para consultas 

médicas, principalmente para especialidades. Ela acumula um grande número de pessoas na 

lista de espera e também o alto tempo que o paciente precisa aguardar para conseguir realizar 

uma consulta com algum médico. Entre outros procedimentos além das consultas, como: 

exames e cirurgias. Muitos dos pacientes faltam nos seus procedimentos marcados e nem fazem 

um aviso dessa falta ou não remarcam o procedimento. Este é um dos pontos desse grande 

problema nacional, e que poderia diminuir a fila e tornar o processo mais eficiente. 

Ter mecanismos para avisar o usuário quando a data se aproxima, seria uma forma de 

diminuir esse número, mas nem todas as unidades dispõem de tecnologias. Um dos motivos de 

não comparecimento comentados pelos pacientes é o esquecimento da consulta. (WEISS, 2017) 

Para muitas pessoas, o SUS é a única forma para realizar uma consulta, um exame médico e se 

tratarem de suas enfermidades. Principalmente para pessoas carentes que não tem acesso ao um 

plano de saúde ou a possibilidade de realizar uma consulta particular. Essas pessoas, muito das 
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vezes precisam disso para continuar sua vida, poderem ter uma vida saudável para ganhar seu 

pão do dia a dia e irem no seu trabalho. 

Sendo assim, o objetivo do estudo é avaliar e analisar os motivos que levam o paciente 

a faltar as consultas agendadas e quais as características dos pacientes que se abstiveram, a fim 

de entender melhor este problema e descobrir padrões utilizando um dataset de registro de 

consultas médicas brasileiras com informações da consulta e principalmente do paciente, 

aplicando algoritmos supervisionados e não-supervisionados de aprendizagem de máquina para 

criar um classificador de pacientes que irão faltar a consulta e agrupar características que 

possam ser relevantes nesse aspecto. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

TCC. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Aplicar técnicas de machine learning para predição para faltas de pacientes em 

consultas do SUS. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Levantar características dos pacientes que faltam às consultas; 

• Experimentar e apresentar diferentes algoritmos de machine learning para 

agrupamento de características dos pacientes e predição da consulta; 

• Apresentar uma proposta de solução para o gerenciamento de filas de consultas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O alto nível de pacientes que faltam às consultas gera alto nível de prejuízo e deixam 

o sistema de saúde mais falho. A falta em consultas médicas agendadas, exames agendados e 

procedimentos cirúrgicos no SUS são fatores que agregam nisso e é um dos problemas do setor 
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da saúde do governo. Segundo WEISS (2017) em cada cinco consultas médicas agendadas, um 

paciente falta. Isso gerou um prejuízo de R$ 13,4 milhões em SC no ano de 2016 nas 20 

unidades de responsabilidade do governo. O ideal seria uma taxa de faltas de no máximo 10% 

e aceitando até 20%, que seria um número ainda alto. 

Existem 904 mil pacientes na fila por cirurgia eletiva no SUS, esse número apenas 

contabiliza 16 Estados e 10 capitais, que participaram da pesquisa do SUS. A demora nos 

atendimentos e procedimentos normalmente agrava o estado clínico dos pacientes gerando um 

maior custo no futuro para atender este paciente. Além de existir casos de pacientes com mais 

de 10 anos em espera para a tal da cirurgia. (CAMBRICOLI, 2017). 

Se de alguma forma os pacientes avisassem ou remarcassem suas consultas, ajudariam 

a diminuir tanto a quantidade de pessoas na fila e o tempo de espera pôr os procedimentos no 

Sistemas Nacional de Saúde. Podendo indiretamente trazer outros diferentes benefícios. Mas 

para isso, precisa ter métodos mais eficazes de comunicação, facilidade para os pacientes ter 

acesso à informação da sua consulta e desmarcar se for o caso e entender o porquê isso acontece 

e as características dos pacientes é importante. Para com essas informações agir e tirar 

conclusões necessárias para diminuir essa fila. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O presente artigo foi organizado da seguinte maneira: no capítulo 2, serão apresentados 

os assuntos de filas nas consultas do SUS e seus aspectos, os conceitos e histórico da 

inteligência artificial (IA), sobre o descobrimento de conhecimento em dados (KDD) e seus 

processos e o aprendizado de máquina, área da IA e foco do trabalho e, alguns de seus 

algoritmos e ferramentas; no capítulo 3 será apresentado os passos e a aplicação das técnicas 

de IA no problema de filas do SUS, as análises dos dados e procedimentos para preparar, treinar 

e criar os classificadores; No capítulo 4 será apresentado as análises das aplicação dos 

algoritmos de aprendizado de máquina e verificando junto os experimentos e resultados dos 

algoritmos; No capítulo 5 apresentando sobre as conclusões do trabalho retirados dos estudos, 

ligando as conclusões com os objetivos do trabalho e do mesmo modo mostrando ideias para 

trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo descrever os conceitos relacionados com o estudo aqui 

apresentado. Em seguida no subcapítulo 2.1 temos uma contextualização SUS e dados sobre as 

filas das consultas no SUS. Logo após, conceituamos sobre o termo Inteligência Artificial, na 

seção 2.2.1 falando sobre o que é, na 2.2.2 do histórico da IA. Na seção 2.2.3 explicandos sobre 

o KDD e seus processos para gerar conhecimento a partir de conjunto de dados. Depois focando 

no conceito de aprendizado de máquina e alguns dos seus algoritmos que serão utilizados no 

trabalho. E também ferramentas, bibliotecas e linguagens de programação disponíveis e 

utilizados na área de aprendizado de máquina. 

 

2.1 FILAS NAS CONSULTAS DO SUS 

 

A saúde é um dos serviços mais importantes e necessário na vida do brasileiro. O SUS 

é um sistema muito amplo, passando pela administração municipal, estadual e nacional. É um 

sistema difícil de se administrar e tem suas falhas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) Para 

conseguir fazer uma consulta, exame ou cirurgia muitas vezes é um processo difícil e lento no 

SUS, e isso pode ser acarretado por diversas pontos, como: alto tempo de espera, hospitais sem 

leitos suficientes e estruturas precárias, sistema mal gerenciado, financiamento insuficiente, 

grandes filas para consultas e tratamentos. (CARVALHO, 2018) Esse ponto de maiores filas e 

demora para os procedimentos no SUS tem a ver com o ponto de não comparecimento dos 

pacientes em seus procedimentos sem aviso. Esse último é o foco do presente trabalho, e não 

remete que o problema das filas e a demora esteja total nessa questão. 

Segundo a matéria da APS Santa Marcelina (2018) e o Ministério Público Santa 

Catarina (2019), o não aviso da falta na consulta marcada causa prejuízos aos cofres públicos. 

Os profissionais e/ou equipamentos já ficam alocados para a atividade, afetando que ficam sem 

uso e parados, e também a falta pode causar consequências nos pacientes, por exemplo, agravar 

as doenças se um tratamento não for continuado. O Ministério Público Santa Catarina (2019), 

lançou a campanha de SUS sem falta, informando que a consulta não comparecida e não 

avisada, faz falta para outra pessoa e causa prejuízos. Esta proposta do MPSC para tentar 

conscientizar a população e entre outras políticas e ações, para poder antecipar os 

procedimentos, diminuir as filas e melhorar a qualidade do sistema. 
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O absenteísmo dos pacientes às consultas médicas é um número expressivo para a 

saúde pública brasileira. No dataset que será estudado mostra que 30% dos 110 mil registros 

de consultas médicas marcadas, teve a ausência sem aviso dos pacientes. Algo que pode ser 

gerado por n motivos dos pacientes, entre eles: esquecimento do paciente, distância entre a data 

do agendamento e a consulta, dificuldade de liberação do trabalho e de locomoção, melhora do 

sintoma que ocasionou o agendamento ou não importância no retorno com o médico, o paciente 

não ter sido avisado da marcação e entre outros. Às vezes não existem nem previsões de datas 

para a consulta. 

Além do dado de 2016, de 358.776 exames e consultas agendados, 119.249 não 

tiveram confirmação de presença no Sistema de Regulação Nacional (Sisreg), do SUS. Falando 

especificamente em dados regionais, em Florianópolis em torno de 25% dos pacientes faltaram 

e a cidade com maior número de faltas em consultas foi da cidade de Palhoça, onde 4 de 10 

pacientes não comparecem e nem avisam. (WEISS, 2017). 

É indicado se o paciente não vai mais realizar o procedimento ou não poderá 

comparecer na data agendada, fazer a remarcação ou cancelamento da consulta se possível com 

48h de antecedência, pois esse recurso vai estar alocado para aquela pessoa e não vai ser 

utilizado. Além de exames descartados, que os pacientes não vão buscar e é descartado depois 

de um certo tempo. (MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, 2019). 

As ideias para tentar diminuir este número são diversas. Cada governo implementam 

e testam ideias diferentes, como: enviando avisos por SMS e outros meios de comunicação 

tecnológicos (SMS/correio/telefone/e-mail), marcação individualizada considerando-se o perfil 

do usuário, não remarcação automática das pessoas que faltam às consultas, adaptação da 

marcação ao horário de trabalho do usuário, lembrete do agendamento no dia anterior pelo 

agente comunitário de saúde entre outras. (IZECKSOHN; FERREIRA, 2014). 

A conscientização é um ponto importante para atacar o ponto principal do problema e 

o SUS investe nessas campanhas. Mas, ele precisa facilitar para os pacientes poderem realizar 

o aviso do não comparecimento, e também fornecer melhores ferramentas para fácil acesso dos 

pacientes e simples comunicação do paciente com o seu posto de saúde ou ponto de 

atendimento. (MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, 2019). 

Certas atitudes podem ser tomadas para diminuir esse número de abstinência: facilitar 

a desmarcação e o agendamento; ampliar as formas de comunicação da população com a 

unidade por meio de tecnologias, tais como WhatsApp; Ouvir o usuário e marcar em horário 
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conveniente para ele, entendendo seu cotidiano, inclusive o que precisa organizar para 

comparecer à consulta. (IZECKSOHN; FERREIRA, 2014) Além de ter ferramentas e insumos 

para gerar conhecimentos para gestores analisarem os casos e tomarem decisões. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, 2019). 

Para ser estudado e analisado o problema de os pacientes faltarem suas consultas no 

SUS, existem algumas plataformas onde o é disponibilizado os dados com informações de 

consultas e dos pacientes para acesso público e em diferentes formatos. Para em cima destes 

dados poder ser realizados estudos e análises para identificação de características e padrões, 

talvez podendo assim gerar algum conhecimento e ponto de partida para ações melhorativas. 

Uma delas é a plataforma Kaggle, onde pessoas e comunidades disponibilizam dados para 

estudo de problema. Expondo os problemas em contextos de conjunto de dados, competições, 

cursos, dados entre outros focos. 

 

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

2.2.1 O que é 

 

Inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer computadores inteligentes, 

especialmente sistemas computacionais inteligentes. Está relacionado à tarefa de usar 

computadores para entender a inteligência humana, mas a IA não precisa se limitar a 

métodos biologicamente observáveis. (MCCARTHY, 2007, minha tradução). 

 

O ser humano é um ser inteligente e esta característica é muito importante para sua 

existência e sua evolução. Esta característica é estudada há muito tempo para entender como 

nós pensamos e criamos conhecimento. A inteligência artificial (IA) tenta compreender e 

construir entidades inteligentes. Este campo é relativamente recente, um dos mais novos das 

engenharias e ciências. E existem várias subcampos nessa área, como o aprendizado de 

máquina. (NORVIG; RUSSELL, 2013). 

Grosseiramente, a inteligência artificial é um ramo de pesquisa e desenvolvimento da 

ciência da computação que busca, construir mecanismos e/ou dispositivos que simulem a 

capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, de ser inteligente. Poder 

substituir ser humanos em tarefas repetitivas e que precisaria de horas coletando e analisando 

dados. Automatizar e resolver problemas de forma inteligente. 
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Os autores Norvig e Russell (2013), falam que inteligência artificial variam em duas 

principais dimensões, as que se preocupam com processos de pensamento e raciocínio e outra 

sobre comportamento. E dentro dessas duas dimensões, existem duas abordagens: uma que 

medem o sucesso comparando com atividades e tarefas que os humanos realizam, e outra 

abordagem que medem contra o conceito ideal de inteligência, que é chamado de racionalidade. 

Considerando que um sistema é racional se ele faz a “coisa certa”, dado o que ele aprendeu e 

sua experiência. Dividindo a IA em 4 categorias: sistemas que pensam como humanos; sistemas 

que pensam racionalmente; sistemas que agem como humanos e sistemas que agem 

racionalmente. 

As quatros categorias propostas abordam diferentes diretriz e área que a IA atua, e são 

seguidas e válidas. Como pode esperar, existe essa comparação entre o humano e máquina ser 

racional. É citado, que não estão dizendo que humanos são irracionais no sentido de 

incontroláveis e que não poderiam se controlar emocionalmente em certas ocasiões, apenas que 

os seres humanos não são perfeitos, e também estão em “aprendizado”. Uma proposta centrada 

em humanos deve ser uma ciência empírica, envolvendo hipóteses e confirmações 

experimentais. A proposta racionalista envolve uma combinação de matemática e engenharia. 

Atualmente, a área de inteligência artificial está entre as mais procuradas e com 

altíssimos salários e benefícios, segundo o ranking The 50 Best Jobs in América feito pelo 

Glassdoor, plataforma de empregos, elegeu a profissão cientista de dados com aposta para o 

ano de 2018. Isso é uma combinação de fatores: um número alto de vagas abertas, salários altos 

e a satisfação geral dos profissionais em seu ambiente e com que está trabalhando no seu dia a 

dia. Essas características já são da área de tecnologia em geral, mas em específico nesse setor 

de inteligência artificial/cientista de dados tendo ainda maiores salários e melhores condições. 

Pois, agrega os benefícios das áreas, tornando algo altamente procurado e com grandes 

oportunidades de crescimento profissional. (SCHRODT, 2018). 

 

2.2.2 Histórico 

 

O conceito de inteligência artificial não é contemporâneo. Aristóteles, professor de 

Alexandre, o Grande, almejava substituir a mão-de-obra escrava por objetos autônomos, sendo 

essa a primeira idealização de Inteligência Artificial relatada, uma ideia que seria explorada 

muito tempo depois pela ciência da computação. (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 2019) É 
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uma área que se fundamenta em diversas outras áreas, como: filosofia, neurociência, engenharia 

da computação, matemática. Os primeiros trabalhos nasceram no século XX, com enfoque nos 

anos 50, depois da Segunda Guerra, com bastante limitações pelo fato de estar nos anos que 

existiam os primeiros computadores, capazes de efetuar operações aritméticas e nada a mais 

além disso, e com bastante limitações no processamento. 

O primeiro trabalho que é hoje geralmente reconhecido como IA foi feito por Warren 

McCulloch e Walter Pitts (1943). Eles usaram 3 fontes: conhecimento de filosofia básica e 

função dos neurônios no cérebro; uma análise formal da lógica proposicional devido a Russell 

e Whitehead; e a teoria da computação de Turing. Eles propuseram um modelo de neurônios 

artificiais em que cada neurônio é caracterizado como estando “ligado” ou “desligado”, com a 

mudança para “ligado” ocorrendo em resposta à estimulação por um suficiente número de 

neurônios vizinhos. O estado do neurônio foi concebido como “realmente equivalente a 

proposição que propõe seu adequado estímulo”. Eles mostraram, por exemplo, que qualquer 

função computável poderia ser computada pela mesma rede de neurônios conectados, e que 

todos os conectivos lógicos (and, or, not, etc) poderiam ser implementados por simples 

estruturas de rede. Eles também sugeriram que redes definidas adequadamente também 

poderiam aprender. (NORVIG; RUSSELL, 2013). 

Seguindo com o mesmo modelo dois alunos de graduação no departamento de 

matemática de Princeton, Marvin Minsky e Dean Edmonds, construíram a primeira rede neural 

de computador em 1951. O SNARC, como foi chamado, usava 3.000 válvulas eletrônicas e um 

mecanismo de piloto automático para simular uma rede de 40 neurônios. (NORVIG; 

RUSSELL, 2013). 

Existem outros trabalhos que podem ser caracterizados para a IA, mas foi Alan Turing 

quem primeiro articulou uma visão completa de IA no artigo “Computação de Máquina e 

Inteligência” em 1950. Ele introduziu o teste de Turing, aprendizado de máquina, algoritmos 

genéticos e reforço da aprendizagem em seus experimentos. 

 

2.2.3 KDD 

 

Estamos em uma era onde as organizações estão preocupadas e querem ver sobre os 

dados que a organização gera e gerou em toda sua existência utilizando tecnologias em seus 

processos. Porque estes dados são utilizados para gerar conhecimento, que é utilizado como 
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base de tomadas de decisão de gestores e diretores para traçar estratégias mais assertivas para 

o negócio. Este processo de transformação de conhecimento pode ser algo realizado repetitivo 

por humanos especialistas, que fazem diferentes transformações nos dados e análises para 

gerarem valor nestes dados e descobrirem algo útil nele. Pensando como a inteligência artificial, 

o KDD (Knowledge Discovery in Databases) pensa em trazer automatização do trabalho 

humano e inteligência para processos realizados. O KDD é processo de gerar conhecimento útil 

a partir de uma base de dados e encontrar padrões nestes dados. 

 

O KDD pode ser entendido como um processo de extração de conhecimento de bases 

de dados, adquirindo relações de interesse não observadas pelo especialista do 

domínio, bem como auxiliando a validação de conhecimento extraído por esse 

especialista. (ROCHA, 1999). 

 

Descobrir padrões em dados e gerar conhecimento é conhecido por diferentes nomes, 

data mining, processamento de padrão de dados, descobrimento de informação e o KDD. 

Entretanto, o termo data mining ser mais utilizado por estatísticos e pesquisadores de banco de 

dados, o KDD seria o processo geral e a data mining seria uma etapa dentro do KDD, que 

utilizaria de algoritmos para extrair modelos dos dados. Além de todas as etapas do KDD, que 

são elas: preparação de dados, seleção de dados, limpeza de dados, incorporação de 

conhecimento e interpretação dos resultados garantindo o conhecimento útil que foi derivado 

do conjunto de dados. (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

O KDD evoluiu e tem total relação com os assuntos de banco de dados, e assuntos do 

artigo, o assunto já comentado inteligência artificial e o do próximo capítulo, aprendizado de 

máquina. O KDD incorpora teorias, algoritmos e métodos dessas outras áreas e entre outras. 

Como as áreas aprendizado de máquina e redes neurais, o KDD se preocupa em inferir modelos 

de dados, gerar algum conhecimento. Como citado, uma das etapas é a data mining, e dentro 

desta etapa a grande parte das tarefas realizadas, aplicam métodos desses campos para encontrar 

os padrões nos dados. Mas o que diferencia o KDD desses outros campos, o KDD se concentra 

no processo geral de gerar conhecimento em cima de dados, desde a parte de como esses dados 

vão ser armazenados e acessados, como os algoritmos vão funcionar eficientes com a grandes 

volumes e a escalabilidade dos dados, como os resultados das análises e transformações vão 

poder ser visualizadas e como será a interação homem-máquina que será suportada no processo. 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996) A extração de dados pelo KDD é um 

processo interativo, não é um sistema automático, que realiza tudo por sua conta. Precisa da 
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interação de usuários especialista no contexto do problema, para que seja possível encontrar 

padrões válidos e potencialmente úteis nos dados. (ROCHA, 1999). 

Os processos do KDD implicam em várias etapas envolvendo a preparação de dados, 

conforme a imagem 1 ilustra, busca de padrões, avaliação de conhecimento e refinamento do 

que foi gerado, isso tudo repetido em várias iterações para ter um melhor modelo. Isso tudo 

com interação do usuário especialista, para trazer padrões nesses dados. Esses padrões 

descobertos devem ser válidos para o problema e para novos dados imputados, com algum grau 

de certeza. Resumindo os: 

1. Aprender o domínio da aplicação: ter conhecimento prévio e os objetivos da aplicação, 

saber sobre o problema; 

2. Criando um conjunto de dados: seleção de um conjunto de dados ou seleção de um 

subconjunto de variáveis ou amostras de dados em que a descoberta deve ser realizada; 

3. Limpeza dos dados e pré-processamento: remoção de ruído ou outliers, selecionando e 

escolhendo as informações necessárias para modelar no contexto problema, estratégias 

para lidar com falta campos de dados ou campos mal preenchidos, mudança de campos 

com informação de tempo e mudanças conhecidas, mapeamento de valores ausentes e 

desconhecidos; 

4. Redução e projeção de dados: tentar diminuir quantidade de variáveis do conjunto de 

dados, simplificar, agrupar variáveis que tenham mesmo sentido usando redução de 

dimensionalidade ou métodos de transformação para reduzir o número de variáveis. 

Para encontrar representações invariantes para os dados; 

5. Escolhendo a função de data mining: decidir qual será o modelo derivado pelo algoritmo 

de data mining. Se utilizará da classificação, regressão ou agrupamento; 

6. Escolhendo os algoritmos de data mining: Selecionar métodos utilizados para procurar 

padrões nos dados, como decidir quais modelos e os parâmetros podem ser apropriados. 

Se será algo para entender os dados ou algo preditivo; 

7. Data mining: busca por padrões de interesse em uma forma representacional particular 

ou conjunto de tais representações, incluindo classificação ou árvores, regressão, 

agrupamento; 

8. Interpretação: interpretar os padrões descobertos e, possivelmente, retornando a 

qualquer uma das etapas anteriores para refazer, bem como removendo padrões 
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redundantes ou irrelevantes e traduzindo os úteis em representações compreensíveis 

para os usuários; 

9. Utilizar conhecimento descoberto: incorporar este conhecimento em sistemas para a 

tomada de decisões com base no mesmo. Documentando e informando sobre as partes 

que necessitam deste conhecimento. Para que também possa ser evoluído. (FAYYAD; 

PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

 

Figura 1 - Visão geral das etapas que constituem o processo KDD 

 

Fonte: Fayyad, Piatetsky-shapiro e Smyth (1996) 

 

O KDD como a inteligência artificial pretende trazer o conhecimento e identificar 

padrões em um conjunto de dados, que muito das vezes um humano não conseguiria identificar. 

Portanto, utilizar do KDD em conjunto da subárea da inteligência artificial, o machine learning 

para aplicação de algoritmos para a predição de valor e agrupamentos de variáveis. 

 

2.2.4 Machine learning 

 

Sistemas de machine learning ou aprendizado de máquina são sistemas que aprendem 

a partir dos dados e que pretende tomar decisão com o mínimo de intervenção humana, uma 

opção muito interessante e que na última década o uso do aprendizado de máquina se espalhou 

rapidamente por toda a ciência da computação e além. Machine learning é usado em diferentes 

áreas, em pesquisa na web, filtro de spam de e-mails, sistemas de recomendação, anúncios, 

detecção de fraude, classificação de imagens e muitos outras aplicações. 

 

A aprendizagem é uma característica própria dos seres humanos. Graças a isso, 

enquanto executam tarefas semelhantes, adquirem a capacidade de melhorar seu 

desempenho. Essa habilidade, quando aplicada a sistemas computacionais, é chamada 

de aprendizado de máquina. (KONAR, 1999, p 788). 
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Com o aprendizado de máquina não precisa ser desenvolvido um sistema com muitas 

validações condicionais, métodos recursivos e outros métodos de programação. Para poder 

tratar todos os casos de identificação de padrões de um programa ou poder analisar dados, 

algoritmos são capazes de aprender e inferir conhecimento em dados aprendidos e novas 

entradas.  

Para entender como o aprendizado de máquina gera conhecimento e aprende de 

padrões e dados, precisamos entender sobre a hierarquia do aprendizado de sistema, que seria 

o processo de indução, a forma de inferir lógica para obter conclusões genéricas sobre um 

conjunto particular de exemplos. A indução é o recurso mais utilizado pelo cérebro humano 

para derivar conhecimento novo. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) Para algum conceito 

ser aprendido na indução, gera-se várias hipóteses de conhecimento nos exemplos analisados, 

e essas hipóteses geradas podem ou não ser algo verdadeiro. (CARVALHO et al., 2011) O 

processo de indução é algo que se aplicado com o número baixo de dados, ou se as amostras 

não forem bem escolhidas e também as variáveis/atributos dos dados, as hipóteses obtidas 

podem ser de pouco valor. Por isso, o aprendizado de máquina precisa ter grandes volumes de 

amostras dados para conseguir aprender e retirar algo relevante para o problema que está sendo 

resolvido. E as variáveis nesse conjunto de dados, tragam valor e gerem o maior número de 

hipóteses para o algoritmo aprender. (CARVALHO et al., 2011). 

Um exemplo para mostrar a indução de hipóteses com o AM, seria um conjunto de 

dados de pacientes de um hospital. Cada exemplo corresponde a informação do paciente, e suas 

características ou atributos. Que podem ser: nome, idade, peso, altura, sintomas do paciente, 

exames médicos. Um desses atributos será considerado o atributo de saída (classe ou label), 

cujos valores podem ser estimados utilizando os valores dos demais atributos, que são 

chamados de atributos de entrada (features). O objetivo de um algoritmo de AM utilizado 

nessas tarefas é aprender, a partir de dados, denominado conjunto de treinamento, gerar um 

modelo e nesse modelo ter hipóteses capaz de relacionar valores de atributos de entrada de um 

exemplo do conjunto de treinamento ao valor de seu atributo de saída. (CARVALHO et al., 

2011) Exemplo: 

Tabela 1 - Exemplos de atributos de entrada e saída 

Nome Idade Sintoma Peso Saída 

João 40 Dor no peito 80 Doente 

Maria 39  - 68 Saudável 
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Os algoritmos de aprendizado de máquina têm que saber lidar com dados não perfeitos. 

Pois, muitos dados que serão utilizados para realizar o treinamento vão conter problemas, entre 

eles: dados nulos, mal formatados, sem padrão. Mas existem técnicas e procedimentos para 

anteriormente de aplicar o AM, fazer a limpeza e melhor assertividade que esse algoritmo irá 

trazer, se chamando de pré-processamento. Além, nesse pré-processamento ser a parte remove 

os dados sensíveis que estão presentes e dados que não vão trazer relevância no contexto do 

problema que está sendo resolvido, não vão influir se no valor de saída, se o paciente está ou 

não doente. (CARVALHO et al., 2011). 

Isso para poder induzir hipótese, capaz de rotular novos exemplos corretos de 

pacientes, distinto dos que já foram utilizados para aprender a regra de decisão. A capacidade 

de generalização é uma característica importante, que o conjunto de treinamento deve possuir. 

Porque, ter uma capacidade de generalização de hipótese dentro de todas as hipóteses possíveis, 

para quando for inferir novos dados, as hipótese precisam apresentar boa capacidade de 

generalização, para poder saber qual seu valor de saída, sendo que pode ter havido algum 

exemplo igual a ela ou não no conjunto de dados de exemplo. Quando as hipóteses geradas pelo 

modelo estão super ajustadas ao conjunto de dados (overfitting), mostra que a hipótese se 

especializou no conjunto de dados e consegue induzir o atributo de saída de novos dados. Já o 

oposto, que o modelo gerado não consegue capturar padrões dos dados (underfitting), gerando 

uma taxa de acurácia baixa. (CARVALHO et al., 2011). 

Pois chegou à maturidade e era de as empresas/organizações estudarem seus dados 

internos e externos para descobrir novas oportunidades e automatizar processos. Trazerem 

novos conhecimento e criarem agentes inteligentes que conseguem trazer mais valor para 

organização e trazer outra perspectiva para problemas. Além de diversas automatizações de 

tarefas humanas que podem ser feitas. 

Entretanto, o AM existe diferentes métodos de utilização, diferentes algoritmos que 

conforme o problema tem uma melhor eficiência e resultados. São utilizados em diversas 

tarefas, que podem ser selecionados com alguns critérios definidos. Um dos critérios, seria se 

o problema terá que adotar qual paradigma de aprendizado, o preditivo ou o descritivo. 

Conforme a imagem 2, mostra a hierarquia de aprendizado, no topo o processo de aprendizado 

indutivo, em seguida para o supervisionado que seriam as tarefas preditivas (classificação e 

regressão) e os não supervisionados que seriam as descritivas (agrupamento, associação, 

sumarização), esses são os mais conhecidos e mais utilizados. (CARVALHO et al., 2011). 
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Figura 2 - Hierarquia de aprendizado 

 

Fonte: CARVALHO et al (2011) 

 

2.2.5 Algoritmos de machine de learning 

 

Conforme dito, existem diversos algoritmos de machine learning e abordagens, para 

cada situação um dos algoritmos vai se encaixar melhor e trará melhores resultados. 

 

2.2.5.1 Supervisionados 

 

O algoritmo preditivo ou supervisionado é uma função que, a partir de conjuntos de 

dados já rotulados e conhecidos, constrói um modelo que consegue estimar rótulos de novos 

dados. O rótulo é classe do dado ou atributo de saída. Se o domínio deste conjunto de dados 

com valores nominais é considerado um classificador e caso seja um conjunto infinito e 

ordenado de valores, tem um problema de regressão. Sendo através de um dado exemple sem 

rótulo, consegue identificar umas das possíveis classes ou valor real para dado. (CARVALHO 

et al., 2011). 

São treinados como uma ou mais entradas chamadas de atributos de entrada e na qual 

a saída chamada por classe desejada é conhecida. Por exemplo, pode ser o histórico de músicas 

que uma pessoa gosta ou não, a músicas tem de entradas de intensidade da música, gênero da 

música e tom, e a classe de saída conhecida dessa música é se a pessoa gostou ou não gostou 

da música. Com isso, posso dizer com novos exemplos de músicas se esta pessoa gostaria ou 

não da música em questão que está sendo testada. 
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O algoritmo supervisionado busca através do espaço de hipóteses possíveis (classes) 

por aquele que terá melhor desempenho para o dado, isso acontece também para conjuntos que 

não fazem parte do conjunto de treinamento. Com um conjunto de testes de exemplos que são 

distintos do conjunto de treinamento ou com novos exemplos com diferentes valores, podemos 

medir a precisão de uma hipótese de um modelo gerado. Dizemos que uma hipótese generaliza 

bem se prevê corretamente o valor de saída para novos exemplos. (NORVIG; RUSSELL, 

2013). 

 

2.2.5.1.1 Árvore de decisão 

 

“Uma árvore de decisão representa uma função que toma como entrada um vetor de 

valores de atributos e retorna uma “decisão” — um valor de saída único.” (RUSSEL e 

NORVIG, 2014) É um algoritmo muito simples para a construção em cima de dados, tem como 

base a estratégia de ser guloso de dividir para conquistar e sempre testar o atributo mais 

importante em primeiro lugar, que vai ter maior diferença na classificação.  

O algoritmo de árvore de decisão leva em consideração a estratégia de dividir um 

problema complexo em problemas mais simples, aos quais é atuado com a mesma estratégia 

recursivamente. Uma árvore de decisão é um grafo acíclico, que não tem ligação com o próprio 

nó e podem seguir para um próximo nó. Esta árvore é composta por nós, existem o nó de divisão 

e o nó folha. O nó de divisão tem dois ou mais sucessores, contendo um teste condicional nos 

valores de um atributo para realizar a divisão e dizer qual será o próximo nó dado um certo 

valor, exemplo: pode existir um nó com teste condicional de idade, se a idade for maior que 18 

é direcionado para um nó subsequente e se for menor para outro nó subsequente. Já o nó folha 

é com o rótulo, com os valores das classes do conjunto de dados, esse nó fica na ponta das 

árvores. (CARVALHO et al., 2011). 

A representação da árvores é algo simples e natural para o ser humanos, pois são nós 

encadeados com funções de decisão, então dado certo valor de entrada com seus atributos vai 

se percorrendo a árvore pelos os nós, e em cada nó decidindo pelo atributo qual será o próximo 

nó, até chegar no nó folha que terá o resultado desta entrada.  

A indução de decisão da árvore tentar deixa-la consistente com os exemplos e seja a 

menor possível árvore e seja pouco profunda. (NORVIG; RUSSELL, 2013) É utilizada 

heurísticas nos algoritmos localmente que olham um passo para frente, uma vez que o algoritmo 
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toma a decisão, ele nunca volta atrás (sem back-tracking), podendo gerar algo ruim 

globalmente. Exemplos de árvores: CART e C4.5.  

A Entropia mede a aleatoriedade de uma variável aleatória, quanto difícil predizer o 

atributo alvo. Cada nó de decisão verifica qual atributo que mais reduz aleatoriedade da classe 

que será alvo na divisão. O ganho de informação é fornecido pela diferença da entropia de 

conjunto de exemplos e a soma ponderada da entropia de partições. A árvore é construída com 

objetivo de reduzir a entropia, diminuir a dificuldade/aleatoriedade de predizer a variável alvo. 

(CARVALHO et al., 2011) O ganho de informação é definido em termos de entropia, temos 

que ter uma medida para escolher atributos bons e ruins, escolher um atributo que vá mais longe 

e forneça a classe exata dos exemplos. A entropia é a medida de incerteza de uma variável, 

onde o ganho de valor em uma variável corresponde a redução de entropia. Podemos mostrar 

com o exemplo de uma moeda, se ela sempre dá cara então não tem incerteza de sua classe, sua 

classe sempre dará cara e assim sua entropia é zero. E quando a moeda pode dar cara ou coroa 

vale “1 bit” de entropia. (NORVIG; RUSSELL, 2013) Quanto mais perto de zero ou zero a 

entropia for, maior a certeza nessa variável para definir o atributo de destino.   

Em alguns problemas utilizando aprendizagem com árvore de decisão gera-se árvores 

muito grandes quando não se identificar algum padrão. A aprendizagem vai identificar os 

padrões que estão apresentados nos dados, e ocorrer o problema de super adaptação 

(overfitting), e talvez gerando nós redundantes e sem valor. (NORVIG; RUSSELL, 2013) 

Existe a técnica de poda, que consiste em eliminar ruídos e o overfitting. Através de aprendizado 

genérico de uma hipótese no conjunto de treinamento de forma a melhorar o desempenho da 

árvore, forma para reduzir folhas redundantes e a profundidade da árvore gerada. Existem 2 

formas a pré-poda e pós-poda, a pré-poda acontece durante a geração das hipóteses, alguns 

exemplos nos treinamentos serão ignorados; e a pós-poda criasse primeiramente as hipóteses 

no treinamento então é generalizando as hipóteses e removendo partes, como o corte de alguns 

ramos em uma árvore de decisão. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

 

2.2.5.1.2 Naive Bayes 

 

Naive Bayes é um algoritmo simples, mas poderoso para a modelagem preditiva. Tem 

como base a técnica estatística de probabilidade condicional, baseada no teorema de Thomas 
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Bayes. (TEOREMA DE BAYES, 2019) Uma vez calculado, o modelo de probabilidade pode 

ser usado para fazer previsões para novos dados usando o Teorema de Bayes. 

Consequente o teorema de Bayes, é possível encontrar a probabilidade de um certo 

evento ocorrer, dada a probabilidade de um outro evento que já ocorreu: Probabilidade (B dado 

A) = Probabilidade (A e B) / Probabilidade(A). Comparações do algoritmo Naive Bayes com 

os métodos de árvore de decisão e redes neurais obtiveram resultados equivalentes. O algoritmo 

assume que cada variável de entrada é independente, mas nem todos os problemas com essa 

abordagem é relevante, por isso existem variações do algoritmo para lidar com estas 

abordagens. (CAMILO E SILVA, 2009). 

 

2.2.5.1.3 Redes Neurais Artificiais 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) têm inspiração nas redes neurais biológicas, que 

ocorre no cérebro humano. (CARVALHO et al., 2011) O sistema nervoso é formado pelos 

neurônios, que tem as suas responsabilidades pelo aprendizado e raciocínio dos humanos. Os 

neurônios são formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada e pelos 

axônios que são longos terminais de saída. Que é a base do funcionamento de uma rede neural 

artificial, conforme uma certa entrada, será calculado a saída através do conhecimento 

aprendido pelo o conjunto de dados de treinamento. Como os outros algoritmos supervisionados 

de AM. (CARVALHO, 2019). 

O algoritmo mais simples das RNAs consiste em uma regra de correção de erros, onde 

a otimização de uma função quadrática do erro entre as respostas preditas na RNA e os rótulos 

dos exemplos. (CARVALHO et al., 2011). 

As unidades, geralmente são conectadas por canais de comunicação associados por um 

peso, que torna alguma decisão mais ou menos forte. (CARVALHO, 2019) São conhecidas 

como os neurônios artificiais, e tem propósito de computar funções matemáticas e estão 

distribuídos nas camadas da RNA. (CARVALHO et al., 2011) As unidades trabalham nas 

entradas recebidas pelas suas conexões. E o comportamento inteligente da RNA, está nas 

interações das unidades de processamento da rede, podendo ser milhares de unidades de 

processamento para a classificação dos dados. (CARVALHO, 2019). 

Segundo Carvalho (2019), nas unidades de processamento é realizado as seguintes 

tarefas: são apresentados valores na entrada, cada sinal é multiplicado por um peso, que indica 
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a sua influência na saída da unidade, feito a soma ponderada dos sinais que produz um nível de 

atividade e se este nível de atividade exceder um certo limite a unidade produz uma determinada 

resposta de saída. Segundo Carvalho et al. (2011) a unidade de processamento tem um papel 

simples. Cada terminal de entrada do neurônio, recebe um valor e com esse valor são 

ponderados e combinados por uma função matemática, chamada função de ativação. A resposta 

do neurônio é a saída da função para a entrada. Mas existem diversas funções de ativação 

propostas na literatura, como as funções linear, limiar e sigmoidal. A função de ativação linear 

(Imagem 3(a)) retorna como saída o valor de u. A função limiar (Imagem 3(b)) define quando 

o resultado da função será 0 ou 1. A função sigmoidal (Imagem 3(c)) pode ter diferente 

inclinações, representa uma aproximação contínua e diferente da limiar. 

 

Figura 3 - Funções de ativações 

 

Fonte: CARVALHO et al (2011) 

 

A RNA tem 2 aspectos: a arquitetura, que significa o tipo e número de unidades de 

processamento e como essas unidades estão conectadas e, o aprendizado, que diz respeito às 

regras para ajustes dos pesos e informações nas regras. (CARVALHO et al., 2011). 

 Em uma rede os neurônios podem estar distribuídos em uma ou mais camadas, quando 

maior de uma camada, chamando de rede multicamadas. Quando for uma rede multicamadas, 

os neurônios podem receber em suas entradas a saída de neurônios da camada anterior e enviar 

suas saídas para camadas seguintes. Contendo camadas intermediárias e a camada de saída. Em 

redes multicamadas, os neurônios podem se conectar em diferentes padrões. Sendo eles: 

• Completamente conectada ou densa: onde todos os neurônios da camada estão 

conectados a camada anterior e/ou a próxima; 

• Parcialmente conectada: onde os neurônios estão conectados a alguns da camada 

anterior e/ou da próxima; 
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• Localmente conectada: onde os neurônios conectados a um neurônio em uma 

região específica bem definida. (CARVALHO et al., 2011). 

 

Para o aprendizado e ajuste dos parâmetros de uma RNA, a literatura mostra diversos 

algoritmos. Por ajuste principalmente dos pesos associadas as conexões da rede, cada algoritmo 

no seu treinamento tem regras de quando e como alterem os valores dos pesos. Existem diversas 

arquiteturas de RNAs e algoritmos para o seu treinamento, como: a Rede Perceptron e Adaline, 

Perceptron multicamadas, Back-propagation. (CARVALHO et al., 2011).  

O algoritmo Back-propagation serve para redes multicamadas, a função de ativação é 

contínua, diferençável e, de preferência, não decrescente. A função que segue esse 

comportamento é a sigmoidal. Constituído da interação de duas fases, a fase para frente 

(forward) e fase para trás (backward). Na fase forward pega o objeto de entrada na primeira 

camada intermediária da rede, onde é ponderado pelo peso associada a essa entrada. Cada 

neurônio na camada aplica a função de ativação resultando o valor de saída, que é entrada da 

próxima camada. Esse processo é realizado até os neurônios da camada de saída, onde é 

comparado ao valor esperado na saída do neurônio. A diferença entre a saída produzida e 

desejada em cada neurônio da camada de saída aponta o erro cometido por a rede pela entrada 

induzida. Este valor de erro então é utilizado na fase backward para ajustar seus pesos de 

entrada. Estes ajustes são feitos de camada para camada. (CARVALHO et al., 2011). 

 

2.2.5.2 Não supervisionados 

 

As tarefas descritivas, ou não supervisionadas, procura identificar informações 

relevantes em conjuntos de dados, auxiliar tomadas de decisões e descobertas de padrões e 

conhecimentos nos dados. Não é necessário de um elemento externo para guiar o aprendizado. 

Existem diferentes tipos de abordagem: sumarização, associação e agrupamento. 

(CARVALHO et al., 2011). 

Métodos supervisionados são de apenas uma hipótese, dentro de todas as 

possibilidades possíveis, o aprendizado não supervisionado tende a selecionar uma coleção 

inteira ou um agrupamento de hipóteses. O agrupamento identifica grupos nos dados conforme 

suas similaridades. (NORVIG; RUSSELL, 2013). 
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Nos dados de entrada não apresenta-se um ponto de saída, ponto de conclusão, não 

tem uma “resposta certa” rotulada de saída. Cabe ao algoritmo descobrir semelhanças entre os 

dados e agrupá-los adequadamente. O objetivo é explorar os dados e encontrar alguma estrutura 

dentro deles. O aprendizado não-supervisionado funciona bem com dados transacionais. Por 

exemplo, ele pode identificar segmentos de clientes com atributos similares que podem, então, 

ser tratados de modo igualmente em campanhas de marketing. Algoritmos populares utilizados 

incluem mapas auto organizáveis, mapeamento por proximidade, agrupamento K-means. Esses 

algoritmos também são utilizados para segmentar tópicos de texto, recomendar itens e 

identificar pontos discrepantes nos dados. 

 

2.2.5.2.1 K-means 

 

É um algoritmo de agrupamento (clustering), com a abordagem de particionamento, 

que divide os dados em grupos e onde cada dado vai participar de apenas um grupo. É um 

algoritmo simples e muito utilizado nesta técnica. Primeiro é definido o K, algo informado pelo 

usuário, que é o número de cluster que o algoritmo irá agrupar. Cada cluster estará associado a 

um ponto central, o centroide. Então cada ponto do conjunto de dados de treinamento, será 

associado a um centroide, em qual está mais próximo. O centroide de cada cluster é atualizado 

com base nos pontos atribuídos ao cluster. Repete-se o processo de atribuição e atualização das 

etapas até que nenhum ponto altere os clusters, ou até que os centroides não se alterem, assim 

definindo os clusters conforme o K passado no início. (TAN et al., 2018). 

 

2.3 FERRAMENTAS 

 

A área de ciência de dados tem diversas abordagens e ferramentas para lidarmos com 

os problemas de identificação de padrões e predição em conjuntos de dados. Podendo resolver 

esses problemas tanto com ferramentas que abstraem o desenvolvimento de algoritmos e 

diretamente com linguagens de programação.  

Segundo Akiwatkar (2017) existem diversas linguagens e ferramentas populares e 

muito utilizadas na área de ciência de dados, mostrando as linguagens Python, R, Java no topo. 

Python é conhecida como uma das linguagens de programação mais popular usada pelos 

cientistas de dados, sendo uma linguagem poderosa para processamento de dados, com uma 
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curva de aprendizagem curta e rápida, com uma rica comunidade, oferecendo grandes 

quantidades de bibliotecas, kits e recursos. Já a linguagem R, é uma alternativa gratuita para 

softwares estatísticos caros e ótima opção para ciência de dados. É uma linguagem para 

computação e gráficos estatísticos, fornece diversas técnicas estatísticas e técnicas gráficas, 

lidando muito bem com gráficos, manipulação de dados, análise de dados. (THE R 

FOUNDATION, 2019) Python e R são as duas que brigam pelo topo, tendo suas vantagens e 

desvantagens.   

Existem também ferramentas que não precisam explicitamente programar códigos 

para criar modelos de aprendizado de máquina e análises de padrões. Munindo com uma 

interface para usuário interagir e tornar algo mais dinâmico. Weka é uma delas, é um software 

open source construído em Java, que contém algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas 

de data mining, desde a preparação dos dados, classificação, agrupamento e visualização, muito 

utilizado para atividade acadêmicas. (WEKA..., 2019) Outra ferramenta bastante popular e 

muito utilizado em projetos privados e comerciais, é o IBM Watson Studio, que provê um 

Studio onde o usuário explore dados e crie modelos preditivos, usando do aprendizado de 

máquina com ferramentas de arrastar e soltar e também podendo utilizar de programação para 

criar os modelos. (IBM, 2019) Idem há a solução da IBM, a Microsoft tem a Azure Machine 

Learning para lidar com a criação, o treinamento e a implantação de modelos de aprendizado 

de máquina, que promete algo simplificado, podendo implementar modelos sem códigos, por 

uma interface do tipo "arrastar e soltar" e também suporte para ferramentas de código. E 

utilizando de outros processos do desenvolvimento de software para deixar os processos mais 

automatizados e com mais segurança possível, para o dado que está sendo analisado e de quem 

está visualizando o conhecimento gerado a partir dos dados. (MICROSOFT, 2019) Sendo que, 

todas estas ferramentas abstraem os diferentes recursos das linguagens de programação e suas 

bibliotecas. 
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3 APLICAÇÃO TÉCNICAS DE IA NO PROBLEMA DE FILAS DO SUS 

 

Neste capítulo são apresentados todos os passos para análises e aplicação do processo 

de AM no conjunto de dados de consultas do SUS. Desde os procedimentos metodológicos, o 

passo a passo para obter os dados, tratar e analisar, aplicar o algoritmo de AM. Envolvendo as 

teorias e ferramentas comentadas no processo.   

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Algumas das referências apresentadas no trabalho foram obtidas através de pesquisas 

na internet, através do assunto tratado. Algumas das obras foram retiradas das bibliografias 

básicas de disciplinas cursadas na graduação, como: Data Mining e Sistemas Inteligentes, que 

tratam dos assuntos presentes no trabalho. Também de referências de matérias e artigos lidos. 

O processo como todo do aprendizado de máquina é dividido em passos, cada passo 

com um propósito específico, para facilitar e ter melhores resultados. Conforme a imagem 4 

abaixo, ilustra etapas para criar um modelo de AM em dados coletados e obter conclusões finais. 

Para realizar a aplicação de AM no problema de fila de consultas do SUS, foi dividido em 6 

passos, com base na imagem 3 e os processos do KDD, sendo eles: coletar os dados das 

consultas (passo 1); escolher ferramentas para exploração dos dados e aplicação de AM (passo 

2); pré-processamento dos dados (passo 3); analisar os dados (passo 4); aplicar diferentes 

abordagens de AM (passo 5); interpretar os resultados e realizar análises (passo 6). 

Estes passos são realizados em várias iterações para gerar um melhor modelo, fazer 

correções, ajustes e melhores possíveis análises, indo para o próximo passo, mas tendo que 

voltar para passo anterior para ajustar algo identificado. Especificando mais detalhadamente em 

cada passo a seguir. 

Todas os passos para o AM serão realizados na linguagem Python com as ferramentas 

e bibliotecas do seu ecossistema, explicando cada uma delas no passo 2, envolvendo cada uma 

para o seu propósito e facilidade.  
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Figura 4 - Etapas aprendizado de máquina 

 

Fonte: https://machinelearning-blog.com/2017/11/19/fsgdhfju/ 

 

 

3.1.1 Coletar os dados 

 

A coleta dos dados acontece de diversos jeitos e em formatos diferentes para projetos 

de AM, dependendo do contexto do problema. Por exemplo, um problema interno de uma 

empresa privada, que precisa automatizar e trazer conhecimento em cima dados históricos das 

atividades e processo, e esses dados podem estar disponíveis de forma fácil acesso em diferentes 

formatos e em diferentes fontes, como: banco de dados, arquivos em CSV e XML em servidor. 

Para obter o conjunto de dados para o problema de filas nas consultas do SUS, o 

conjunto de dados foi disponibilizado no site Kaggle1. Onde foi realizado o download do 

mesmo e capturado as informações gerais dele que estavam descritas. Estava disponibilizado 

no formato CSV, e é um conjunto de dados “sujo” e com alguns de seus atributos já tratados. 

Cada linha deste CSV sendo um registro de uma consulta. 

O Kaggle é uma plataforma online da comunidade de cientistas de dados e machine 

learning, onde são disponibilizados datasets, resolução de problemas, competições e cursos, de 

propriedade da Google. O conjunto de dados disponibilizado é referente ao SUS, com o registro 

de informações de consultas agendadas, informações do paciente desta consulta e se o paciente 

 
1 https://www.kaggle.com/joniarroba/noshowappointments 



35 

 

 

compareceu ou não na consulta marcada. Este dataset obtido tem um total de 110.527 registros 

e com 14 variáveis (colunas) inicialmente, sendo elas e suas descrições: 

• PatientId - Identificador do paciente; 

• AppointmentID - Identificador da consulta; 

• Gender = Gênero do paciente - valores: masculino ou feminino; 

• AppointmentRegistration = O dia que o paciente ligou ou registrou a consulta, isso 

é antes da consulta é claro; 

• AppointmentData = O dia atual da consulta, quando ele vai visitar o médico; 

• Age = Idade do paciente; 

• Neighbourhood = Onde vai ser a consulta, bairro; 

• Scholarship = Escolaridade do paciente - valores: verdadeiro ou falso; 

Observação: Este tópico considera sobre escolaridade do bolsa família. Se o 

paciente tem escolaridade ou não, mas a resposta da variável está sem uma 

explicação mais detalhada, se o paciente cursou até ensino fundamental ou médio, 

sem explicação suficiente no tópico de bolsa família. O atributo vai ser 

desconsiderado para os treinamentos; 

• Hypertension = Se o paciente tem hipertensão - valores: verdadeiro ou falso; 

• Diabetes = Se o paciente tem diabetes - valores: verdadeiro ou falso; 

• Alcoholism = Se o paciente tem alcoolismo - valores: verdadeiro ou falso; 

• Handicap = Se o paciente tem alguma deficiência, podendo ter nenhuma, uma ou 

mais de uma, considerando deficiência física, visual e outras - valores: 0 até 4; 

• SMS_received = Se o paciente recebeu mensagem de aviso sobre a consulta - 

valores: verdadeiro ou falso; 

• No-show = Se o paciente apareceu na consulta - valores: sim ou não, se paciente 

faltou na consulta a resposta será ‘sim’, se compareceu o contrário. 

 

3.1.2 Escolha de ferramentas para aplicação dos algoritmos 

 

Analisando as possíveis linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas 

complementares para resolver o problema, foi escolhida a linguagem Python por toda suas 

vantagens. Uma simples pesquisa na internet mostra o Python e todo seu ecossistema para o 

contexto de aprendizado de máquina, com suas principais bibliotecas, como o scikit-learn para 
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uso de algoritmo de aprendizado de máquina, o Pandas para manipular e analisar dados e o 

Jupyter para o ambiente de desenvolvimento e documentação. Da mesma forma, podendo citar 

outros motivos relacionados: principalmente pelas bibliotecas fantásticas que simplificam e 

abstraem todas as dificuldades necessárias em cada tarefa, com imensos materiais na internet 

para consulta; pela experiência com desenvolvimento de algoritmos de programação e 

linguagens de programação; pelas ferramentas complementares para deixar o trabalho simples 

e dinâmico; por ser uma linguagem fácil e com curva de aprendizado rápida; uma das 

linguagens mais famosas e melhores para área de ciência de dados, se não a mais; por ter muitos 

cursos e posts na internet mostrando como pré-processar e treinar algoritmos de AM; pela 

liberdade e dinamicidade que uma linguagem de programação traz comparando com uma 

ferramenta que limitam as funcionalidades implementadas. 

As bibliotecas e ferramentas foram escolhidas a partir de exemplos disponíveis em 

cursos e exemplos na internet, mostrando qual e como utilizar para cada problema específico 

que soluciona. Pelas amplas documentação e exemplos de posts e da comunidade de ciência de 

dados. Para as bibliotecas de aplicação dos algoritmos de AM foi verificado se a biblioteca tem 

implementação dos algoritmos citados na sua documentação, exemplos disponíveis e qual a 

facilidade de utilizar. 

Sendo assim, na grande maioria as ferramentas e bibliotecas citadas do assunto, são o 

Jupyter, Pandas, scikit-learn e bibliotecas em seu entorno, complementares. Criando a base para 

os desenvolvimentos dos passos, com a linguagem e o ambiente para execução e codificação. 

Algumas das bibliotecas foram adicionadas posteriormente durante os processos, na 

identificação que era preciso para resolver certa atividade de algum passo.  

Descrevendo a seguir, cada ferramenta e biblioteca. Um pouco da pretensão como 

utilizar e detalhando melhor os demais pontos nos passos que usam a biblioteca: 

• Scikit-learn, é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para a 

linguagem de programação Python, também conhecida como sklearn, sua 

abreviação e nome do pacote no Python. Ela inclui vários algoritmos de 

classificação, regressão e agrupamento incluindo máquinas de vetores de suporte, 

K-means e algoritmos de clustering, entre outros. E é projetada para interagir com 

as bibliotecas Python numéricas e científicas, NumPy e SciPy. (SCIKIT-

LEARN..., 2019) É uma das bibliotecas mais conhecidas para AM, muito simples, 

já vem instalada e pronto para o uso no Jupyter notebooks, bastando apenas 
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chamar as suas funções e definir os parâmetros de entradas para os algoritmos de 

AM. Será utilizada para os algoritmos K-means, Naive Bayes e árvores de 

decisão. Idem as funções para as tarefas de separação dos dados de treinamento e 

de testes e de avaliação de métricas; 

• Pandas, é uma biblioteca de software escrita para a linguagem de programação 

Python para manipulação e análise de dados. Em particular, oferece estruturas de 

dados e operações para manipular tabelas numéricas e séries temporais; 

(PANDAS..., 2019) 

• Seaborn, é uma biblioteca do Python para visualização de dados. Provê uma 

interface em alto nível, apresentando gráficos estatísticos atraentes e informativos 

em diferentes formas e configurações; (SEABORN…, 2019) 

• Graphviz, é uma biblioteca para representar dados estruturais em gráficos e redes 

abstratos. Os programas que utilizam o Graphviz fazem descrições de gráficos em 

uma linguagem de texto simples, pontos e fazem diagramas em vários formatos 

úteis para o exibir gráficos. (GRAPHVIZ, 2019) O Graphviz será utilizado apenas 

para a visualização das árvores de decisão, pois é possível exportar árvore gerada 

no sklearn no formato do Graphviz para exibição de forma gráfica. Do mesmo 

forma pode se exportar os gráficos para arquivos de imagem e PDF; 

• Matplotlib, é uma biblioteca para Python para plotagem 2D, podendo gerar 

histogramas, gráficos, gráficos de barras, gráficos de erros, gráficos de dispersão 

de uma forma muito simples; (MATPLOTLIB…, 2019) 

• Keras, é uma API de alto nível para redes neurais escrito para a linguagem Python 

que é executado em cima do Tensorflow. Foi pensada para fácil uso e fácil 

desenvolvimento, ter resultados rápidos no desenvolvimento e testes de redes 

neurais. (KERAS…, 2019) É um dos primeiros resultados para trabalhar com 

redes neurais artificiais e deep learning, também sendo muito fácil para realizar o 

treinamento, testes e parametrização do algoritmo e com diversos materiais 

disponíveis na internet. Utilizando a biblioteca para a criação das RNAs; 

• Numpy, é uma biblioteca Python que é usada principalmente para realizar cálculos 

em Arrays Multidimensionais. O NumPy fornece um grande conjunto de funções 

e operações de biblioteca que ajudam os programadores a executar facilmente 
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cálculos numéricos. Está biblioteca já vem importada dentro do scikit-learn, onde 

é utilizada; (NUMPY…, 2019) 

• Jupyter notebooks, é um projeto open source. Onde podemos criar e compartilhar 

documentos, que aceitam tanto programação, gráficos e textos escritos em 

markdown, gerando um arquivo que programamos e escrevemos no mesmo 

arquivo e podendo executar em um ambiente web. Contém diversas bibliotecas já 

instaladas e prontas para trabalhar com limpeza de dados, visualização de dados, 

aprendizado de máquina e muito mais. Todas as bibliotecas citadas acima já vêm 

instaladas nesse ambiente; (JUPYTER…, 2019) 

• Google Colab, é um ambiente virtual que roda Jupyter notebook gratuito na 

nuvem, sem precisar realizar qualquer configuração e obter poder de 

processamento da sua máquina. Pois ser gratuito possui uma limitação, mas é 

considerável. Pode ser compartilhado, trabalhar simultaneamente com outras 

pessoas e fazendo tudo isso diretamente do navegador. (COLABORATORY…, 

2019)  

O Jupyter Notebook em conjunto com o Google Colab funciona perfeitamente, pois 

no Jupyter conseguimos realizar todo o processamento de dados, análise e aplicação dos 

algoritmos sem precisar instalar qualquer biblioteca e ao mesmo tempo adicionando texto em 

Markdown para documentação e explicações. E o Google Colab permitindo desenvolver e 

executar de qualquer lugar diretamente do navegador, sem nenhuma configuração, sem 

necessidade de ter muitos recursos no computador, integrando diretamente com o Google Drive 

para salvar o trabalho e carregando de lá o dataset.  

Todas as bibliotecas e ferramentas são recursos utilizados por estudantes e 

profissionais da área de ciência de dados, e já estão instaladas no Jupyter, bastando apenas fazer 

a importação das mesmas e utilizar. 

 

3.1.3 Pré-processamento dos dados 

 

Nesta segunda etapa os dados já estão disponíveis, podendo estar em diferentes fontes 

e em diferentes formatos e padrões em cada variável ali presente, precisando realizar conversões 

e junções para cada formato obtido. Sendo assim, nesta etapa se relaciona em conhecer melhor 

os dados, retirar dados e valores que não deveriam estar, tratar variáveis e valores que não estão 
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nos padrões esperados. Resumidamente deixar o conjunto de dados pronto e ‘limpo’ para os 

próximos passos de análises e treinamento dos algoritmos. 

Olhando para cada variável o que ela significa e suas relações, seus tipos e valores. Se 

podemos extrair alguma nova variável que traz valor para o contexto e passos posteriores. 

Fazendo limpezas em variáveis em dados outliers que prejudicam nossos treinamentos, retirar 

valores não condizentes com a variável e valores nulos e não aceitos nos algoritmos. 

Transformar e converter variáveis para ter um trabalho mais fácil e no formato esperado nos 

passos seguintes, alterando valores em escalas incorretas e sem padrões, normalizando se 

possível para melhores resultados dos algoritmos, criando variáveis em faixas para dividir 

variáveis contínuas. Entender atributos irrelevantes e talvez sensíveis presentes, para ignorar 

também nos próximos passos. 

No conjunto de dados de consultas médicas dos pacientes do SUS conforme descrito, 

existem diversas variáveis que necessitam passar por esse processo de pré-processamento. 

Todos os procedimentos são realizados com a biblioteca Pandas, funções criadas para tratar o 

problema específico e com as funções do sklearn. Os processos necessários para o conjunto de 

dados são: 

• Padronizar os nomes das colunas; 

• Converter os identificadores dos pacientes para números inteiros; 

• Converter os dados que são datas para o tipo date; 

• Remover idades fora range considerado, de 0 anos até 95 anos. Considerando que 

maior de 95 anos são outliers, pois levando em consideração que existem poucas 

pessoas que chegam a viver mais que isso e tem poucos exemplos no conjunto de 

dados. Contendo o total de 1 registro abaixo de 0 anos (valor negativo) e 46 

registros acima de 95 anos; 

• Retirar valores nulos, não números e valores não correspondentes aquele atributo, 

por exemplo se a coluna for do tipo lógica, não ter valores do tipo texto nela; 

• Criar nova coluna de dias de espera até a consulta. Tempo que o paciente esperou 

até o dia que a consulta. (Dia da consulta - Dia que marcou a consulta); 

• Criar faixas para a coluna idade dos pacientes, categorizando os valores em 

ranges: 

a. Criança até 5 anos: pacientes de 0 ano até 5 anos (valor 1); 

b. Criança: pacientes de 6 anos até 12 anos (valor 2); 
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c. Adolescente: pacientes 13 anos até 18 anos (valor 3); 

d. Jovem: pacientes de 19 anos até 29 anos (valor 4); 

e. Adulto: pacientes de 30 anos até 59 anos (valor 5); 

f. Idoso: pacientes com mais de 60 anos (valor 6). 

• Criar faixas para a coluna tempo de espera para a consulta dos pacientes, 

categorizando os valores em ranges: 

a. Rápido: até 5 dias (valor 1); 

b. Normal: 6 até 15 dias (valor 2); 

c. Demorado: de 16 dias até 60 dias (valor 3); 

d. Muito demorado: mais de 61 dias (valor 4). 

• Converter as variáveis nominais para numéricas. 

 

As conversões nas variáveis foram realizadas para podermos utilizar nas funções de 

gráficos e algoritmos posteriormente no seu formato esperado; a remoção das idades fora das 

faixas existentes e outliers verificados com a distribuição dos dados; a criação da variável tempo 

de espera que não existia e faz sentido para o contexto de ir ou não à consulta; as faixas de idade 

e tempo criadas a partir da distribuição das variáveis e contexto da realidade.  

Existem mais de uma variável nominal no conjunto de dados, sendo algumas com 

apenas dois valores, valores binários, como as variáveis de ‘Gênero’ e ‘Paciente compareceu’. 

Criando duas novas variáveis com valores de verdadeiro e falso (0 e 1), através de funções para 

traduzir os valores, para serem utilizadas para os treinamentos. Para a variável bairro onde 

ocorreu a consulta, temos uma variável nominal multivalorada, portanto, precisa-se converter 

também, utilizando uma função codificadora de rótulos (LabelEncoder) da biblioteca sklearn, 

onde transforma a variável em numérica, rotulando entre zero e n_classes-1 onde n é o número 

de rótulos distintos desta variável. Assim, ficando um número definido para cada bairro contido 

no conjunto de dados. 

 

3.1.4 Exploração dos dados 

 

Após a passo 2, com a saída dos dados prontos e nos formatos esperados, pode-se 

realizar análises com gráficos, histogramas, informações estatísticas para entender melhor 

porque o paciente comparece ou falta na sua consulta. Quais as distribuições das variáveis, 
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influencia, médias, valores iniciais, probabilidades de cada variável relevante no conjunto de 

dados e envolvendo a classe do conjunto de dados. Todas as análises e gráficos será apresentada 

detalhadamente na seção 3.2.1, focado na exploração dos dados, extraindo resultados e 

conclusões das explorações realizadas para depois poder verificar também com resultados dos 

algoritmos de aprendizado de máquina. 

 

3.1.5 Aplicar diferentes abordagens de AM 

 

Após os passos de preparar e explorar os dados, chega no passo de aplicar diferentes 

abordagens de AM, com abordagem de supervisionado e não supervisionado. Realizando 

diferentes experimentos com mais de um algoritmo dessas abordagens para obter diferentes 

resultados e comparar, para identificar o mais performático para o problema e que traga maior 

conhecimento. Será utilizado um algoritmo não supervisionado, o K-means e três algoritmos 

supervisionados, o Naive Bayes, Redes Neurais Artificiais e árvores de decisão, com maior 

foco na RNA e árvore de decisão. Todos os algoritmos serão treinados diferentes vezes, com 

diferentes parâmetros e entradas para tentar obter melhores modelos e acurácia. Para RNA, 

também será testado diferentes funções de ativação, camadas e unidades de processamento para 

verificar os modelos criados, pois a RNA é uma caixa preta. Verificando qual gera a melhor 

acurácia e menor taxa de erro. 

No algoritmo de árvore de decisão treinando o conjunto de dados com o critério de 

entropia (ganho de informação) para gerar a árvore, para decidir qual variável influencia na 

classe. Primeiramente não utilizando a técnica de poda para eliminar os nós redundantes e 

diminuição da árvore e, depois utilizando a técnica de pós-poda para gerar árvores mais 

compreensíveis e menos profundas.  

As aplicações de todos algoritmos e mais detalhes de cada algoritmo é apresentado na 

seção 3.2.2, aplicação dos algoritmos. 

 

3.1.6 Realizar análises e apresentar resultados 

 

Após a aplicação das diferentes abordagens e algoritmos. Neste passo focamos em 

obter as métricas das aplicações, obtendo os resultados de acurácia, taxa de erros, a matriz de 

confusão das saídas das predições dos algoritmos comparando com a classes reais do conjunto 
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de dados. Interpretando os resultados de cada algoritmo com os diferentes parâmetros e 

variáveis de entrada para o treinamento, procurando extrair informações de quais variáveis 

impactam em melhores preditores e quais parâmetros são ideias para este conjunto de dados e 

problema, quais os algoritmos melhor performaram, resultados e características interessantes 

identificadas na exploração dos dados e nos resultados do modelos de AM. Apresentado no 

capítulo 4. O conhecimento dessas análises das será utilizado junto com o da exploração para 

as conclusões do trabalho. 

 

3.2 APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

3.2.1 Exploração dos dados 

 

Para realizar a exploração do conjunto de dados será utilizado as diferentes bibliotecas. 

Pandas é utilizado desde o carregamento do conjunto de dados do arquivo CSV gerando um 

data frame, um tabela grande onde podemos visualizar os dados, trabalhar em diferentes 

formas, adicionar novas colunas e linhas e para obter informações estatísticas do conjunto de 

dados e de cada variável, como: quantidades, médias, agrupamentos, entre outras funções. A 

biblioteca Matplotlib para geração de gráficos de pizzas a partir dos dados da data frame e 

cálculos em funções, já a biblioteca Seaborn para os gráficos de pontos de distribuição e de 

barras, alimentando estes gráficos com os dados carregados e funções. 

O conjunto de dados capturado e disponível no Kaggle2 e no repositório3, tem o total 

de 110.480 exemplos de registros de consultas, e 20 atributos, sendo 6 novos criados na etapa 

anterior. Todos os dados presentes são referentes a cidade de Vitória - Espírito Santo, de 

diferentes bairros, principalmente do bairro Jardim Camburi com 7.714 exemplos registrados. 

A imagem 5 mostra a relação da classe, aproximadamente 80% dos pacientes foram nas suas 

consultas, sendo exatamente o total de 88.168 pacientes que comparecerem e 22.312 faltantes. 

O conjunto de dados contém o registro de consultas marcadas desde o dia 2015-11-10 até o 

2016-06-08, gerando uma faixa de 7 meses de agendamentos de consultas. Já a faixa de quando 

as consultas foram realizadas é um período de 40 dias, a primeira tem a data de 2016-04-29 e a 

última ocorreu no dia 2016-06-08.  

 
2 Conjunto de dados disponível: https://www.kaggle.com/joniarroba/noshowappointments 
3 Desenvolvimento e conjunto de dados: https://github.com/richardbertozzo/tcc-consultas-sus 
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A média de idades dos pacientes é 37 anos, aproximadamente 19% tem hipertensão, 

7% tem diabetes, 3% é alcoólatra. O tempo médio de espera para uma consulta é de 10,5 dias, 

o máximo tempo de espera registrado é de 179 dias. E 32% dos pacientes receberam SMS de 

aviso. 

Tendo um total de 62.263 pacientes distintos no conjunto de dados, e desse montante 

24.371 deles com mais de um registro de consulta. O paciente com maior número de consultas 

marcadas, teve um total de 88 consultas marcadas, sendo que 87 ele não compareceu, nesse 

range de data do dataset. 

 

Figura 5 - Porcentagem de pacientes que foram e não foram as consultas 

 
As imagens 6 e 7, apresenta a distribuição em porcentagem de registros de consultas 

do conjunto de dados em relação a coluna de faixa de idade dos pacientes e da faixa de tempo 

de espera dos pacientes, respectivamente. Verificando na imagem 5, apresenta mais de 40% dos 

pacientes são adultos, mais que o dobro de registros de consultas da faixa de pacientes idosos 

com aproximadamente 19%, então as demais faixas de idade com menores porcentagens. Já na 

imagem 6 verificamos junto a faixa de tempo de espera, que o paciente aguarda desde o dia que 
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marcou a consulta até o dia real da consulta, vemos que mais da metade das consultas são 

agendadas para um tempo rápido (até 5 dias) e quase 2% delas categorizadas como muito 

demoradas, tendo que esperar mais de 2 meses para poderem realizar a consulta. 

 

Figura 6 - Percentual de registros de consulta em relação às faixas de idades dos pacientes 
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Figura 7 - Percentual de registro de consultas em relação as faixas de tempo de espera dos pacientes 

 
 

A imagem 8 mostra a relação da idade com o comparecimento do paciente na consulta. 

Pelo gráfico percebe que a média de comparecimento cresce com o crescimento da idade, a 

faixa de idade entre 20 anos tem a menor taxa, chegando a menos que 72,5% de presença na 

consulta. Já os pacientes na faixa de 70 anos, tem essa taxa de comparecimento distribuído no 

85%. Mostra uma considerável relação entre as variáveis. 
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Figura 8 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação a idade 

 
 

A imagem 9 verifica a probabilidade de o paciente comparecer em relação ao tempo 

que o paciente esperou pelo procedimento, desde o dia que foi marcado a consulta até ser 

atendido pelo médico. Pela distribuição que os pontos ficaram no gráfico, o tempo de espera 

mostra a distribuição na média dos 70%, até a faixa de 75 dias de espera mostra uma distribuição 

normal e depois começa a ficar irregular, da faixa de 75 até 125 dias com grande parte dos 

dados com 100% de comparecer, e entre a faixa de tempo do dia 125 até 150, a grande maioria 

dos registros não compareceram. Mostrando irregularidade e afetando no comparecimento do 

paciente na consulta, mas com poucos exemplos quanto maior o tempo da de espera. 
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Figura 9 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação ao tempo que esperou 

 
 

A imagem 10, mostra a probabilidade de o paciente comparecer em relação com as 

doenças de diabetes, alcoolismo, e hipertensão e também se o paciente tem escolaridade. A 

coluna verde dos exemplos sem doenças e sem escolaridade, a coluna laranja dos exemplos que 

têm a doença e tem escolaridade. Nos casos de diabetes e hipertensão, a porcentagem do 

paciente com a doença comparecer é minimamente superior, em torno de 3% maior. Entretanto, 

no alcoolismo a probabilidade se iguala, mostrando assim que os tipos de doenças não 

influenciam para à falta. E os pacientes que não possuem escolaridade, a probabilidade é maior 

de comparecer às consultas. Portanto, percebe-se que não há uma grande influência nos 

resultados de não comparecimento às consultas comparando com estas variáveis, e como não 

existe uma definição do significado da variável de escolaridade para uma melhor comparação. 
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Figura 10 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação doenças e escolaridade 

 
 

Quando verificamos a porcentagem de o paciente faltar a consulta mesmo avisado por 

SMS, conforme a imagem 11 mostra. Verificamos que probabilidade de um paciente faltar a 

consulta é bem maior quando recebe o aviso por SMS, em torno de 10% maior. Algo que torna 

questionável, pois mesmo que o paciente receba o aviso, ele não foi. Sendo que apenas 32% 

dos registros das consultas receberam o aviso por SMS, anulando o caso de esquecer a consulta 

ou não ter anotado de alguma forma. Podendo o recurso SMS ser algo já obsoleto e talvez 

tecnologias mais atuais trazerem melhores retornos, como o WhatsApp. 

 

Figura 11 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação ao recebimento de aviso por SMS 
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Pensando em relacionar a quantidade de deficiências de um paciente. Vemos conforme 

a imagem 12, que apesar da transição da primeira coluna (nenhuma deficiência) para a segunda 

coluna (1 deficiência) a probabilidade de os pacientes com uma deficiência comparecer é 

superior, 2,5% maior. Mas, após a segunda coluna até a última coluna (4 deficiências), a 

porcentagem de comparecimento apenas decresce, chegando a taxa de aproximadamente 66% 

de comparecimento quando os pacientes tem 4 doenças, gerando a porcentagem de 15,5% de 

diferença para pacientes que tem apenas 1 deficiência para que tem 4 deficiências. Mostrando 

que quanto mais incapacidades o paciente tem, maiores são as dificuldades para realizar 

qualquer tarefa, mais difícil se locomover até o local da consulta, dificuldades na interpretação 

dos SMS recebidos e será mais provável sua falta. 

 

Figura 12 - Probabilidade de comparecer em relação às deficiências do paciente 

 
 

O conjunto de dados tem o atributo gênero do paciente e a distribuição desse atributo 

está em 65% pacientes feminino (F) e em 35% pacientes masculino (M). Entretanto, analisando 

a imagem 13, mostra que não têm relação do gênero com a probabilidade de comparecimento, 

mesmo a quantidade na amostra ser maior do gênero feminino que afirma que as mulheres vão 

mais ao SUS em comparação aos homens. 
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Figura 13 - Probabilidade de comparecer em relação ao gênero do paciente 

 
 

3.2.2 Aplicação dos algoritmos 

 

Para aplicação dos algoritmos será utilizado principalmente a biblioteca scikit-learn 

que contém diversos dos algoritmos de aprendizado de máquina, dataset, funções para testes. 

Também será utilizado a biblioteca Keras para aplicação da RNA, similarmente ao scikit-learn 

é poderosa e simples.  

Tanto no sklearn e Keras é necessário que todas as variáveis estarem no formato 

numéricos (float) para o treinamento, pois na verdade são operações matemáticas que são 

realizadas nos algoritmos, e essas operações são abstraídas pela biblioteca. Então para realizar 

os processos de treinamentos e testes, devemos escolher as variáveis que já estão preparadas e 

se precisar voltar o passo anterior e transformar as variáveis nominais para o formato correto, 

deixando apenas valores numéricos e também utilizar a normalização para deixar o valores na 

escala entre 0 e 1 no conjunto de dados, para obter melhores resultados. Sendo passos de 

transformação e normalização das variáveis. 

A variável ‘Paciente compareceu’ é separada antes do processo dos algoritmos. Pois é 

classe do conjunto de dados, sendo utilizada para o treinamento, mas não para os testes dos 

algoritmos. Visto que no teste do modelo criado, o algoritmo tem como output a classe predita 

para cada exemplo de dado, logo podemos comparar a classe predita com a classe separada 

inicialmente do conjunto de teste, para realizar a avaliação dos modelos criados 

posteriormente.  
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Além de selecionar apenas as variáveis do conjunto de dados que trazem algum valor 

para o contexto e possam infringir na classe da predição, se o paciente vai ou não comparecer 

a uma consulta. E também testando com diferentes conjuntos de variáveis para os treinamentos 

de AM, para ver os resultados e diferenças. As variáveis de identificadores foram ignoradas, 

sendo elas o Id do paciente e Id da consulta marcada. As variáveis de data do registro da consulta 

e a data marcada da consulta foram também ignoradas, pois são variáveis sem valor para o 

treinamento e sem muita relação e, já existem outras variáveis criadas a partir delas e trazem 

significado para o problema, como o tempo de espera. A variável da escolaridade foi ignorada, 

em razão de não ter uma explicação definida do seu significado e qual é esse nível de 

escolaridade do paciente. 

Ficando as variáveis na data frame no conjunto para o treinamento: 

• IsMale - se o paciente é do gênero masculino ou do gênero feminino; 

• ZoneAge - faixa de idade do paciente (exemplo: criança); 

• Hypertension - se o paciente tem problemas de hipertensão; 

• Diabetes - se o paciente tem problemas de diabetes; 

• Alcoholism - se o paciente é alcoólatra; 

• Handicap - quantidade de deficiências que o paciente tem (0 até 4); 

• SMS_received - se o paciente recebeu mensagem de aviso da consulta; 

• ZoneAwaitingTime - faixa de tempo espera para a consulta (exemplo: rápido); 

• NeighborhoodNum - bairro onde acontece a consulta (número dele). 

 

Para os algoritmos supervisionados existem técnicas para dividir o conjunto para o 

treinamento e teste, usando dois terços para treinamento e o outro terço para estimar o 

desempenho. Em outra técnica, o conjunto de treinamento é dividido em subconjuntos de 

tamanho iguais e exclusivos, o classificador é treinado na união de todos os outros 

subconjuntos. (KOTSIANTIS, 2007) A proporção de divisão deste modelo vai ser realizado 

com 70% para o treinamento e 30% para os testes, seguindo a técnica comentada com escolha 

randômica para separação destas proporções dos dados, por padrão a biblioteca separa na 

proporção de 75% e 25%. Para essa separação dos dados é utilizado uma função de divisão de 

treino e teste do sklearn, que divide o conjunto de dados com a porcentagem passada em parte 

de treinamento e teste, com um grau de aleatoriedade passado por parâmetro também. Passando 
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o conjunto de dados e dizendo quais os atributos escolhidos que continuarão para o treinamento 

e as suas respectivas classes já rotuladas dos dados. 

A avaliação dos modelos gerados pelos treinamentos vai ser verificado através de 

métricas de erros e acertos no conjunto de dados, analisando o desempenho geral em taxas de 

erros e acurácia em cima dos modelos gerados pelos algoritmos. Em algoritmos 

supervisionados, normalmente é verificado se o modelo preditor rotulou certo os novos objetos 

não apresentados na etapa treinamento, testando então o modelo com essa parte de testes e 

avaliação do conjunto de dados, verificando se o modelo gerado vai rotular a mesma classe que 

a classe real do exemplo. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) Também o desempenho na 

quantidade de erros ou de classificações incorretas que o modelo gerou no conjunto de testes. 

Essa taxa equivale a quantidade exemplos no conjunto de dados que foram rotulados incorretos, 

por uma função que compara a classe conhecida com a classe predita. Esta taxa de erro varia 

de 0 até 1, valores mais perto de 0 são melhores, pois a algoritmo vai errar pouco nas 

classificações. O complemento dessa taxa, é a taxa de acurácia, que é o contrário da taxo do 

erro, quanto mais próximo do 1 é melhor. Também podemos observar desempenho do 

classificador com uma matriz de confusão, que apresenta a quantidade de predições corretas e 

incorretas para cada classe do conjunto de dados. (CARVALHO et al., 2011) No exemplo do 

presente trabalho é uma classe binária, sendo apenas 2 valores, o paciente compareceu ou não 

compareceu. 

Para a visualização das métricas dos algoritmos supervisionados são utilizadas duas 

funções do sklearn que mostram as métricas exigidas, uma mostrando o relatório da 

classificação com acurácia, precisão e recall e outros detalhes e a outra para a visualização da 

matriz de confusão em forma gráfica. 

 

3.2.2.1 Naive Bayes 

 

O primeiro o algoritmo aplicado foi Gaussian Naive Bayes. O Gaussian é um algoritmo 

simples e o mais conhecido.  

Está disponível na biblioteca sklearn. Para realizar o treinamento basta apenas criar o 

modelo e passar o conjunto de dados de treinamento e as suas respectivas classes. Acontece 

com divisão dos dados de treino e teste do sklearn com as suas classes conhecidas. Após o 

treinamento e modelo criado, é submetido para ele predizer se o paciente compareceu ou não 
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do conjunto de dados de teste separados sem a suas classes, assim tendo como retorno as classes 

preditas por esse modelo. Com as classes reais já rotuladas da proporção do conjunto de dados 

de testes e com as classes rotuladas pelo preditor, é verificado quais exemplos dos dados ele 

acertou ou errou. 

 

3.2.2.2 Rede Neural Artificial 

 

Para a criação das RNAs é utilizado a biblioteca Keras, onde podemos criar nosso 

modelo, definir nossas camadas da rede neural artificial, parâmetros e os tipos de ativação. Com 

esse modelo podemos treinar com o conjunto de dados e avaliar as métricas do treinamento. 

O modelo criado é uma pilha linear de camadas, podendo ter diversas camadas 

interligadas, nosso exemplo será na forma sequencial e com mais de duas camadas, realizando 

testes com diferentes tipos e quantidade de camadas. Sendo utilizado o algoritmo do grupo de 

correção de erros, onde procura ajustar o peso na RNA para reduzir os erros cometidos na rede. 

Contendo as camadas intermediárias e a camada de saída. Cada camada pode ter uma função 

de ativação diferente, como ativação linear e ativação de sigmoidal que utiliza o algoritmo back-

propagation, que tem ativação contínua, entre outras.  

Na biblioteca Keras existem diversos tipos de camadas disponíveis, que usam 

diferentes funções de ativação e diferentes outputs para a próxima camada da rede neural. 

Utilizaremos nas camadas intermediárias, a do tipo densa, onde suas unidades de 

processamentos ocultas são totalmente conectadas, a quantidade de unidades é passada na 

definição da camada no modelo e também o seu tipo de ativação. Também utilizando camadas 

de abandono (dropout) disponíveis no Keras, adicionadas entre as outras camadas 

intermediárias. As camadas de abandono ajudam a prevenir o overfitting passando uma fração 

entre 0 até 1, para as unidades de entrada a serem descartadas. Para a camada de saída também 

é utilizada camada densa, entretanto apenas há uma unidade de processamento de saída, pois 

nossa classe é binária. Em todas as camadas podem ser definidas pesos diferentes e obtidos seus 

pesos, mas normalmente ajustas no processo de treinamento pelo algoritmo. 

Para a função de ativação das camadas do modelo da RNA, utilizaremos a de ativação 

lineares e sigmoidal. A ativação sigmoidal tem ativação contínua e utilizando back-tracking.  

Para o modelo da RNA compilar precisamos definir um otimizador, uma função de 

perda para o cálculo de perda da saída do conjunto de dados e também as métricas para serem 
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avaliadas durante o treinamento e testes. Normalmente utilizado acurácia para as métricas. A 

definição do otimizador e função de perda são obrigatórias.  

O otimizador é utilizado nos métodos baseados em otimização de AM, que não é o 

foco do trabalho. Mas no Keras, possuindo disponível diversos otimizadores implementados. 

Quando uma RNA termina de passar um lote e gerar as previsões, ela decide como usar a 

diferença entre a classe prevista e a classe real. Então o otimizador atualiza os pesos a partir 

dessa diferença. Utilizaremos o otimizador de descida de gradiente estocástico (SGB) e o de 

estimação adaptativa do momento (ADAM). 

Para a função de perda, é utilizada no contexto de otimização também. Ela é utilizada 

para avaliar uma solução ou conjunto de pesos candidatos para a rede, é chamada de função 

objetivo. Pode se procurar maximizar ou minimizar a função, o que significa que a função tenha 

pontuação mais alta ou mais baixa. Normalmente em uma RNA, utiliza se a função objetivo 

para minimizar o erro e a perda gerado pela rede no conjunto de dados. (BROWNLEE, 2019) 

Utilizada para conseguir ajustar os pesos e gerar um melhor modelo, mas existem várias funções 

objetivo no Keras. Utilizaremos a de classificação binária, pois condiz com a nosso problema.  

Com o modelo da rede criado, com suas camadas e parâmetros definidos. Podemos 

então treinar nossa RNA, passando os dados e classes respectivas dos dados e, também quantas 

épocas para treinar o modelo. Época é um número, que mostramos quantas iterações o 

treinamento deve executar em cima dos dados passados, é um ciclo que o algoritmo vai passar 

e ver todos os dados presentes. Na saída do treinamento de cada iteração é mostrado o valor de 

perda e acurácia gerados pelo algoritmo.  

Foi realizado diversos treinamentos para entender e ver qual seriam os melhores tipos 

de camadas, tipos de ativação, quantidade de unidades de processamento e parâmetros para 

criar a RNA para esse conjunto de dados, todas essas definições e explicações sobre cada 

componente foram seguidas a partir da documentação da biblioteca. 

 

3.2.2.3 Árvores de decisão 

 

Para classificação do conjunto com o algoritmo de árvores de decisão é utilizado 

também a biblioteca sklearn, primeiramente fazendo o treinamento sem a técnica de poda nos 

nós da árvore e depois com a técnica de pós poda. Para divisão de nós das árvores, dividindo 
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por qual melhor atributo consegue predizer o atributo final do conjunto de dados, utilizando o 

critério de entropia.  

Na utilização da técnica de pós-poda para controlar os nós da árvore e prevenir o 

overfitting, o sklearn em uma nova versão tem um novo parâmetro de complexidade de custo 

de poda (ccp_alpha), quanto maior o número de alpha mais nós da árvore serão podados, este 

parâmetro significa que o algoritmo irá encontrar recursivamente o nó com o "link mais fraco" 

para remover, esse parâmetro é definido na criação do algoritmo. Mas como todos parâmetros 

de entrada dos algoritmos não sabemos o ideal, precisamos realizar testes e utilizar de alguma 

técnica para saber qual o número ideal. Utilizando a documentação da árvore de decisão do 

sklearn, temos técnica para pré-treinar e realizar testes no conjunto de dados para obter o valor 

efetivo do alpha para treinamento, mas que não remova todos os nós da árvore. Para que com 

esse alpha tenha uma árvore de decisão que generaliza melhor os dados, maximiza a precisão 

do teste e facilita a visualização árvore.  

Verificando as acurácias e matriz de confusão dos testes. Para checar a quantidade de 

nós da árvore, podemos verificar no classificador gerado, já para visualizar árvore em forma de 

gráfico, utilizamos uma função do módulo de árvores do sklearn para podermos exportar o 

árvore com suas informações e exibir a árvore completa com informações em cada um dos seus 

nós, utilizando a biblioteca Graphviz com essa saída anterior. 

 

3.2.2.4 K-means 

 

Para aplicação da abordagem não supervisionada foi utilizada apenas o algoritmo K-

means. Onde não se faz divisão em partes de treinamento e testes, mas temos que definir 

anteriormente o número de clusters desejado para o algoritmo agrupar os dados. Foi utilizado 

para agrupamento entre as variáveis do paciente, para verificar possíveis grupos de pontos, 

objetos relacionados. Visualizando a distribuição das variáveis em forma bidimensional para 

facilitar a visualização e verificar possíveis grupos. Assim, fazendo outras visualizações e 

agrupando pelas variáveis disponíveis, como: o tempo de espera e bairro onde ocorreu a 

consulta, a idade do paciente e tempo de espera. Após o treinamento, podemos verificar os 

centroides gerados pelo modelo. 
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4 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 

 

Para os valores de saída de perda e acurácia dos algoritmos, será considerado apenas 

3 casas decimais, por exemplo: 0,123.  

Foram criados dois pacientes falsos para simular testes em todos modelos também, 

para verificar nos melhores modelos se classificaria presença ou falta na consulta. Pacientes 

criados: 

1. masculino, jovem, sem hipertensão, sem diabetes, não alcoólatra, sem 

deficiências, SMS recebido de aviso, tempo de espera para consulta rápida, 

bairro da consulta Jardim Camburi (bairro mais frequente no conjunto de 

dados). 

2. feminino, criança até 5 anos, sem hipertensão, sem diabetes, não alcoólatra, 

sem deficiências, SMS recebido de aviso não recebido, tempo de espera 

muito de demorado, bairro da consulta Jardim Camburi. 

 

4.1 NAIVE BAYES 

 

A primeira aplicação foi realizada com todas as variáveis. Gerando uma acurácia de 

0.756 e a matriz de confusão, conforme a imagem 14. A matriz de confusão mostra avaliação 

realizada na proporção de testes do conjunto de dados, fazendo a comparação da classe 

verdadeira do dado com a classe predita pelo classificador gerado. Mostrando que dos 33.144 

dados para testes, 25.089 dos exemplos o classificador acertou na classe e 8.055 dos exemplos 

errou, dizendo que o paciente foi a consulta, mas estava rotulado não tinha ido, ou ao contrário. 
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Figura 14 - Matriz de confusão do classificador Naive Bayes com todas as variáveis 

 
 

Para a segunda aplicação, foi utilizado apenas algumas variáveis faixa de idade, SMS 

recebido de aviso, faixa de tempo de espera. Essas variáveis foram identificadas na exploração 

de dados e nas árvores geradas pelo o algoritmo de árvore de decisão, sendo variáveis que 

trazem taxa de predizer melhor se o paciente vai ou não a sua consulta marcada. Com apenas 

essas variáveis no conjunto de treinamento, a acurácia melhorou um pouco, indo para 0.783. A 

matriz de confusão para essa segunda aplicação ficando de acordo com a imagem 15. Rotulando 

certo a classe de 887 exemplos a mais invés do primeiro classificador do Naive Bayes. 
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Figura 15 - Matriz de confusão do classificador Naive Bayes com três variáveis 

 
 

4.2 RNA 

 

Foi verificado nos testes a partir da saída dos ciclos, conforme a imagem 16 e 

treinamentos com várias épocas, onde o treinamento estava sendo executado a quantidade de 

épocas, em um certo ciclo adiante não era mais alterado a acurácia e perda para conjunto de 

dados. Não adiantaria rodar mais vezes ou aumentar o número de épocas para execução do 

treinamento que a porcentagem de perda não diminuía e modelo não aprendia com os dados. 

Foram realizados treinamentos com 1000 épocas e diferentes tipos de ativação e segue esse 

mesmo padrão. Então fixamos a quantidade de épocas para os demais treinamentos, em 30 

épocas. 
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Figura 16 - Saída dos ciclos da rede 

 
 

Para o otimizador da mesma forma, não fazia diferença qual dos dois citados era 

utilizado a taxa de aprendizado e perdas não se alteravam, então fixadas para a otimizadora 

estimação adaptativa do momento (ADAM). 

Para as camadas das redes, na parte intermediária serão utilizadas duas camadas densas 

e duas camadas de abandono, onde estarão intercaladas na rede. Para a camada de abandono 

utilizado o parâmetro de unidades da entrada para abandonar em uma fração de 0,1. Para as 

camadas densas a quantidade de neurônios artificiais e ativação serão testadas diferentes.  

Ativações linear e sigmoidal. Quantidade de neurônios artificiais nas camadas densas em dois 

definições, uma com 32 e 16 respectivamente e outra com 64 e 32 respectivamente. Para a 

camada de saída é utilizado apenas um neurônio artificial e camadas de ativação seguindo a 

lógica comentada.  

Com as diferentes parametrizações da rede treinaremos com todos os atributos 

selecionados e também com apenas com as variáveis de faixa de idade, SMS recebido de aviso 

e faixa de tempo.  

Para a avaliação da acurácia e de perdas pela modelo criado de RNA, é verificado com 

a porção de 30% separados antes do treinamento, suas variáveis e classes reais separadas. 

 

Tabela 2 - Resultados das diferentes aplicações de RNAs 

Variáveis 

utilizadas 

para os 

treinamentos 

Função de 

ativação das 

camadas 

Quantidade de 

unidades de 

processamento 

Avaliação na 

primeira camada 

Avaliação modelo 

final 

Todas Linear 32, 16 
perda = 1.465 

acurácia = 0.603 

perda = 0.480 

acurácia = 0.795 

Todas Linear  64, 32 perda = 1.484 perda = 0.479 
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acurácia = 0.634 acurácia = 0.795 

Todas Sigmoidal 32, 16 
perda = 0.493 

acurácia = 0.790 

perda = 0.468 

acurácia = 0.795 

Todas Sigmoidal 64, 32 
perda = 0.482 

acurácia = 0.798 

perda = 0.468 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Linear 32, 16 

perda = 0.996 

acurácia = 0.716 

perda = 0.479 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Linear  64, 32 

perda = 0.821 

acurácia = 0.749 

perda = 0.479 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Sigmoidal 32, 16 

perda = 0.482 

acurácia = 0.799 

perda = 0.469 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Sigmoidal 64, 32 

perda = 0.485, 

acurácia = 0.795 

perda = 0.469, 

acurácia = 0.795 

 

Foi realizado demais testes com diferentes quantidades de unidades de processamento 

e camadas para tentar identificar alguma melhoria, mas sem sucesso e sem sair deste mesmo 

padrão de generalização e aprendizado apresentado na tabela. 

 

4.3 ÁRVORE DE DECISÃO 

 

A aplicação do algoritmo de árvore de decisão com todas as variáveis selecionadas 

sem a técnica de poda, gerou uma acurácia de 0.78 e a árvore gerada contendo 14.973 nós. 

Deixando tanto quanto grande a árvore e difícil de se visualizar. Já para o treinamento da árvore 

de decisão com a técnica de pós-poda, com o alpha de 0.001, resultou na acurácia de 0.80 e 

diminuindo imensamente a quantidade de nós da árvore, apenas 7 nós, como mostra a imagem 

17. 

 



61 

 

 

Figura 17 - Árvore de decisão gerada com pós-poda 

 
 

As matrizes de confusão dos testes na árvore de decisão e árvore de decisão com poda 

é apresentado nas imagens 18 e 19, respectivamente. Mostrando que o classificador da árvore 

com poda acertou 496 exemplos a mais, mas este classificador não rotulando nenhuma classe 

dos exemplos para paciente faltou a consulta, todos como paciente foi a consulta. Pois, não 

aprendeu e não contém nós na árvore para dizer sobre essa classe do conjunto de dados. 
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Figura 18 - Matriz de confusão da árvore de decisão 

 
 

Figura 19 -  Matriz de confusão da árvore de decisão com poda 

 
 

Conforme a saída e imagem da árvore gerada com pós-poda, ilustrando os atributos 

com maior ganho de informação para montar a árvore. Sendo o atributo de faixa tempo de 

espera é com maior ganho de informação para a árvore de decisão, segundo o SMS recebido e 

terceiro a faixa de idade do paciente. Assim formando a árvore de cima para baixo. Com essa 
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informação de quais atributos são mais relevantes e podem melhor classificar se o paciente 

comparece ou não a sua consulta. Montamos o conjunto de dados apenas com essas variáveis, 

para testarmos se faz diferença nos resultados, tanto nesse algoritmo como nos demais. 

No treinamento com as variáveis faixa de idade, SMS recebido, faixa de tempo. A 

árvore de decisão sem poda gerou uma acurácia de 0.80 e 95 nós. Já para com poda, com alpha 

também em 0.001, gerando a acurácia de 0.80 e 7 nós. A imagem 20, ilustra a matriz de 

confusão da avaliação da árvore sem poda, conseguindo classificar exemplos com a classe do 

paciente faltosos, vendo que o algoritmo conseguiu aprender quando não realizar a poda em 

nós impuros da árvore. Para a árvore com poda ficando igual a imagem 19. 

 

Figura 20 - Matriz confusão da árvore de decisão algumas variáveis 

 
 

4.4 K-MEANS 

 

Foi realizado diferentes experimentos com essa abordagem de agrupamentos, mas sem 

bons resultados. Pois, os dados presentes no conjunto de dados são altamente distribuídos em 

seus valores, não criando grupos quando relacionamos cada objeto para verificar as suas 

similaridades, todos os valores de uma variável têm relação com os valores de uma outra 

variável. Faz sentido pois o conjunto de dados traz informações sobre os pacientes e consultas, 

um contexto onde as características dos pacientes e consultas têm valores iguais e distribuídas 



64 

 

 

igualmente para as suas relações. Em uma breve comparação, por exemplo de idade do paciente 

e tempo de espera da consulta, existem pacientes novos que sua consulta demora muito tempo 

para ocorrer e para os pacientes idosos acontecem a mesma situação, assim também para as 

demais faixas de tempo de espera. 

 

4.5 RESULTADOS FINAIS DOS CLASSIFICADORES 

 

De forma geral todos os algoritmos supervisionados tiveram bons resultados, com 70% 

ou mais de acurácia e as métricas dos classificadores dos algoritmos sem imensas diferenças. 

Através da exploração dos dados e nas aplicações dos algoritmos identificamos que as três 

características mais importantes e dizem sobre a classe presente no conjunto de dados, são o 

tempo de espera para a consulta, o aviso sobre a consulta recebido por SMS e idade do paciente. 

Mas o tempo de espera é que mais influência e pode dizer se o paciente é faltoso nos modelos 

gerados, normalmente quanto maior o tempo de espera maior a tendência de o paciente não 

comparecer. 

Em geral as variáveis do conjunto de dados estão distribuídas na média de 

comparecimento ou não comparecimento. Não há uma variável com distribuição totalitária ou 

quase totalitária que mostra uma tendência ou crescimento da classe do paciente compareceu 

ou não compareceu. Dificultando em montar um classificador e previsão da classe do conjunto.  

 

Tabela 3 - Melhores classificadores por acurácia 

Algoritmo Características Acurácia 

Classes predita para os 

exemplos falsos criados 

Naive Bayes 

Apenas as variáveis faixa de 

idade, SMS recebido, faixa de 

tempo de espera 

0.783 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = falta 

RNA 

Rede criada com função de 

ativação  

sigmoidal, 64 e 32 unidades de 

processamento nas camadas 

respectivamente e com todas as 

variáveis do conjunto. 

0.795 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = presença 

Árvore de decisão 
Com todas as variáveis, 

utilizando técnica de pós-poda 
0.80 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = presença 
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Conforme a tabela acima, detalhando os melhores classificadores de acurácia gerados 

pelos testes nos 3 algoritmos supervisionados utilizados podemos ver que, quase não há 

diferença nos 3 melhores e nos demais testes em cada algoritmo, podendo chegar em 0.05 se 

compararmos o modelo gerado pela primeira aplicação do Naive Bayes e o com de melhor 

acurácia, a árvore de decisão com pós-poda. Entretanto, analisando para classe prevista pelo 

classificador, apenas um classificou o paciente 2 falso criado como faltante a consulta marcada. 

Com isso testamos prever esse paciente 2, nos outros classificadores e apenas o classificador 

da árvore de decisão sem poda e treinada com as variáveis de faixa de idade, SMS recebido, 

faixa de tempo de espera rotulou que o paciente tinha faltado à consulta.  

Portanto, tendo em vista as classificações na maior parte rotulava para o paciente 

comparecer a consulta. E o número maior de exemplos de pacientes com presença de que os 

pacientes faltosos nos exemplos do conjunto de dados, acarretou em um desbalanceamento das 

classes no aprendizado nos algoritmos. As classes desbalanceadas, prejudicou para uma maior 

generalização e acurácia para exemplos que não foram na consulta. Normalmente o algoritmo 

vai tender a classificar para o que tem mais exemplos, os exemplos de pacientes que foram na 

consulta. Não identificando possíveis pacientes faltosos às consultas, gerando falsos negativos. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHO FUROS 

 

 O Sistema Público de Saúde brasileiro atende milhões de pessoas e passa pela 

administração por diversos órgãos e unidades. A saúde de grande parte dos brasileiros depende 

desse sistema. Muitos ficam muitos dias à espera da sua consulta, podendo acarretar um 

agravamento do estado de saúde do paciente e um maior prejuízo ao estado com os futuros 

tratamentos desse paciente. Entretanto, existem diversas políticas dos órgãos da saúde para 

tentar amenizar as filas e demoras nos serviços dos SUS, tanto como: programas de 

conscientização, mutirões de consultas e procedimentos e diferentes tecnologias para avisar e 

manter contato com o paciente. Estamos em tempos onde temos uma grande volume e 

variedades de dados e com diversas vertentes da inteligência artificial para ajudar em tomadas 

de decisões e trazer inteligência aos processos. Sendo a utilização de técnicas de inteligência 

artificial e aprendizado de máquina mais um importante meio para trazer conhecimento e fonte 

para tomada de decisão para este problema. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como intuito aplicar técnicas de machine learning em um conjunto 

de dados de consultas do SUS, concluindo assim que atingiu seu objetivo geral. Os objetivos 

específicos também foram alcançados. O levantamento de características de pacientes que mais 

faltam a consultas foi apresentado no capítulo 3 e 4, na etapa de exploração dos dados e nos 

resultados das aplicações dos algoritmos de aprendizado de máquina, levando a descoberta de 

que pacientes mais novos, maior a chance de o paciente faltar. Para os pacientes que não 

receberam aviso por SMS também tendem a faltar a consulta. Para o tempo de espera, mostra-

se nos classificadores, especialmente nas árvores de decisão, que quanto maior o tempo de 

espera para a consulta, os pacientes tendem a faltar, e na exploração que a partir dos 75 dias de 

espera saem da distribuição normal e tendem a faltar mais as consultas.   

Foram apresentados diferentes experimentos com algoritmos de aprendizado de 

máquina para classificar se o paciente tem a tendência de comparecer ou não a sua consulta 

marcada. Gerando classificadores com acurácia maior de 75% para os diferentes algoritmos 

supervisionados e chegando aos 80% de acurácia no melhor modelo criado com o algoritmo de 

árvore de decisão. Podemos utilizar um desses classificadores como um modelo analítico para 
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verificarmos se novos pacientes faltaram a sua consulta marcada. O melhor algoritmo com 

acurácia talvez não seria o melhor classificador para exemplos com o valor de paciente faltosos, 

pois não generalizou para esses exemplos. Com isso, vemos que o conjunto de dados é de suma 

muito importância para ótimos resultados dos processos de aprendizado de máquina.  

Com esses classificadores criados podemos utilizar para apoio a gestão de consulta. 

Tomadores de decisões e profissionais de centros de saúde tem mais um meio de apoio à decisão 

para criar estratégias para atuar neste problema de falta nas consultas marcadas. Afetando 

positivamente as filas do SUS, tomando ações de adiantar outras consultas para um certo dia, 

olhando os agendamentos de um dia, as consultas e pacientes, e poder dizer quantos pacientes 

vão faltar e poder antecipar ou agendar novos pacientes. Avisar mais vezes certos pacientes 

sobre a sua consulta marcada, focar no trabalho de pacientes de certa faixa etária e com certas 

deficiências para um melhor auxílio. 

Todos os códigos desenvolvidos com o passo a passo no trabalho estão disponíveis 

para visualização no link do Jupyter Notebook no Google Colab4. Idem, foi criado um 

repositório5 com o dataset utilizado e também com o Jupyter Notebook. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Assim através do desenvolvimento deste estudo e dos resultados obtidos pode-se 

perceber a oportunidade para o desenvolvimento de trabalhos futuros que aprimorem o trabalho 

que aqui foi descrito, como por exemplo:  

• Obter mais exemplos de dados. Para ter melhor generalização, balanceamento das 

classes e melhores classificadores; 

• Obter mais variáveis para o conjunto de dados. Como: nível de escolaridade do 

paciente, qual era a especialidade da consulta (clínico geral, dermatologista, etc.); 

• Aplicar algoritmos de AM diferentes dos que foram apresentados no trabalho; 

• Aplicar alguma técnica para balancear os dados das classes para o aprendizado 

dos algoritmos. 

 

 
4 Desenvolvimento e documentação do trabalho: 

https://colab.research.google.com/drive/12UdzHKbuTkrr8uVgDAWB59FKAE1hKErB. 
5 Repositório com dataset e desenvolvimento do trabalho: https://github.com/richardbertozzo/tcc-

consultas-sus. 
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APÊNDICE A – ARTIGO 

 

APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING EM DATASET DE 

CONSULTAS MÉDICAS DO SUS 

Richard Junior Bertozzo 

Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

– Florianópolis, SC – Brazil 

richardjrbertozzo@gmail.com 

Abstract. The Brazilian Unified Health System is a huge system and there are failures. 

The queues for consultation in SUS is one of the major problems of this system, 

affecting the entire population that needs this basic service. There are long queues 

and waiting times for queries or procedures. Using information from SUS and patient 

consultations as input, it is possible to develop an analytical model that uses the 

concept of data science and machine learning to predict whether the patient is a 

potential candidate to miss the scheduled appointment. Then, as a result of the 

research, classifiers were presented using existing machine learning techniques and 

exploratory analysis to visualize the obtained results and relevant characteristics of 

the data set. 

Resumo. O Sistema Único de Saúde é um sistema gigantesco e há falhas. As filas para 

consulta no SUS é um dos grandes problemas desse sistema, afetando toda a 

população que necessita desse serviço básico. Existindo grandes filas e tempos de 

esperas para consultas ou procedimentos. Empregando as informações de consultas 

SUS e dos pacientes como entrada, é possível desenvolver um modelo analítico que 

faz uso do conceito de ciência de dados e aprendizado de máquina para predizer se 

o paciente é um possível candidato a faltar a consulta marcada. Então, como 

resultado da pesquisa, foram apresentados classificadores utilizando técnicas já 

existentes de aprendizado de máquina e análise exploratória para visualização dos 

resultados obtidos e características relevantes do conjunto de dados. 

1. Introdução 

Os humanos são seres que conseguem aprender sobre problemas e tomar decisões por toda sua 

experiência e tarefas já aprendidas. Na computação normalmente os problemas e tarefas são 

resolvidos por um software, que algum programador escreveu o algoritmo para resolver este 

problema ou automatizar a tarefa. Mas não é tão primitivo e fácil escrever um algoritmo que 

faça tarefas do dia a dia das pessoas e as atividades que as pessoas realizam com facilidade e 

perfeição, como: reconhecer outra pessoa por sua face ou sua fala. Entretanto, os humanos 

realizam essas tarefas, de reconhecimento e tomada de decisão, a partir de um 

conhecimento/experiência já adquirido. (CARVALHO et al., 2011). 

Técnicas de Inteligência Artificial (IA), especialmente uma de suas áreas, o 

aprendizado de máquina (AM) do inglês, Machine Learning (ML), têm um grau de sucesso alto 

e lidam muito bem com questões de reconhecimento de padrão e como já diz o nome, a máquina 

aprender de dados para tomar decisões e prever valores conforme aprendeu. Existem diferentes 
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problemas que são utilizados, como: detecção de e-mail spam, detecção de fraudes, 

recomendação de produtos para um usuário, reconhecimento de padrões e imagem, entre outras. 

Um problema conhecido pela população brasileira e complexo de entender tanto para 

a população quanto para o governo, é a imensa fila do Sistema Único de Saúde para consultas 

médicas, principalmente para especialidades. Ela acumula um grande número de pessoas na 

lista de espera e também o alto tempo que o paciente precisa aguardar para conseguir realizar 

uma consulta com algum médico. Entre outros procedimentos além das consultas, como: 

exames e cirurgias. Muitos dos pacientes faltam nos seus procedimentos marcados e nem fazem 

um aviso dessa falta ou não remarcam o procedimento. Este é um dos pontos desse grande 

problema nacional, e que poderia diminuir a fila e tornar o processo mais eficiente. 

1.1 Objetivos 

• Aplicar técnicas de machine learning para predição para faltas de pacientes em 

consultas do SUS; 

• Levantar características dos pacientes que faltam às consultas; 

• Experimentar e apresentar diferentes algoritmos de machine learning para 

agrupamento de características dos pacientes e predição da consulta; 

• Apresentar uma proposta de solução para o gerenciamento de filas de consultas. 

2. Filas nas consultas no SUS 

A saúde é um dos serviços mais importantes e necessário na vida do brasileiro. O SUS é um 

sistema muito amplo, passando pela administração municipal, estadual e nacional. É um sistema 

difícil de se administrar e tem suas falhas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) Para conseguir 

fazer uma consulta, exame ou cirurgia muitas vezes é um processo difícil e lento no SUS, e isso 

pode ser acarretado por diversas pontos, como: alto tempo de espera, hospitais sem leitos 

suficientes e estruturas precárias, sistema mal gerenciado, financiamento insuficiente, grandes 

filas para consultas e tratamentos. (CARVALHO, 2018) 

Segundo a matéria da APS Santa Marcelina (2018) e o Ministério Público Santa 

Catarina (2019), o não aviso da falta na consulta marcada causa prejuízos aos cofres públicos. 

Os profissionais e/ou equipamentos já ficam alocados para a atividade, afetando que ficam sem 

uso e parados, e também a falta pode causar consequências nos pacientes, por exemplo, agravar 

as doenças se um tratamento não for continuado. O Ministério Público Santa Catarina (2019), 

lançou a campanha de SUS sem falta, informando que a consulta não comparecida e não 

avisada, faz falta para outra pessoa e causa prejuízos. Esta proposta do MPSC para tentar 

conscientizar a população e entre outras políticas e ações, para poder antecipar os 

procedimentos, diminuir as filas e melhorar a qualidade do sistema. 

O absenteísmo dos pacientes às consultas médicas é um número expressivo para a 

saúde pública brasileira. No dataset que será estudado mostra que 30% dos 110 mil registros 

de consultas médicas marcadas, teve a ausência sem aviso dos pacientes. Algo que pode ser 

gerado por n motivos dos pacientes, entre eles: esquecimento do paciente, distância entre a data 

do agendamento e a consulta, dificuldade de liberação do trabalho e de locomoção, melhora do 

sintoma que ocasionou o agendamento ou não importância no retorno com o médico, o paciente 

não ter sido avisado da marcação e entre outros.  

A conscientização é um ponto importante para atacar o ponto principal do problema e 

o SUS investe nessas campanhas. Mas, ele precisa facilitar para os pacientes poderem realizar 
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o aviso do não comparecimento, e também fornecer melhores ferramentas para fácil acesso dos 

pacientes e simples comunicação do paciente com o seu posto de saúde ou ponto de 

atendimento. (MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, 2019). 

Certas atitudes podem ser tomadas para diminuir esse número de abstinência: facilitar 

a desmarcação e o agendamento; ampliar as formas de comunicação da população com a 

unidade por meio de tecnologias, tais como WhatsApp; Ouvir o usuário e marcar em horário 

conveniente para ele, entendendo seu cotidiano, inclusive o que precisa organizar para 

comparecer à consulta. (IZECKSOHN; FERREIRA, 2014) Além de ter ferramentas e insumos 

para gerar conhecimentos para gestores analisarem os casos e tomarem decisões. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, 2019). 

3. Inteligência Artificial 

O ser humano é um ser inteligente e esta característica é muito importante para sua existência 

e sua evolução. Esta característica é estudada há muito tempo para entender como nós pensamos 

e criamos conhecimento. A inteligência artificial (IA) tenta compreender e construir entidades 

inteligentes. Este campo é relativamente recente, um dos mais novos das engenharias e ciências. 

E existem várias subcampos nessa área, como o aprendizado de máquina. (NORVIG; 

RUSSELL, 2013). 

Grosseiramente, a inteligência artificial é um ramo de pesquisa e desenvolvimento da 

ciência da computação que busca, construir mecanismos e/ou dispositivos que simulem a 

capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, de ser inteligente. Poder 

substituir ser humanos em tarefas repetitivas e que precisaria de horas coletando e analisando 

dados. Automatizar e resolver problemas de forma inteligente. 

Atualmente, a área de inteligência artificial está entre as mais procuradas e com 

altíssimos salários e benefícios, segundo o ranking The 50 Best Jobs in América feito pelo 

Glassdoor, plataforma de empregos, elegeu a profissão cientista de dados com aposta para o 

ano de 2018. Isso é uma combinação de fatores: um número alto de vagas abertas, salários altos 

e a satisfação geral dos profissionais em seu ambiente e com que está trabalhando no seu dia a 

dia. Essas características já são da área de tecnologia em geral, mas em específico nesse setor 

de inteligência artificial/cientista de dados tendo ainda maiores salários e melhores condições. 

Pois, agrega os benefícios das áreas, tornando algo altamente procurado e com grandes 

oportunidades de crescimento profissional. (SCHRODT, 2018). 

3.1 KDD 

Estamos em uma era onde as organizações estão preocupadas e querem ver sobre os dados que 

a organização gera e gerou em toda sua existência utilizando tecnologias em seus processos. 

Porque estes dados são utilizados para gerar conhecimento, que é utilizado como base de 

tomadas de decisão de gestores e diretores para traçar estratégias mais assertivas para o negócio. 

Este processo de transformação de conhecimento pode ser algo realizado repetitivo por 

humanos especialistas, que fazem diferentes transformações nos dados e análises para gerarem 

valor nestes dados e descobrirem algo útil nele. Pensando como a inteligência artificial, o KDD 

(Knowledge Discovery in Databases) pensa em trazer automatização do trabalho humano e 

inteligência para processos realizados. O KDD é processo de gerar conhecimento útil a partir 

de uma base de dados e encontrar padrões nestes dados. 

Descobrir padrões em dados e gerar conhecimento é conhecido por diferentes nomes, 

data mining, processamento de padrão de dados, descobrimento de informação e o KDD. 
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Entretanto, o termo data mining ser mais utilizado por estatísticos e pesquisadores de banco de 

dados, o KDD seria o processo geral e a data mining seria uma etapa dentro do KDD, que 

utilizaria de algoritmos para extrair modelos dos dados. Além de todas as etapas do KDD, que 

são elas: preparação de dados, seleção de dados, limpeza de dados, incorporação de 

conhecimento e interpretação dos resultados garantindo o conhecimento útil que foi derivado 

do conjunto de dados. (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

O KDD evoluiu e tem total relação com os assuntos de banco de dados, e assuntos do 

artigo, o assunto já comentado inteligência artificial e o do próximo capítulo, aprendizado de 

máquina. O KDD incorpora teorias, algoritmos e métodos dessas outras áreas e entre outras. 

Como as áreas aprendizado de máquina e redes neurais, o KDD se preocupa em inferir modelos 

de dados, gerar algum conhecimento. Como citado, uma das etapas é a data mining, e dentro 

desta etapa a grande parte das tarefas realizadas, aplicam métodos desses campos para encontrar 

os padrões nos dados. Mas o que diferencia o KDD desses outros campos, o KDD se concentra 

no processo geral de gerar conhecimento em cima de dados, desde a parte de como esses dados 

vão ser armazenados e acessados, como os algoritmos vão funcionar eficientes com a grandes 

volumes e a escalabilidade dos dados, como os resultados das análises e transformações vão 

poder ser visualizadas e como será a interação homem-máquina que será suportada no processo. 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996) A extração de dados pelo KDD é um 

processo interativo, não é um sistema automático, que realiza tudo por sua conta. Precisa da 

interação de usuários especialista no contexto do problema, para que seja possível encontrar 

padrões válidos e potencialmente úteis nos dados. (ROCHA, 1999). 

Os processos do KDD implicam em várias etapas envolvendo a preparação de dados, 

conforme a imagem 1 ilustra, busca de padrões, avaliação de conhecimento e refinamento do 

que foi gerado, isso tudo repetido em várias iterações para ter um melhor modelo. Isso tudo 

com interação do usuário especialista, para trazer padrões nesses dados. Esses padrões 

descobertos devem ser válidos para o problema e para novos dados imputados, com algum grau 

de certeza. (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

Figura 21 - Visão geral das etapas que constituem o processo KDD 

 

Fonte: Fayyad, Piatetsky-shapiro e Smyth (1996) 

O KDD como a inteligência artificial pretende trazer o conhecimento e identificar 

padrões em um conjunto de dados, que muito das vezes um humano não conseguiria identificar. 

Portanto, utilizar do KDD em conjunto da subárea da inteligência artificial, o machine learning 

para aplicação de algoritmos para a predição de valor e agrupamentos de variáveis. 

3.2 Machine Learning 

Sistemas de machine learning ou aprendizado de máquina são sistemas que aprendem a partir 

dos dados e que pretende tomar decisão com o mínimo de intervenção humana, uma opção 

muito interessante e que na última década o uso do aprendizado de máquina se espalhou 
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rapidamente por toda a ciência da computação e além. Machine learning é usado em diferentes 

áreas, em pesquisa na web, filtro de spam de e-mails, sistemas de recomendação, anúncios, 

detecção de fraude, classificação de imagens e muitas outras aplicações. 

Para entender como o aprendizado de máquina gera conhecimento e aprende de 

padrões e dados, precisamos entender sobre a hierarquia do aprendizado de sistema, que seria 

o processo de indução, a forma de inferir lógica para obter conclusões genéricas sobre um 

conjunto particular de exemplos. A indução é o recurso mais utilizado pelo cérebro humano 

para derivar conhecimento novo. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) Para algum conceito 

ser aprendido na indução, gera-se várias hipóteses de conhecimento nos exemplos analisados, 

e essas hipóteses geradas podem ou não ser algo verdadeiro. (CARVALHO et al., 2011) O 

processo de indução é algo que se aplicado com o número baixo de dados, ou se as amostras 

não forem bem escolhidas e também as variáveis/atributos dos dados, as hipóteses obtidas 

podem ser de pouco valor. Por isso, o aprendizado de máquina precisa ter grandes volumes de 

amostras dados para conseguir aprender e retirar algo relevante para o problema que está sendo 

resolvido. E as variáveis nesse conjunto de dados, tragam valor e gerem o maior número de 

hipóteses para o algoritmo aprender. (CARVALHO et al., 2011). 

Os algoritmos de aprendizado de máquina têm que saber lidar com dados não perfeitos. 

Pois, muitos dados que serão utilizados para realizar o treinamento vão conter problemas, entre 

eles: dados nulos, mal formatados, sem padrão. Mas existem técnicas e procedimentos para 

anteriormente de aplicar o AM, fazer a limpeza e melhor assertividade que esse algoritmo irá 

trazer, se chamando de pré-processamento. Além, nesse pré-processamento ser a parte remove 

os dados sensíveis que estão presentes e dados que não vão trazer relevância no contexto do 

problema que está sendo resolvido, não vão influir se no valor de saída, se o paciente está ou 

não doente. (CARVALHO et al., 2011). 

Isso para poder induzir hipótese, capaz de rotular novos exemplos corretos de 

pacientes, distinto dos que já foram utilizados para aprender a regra de decisão. A capacidade 

de generalização é uma característica importante, que o conjunto de treinamento deve possuir. 

Porque, ter uma capacidade de generalização de hipótese dentro de todas as hipóteses possíveis, 

para quando for inferir novos dados, as hipótese precisam apresentar boa capacidade de 

generalização, para poder saber qual seu valor de saída, sendo que pode ter havido algum 

exemplo igual a ela ou não no conjunto de dados de exemplo. Quando as hipóteses geradas pelo 

modelo estão super ajustadas ao conjunto de dados (overfitting), mostra que a hipótese se 

especializou no conjunto de dados e consegue induzir o atributo de saída de novos dados. Já o 

oposto, que o modelo gerado não consegue capturar padrões dos dados (underfitting), gerando 

uma taxa de acurácia baixa. (CARVALHO et al., 2011). 

Entretanto, o AM existe diferentes métodos de utilização, diferentes algoritmos que 

conforme o problema tem uma melhor eficiência e resultados. São utilizados em diversas 

tarefas, que podem ser selecionados com alguns critérios definidos. Um dos critérios, seria se 

o problema terá que adotar qual paradigma de aprendizado, o preditivo ou o descritivo. 

Conforme a imagem 2, mostra a hierarquia de aprendizado, no topo o processo de aprendizado 

indutivo, em seguida para o supervisionado que seriam as tarefas preditivas (classificação e 

regressão) e os não supervisionados que seriam as descritivas (agrupamento, associação, 

sumarização), esses são os mais conhecidos e mais utilizados. (CARVALHO et al., 2011). 
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Figura 22 - Hierarquia de aprendizado 

 

Fonte: CARVALHO et al (2011) 

3.2.1 Algoritmos Supervisionados 

O algoritmo preditivo ou supervisionado é uma função que, a partir de conjuntos de dados já 

rotulados e conhecidos, constrói um modelo que consegue estimar rótulos de novos dados. O 

rótulo é classe do dado ou atributo de saída. Se o domínio deste conjunto de dados com valores 

nominais é considerado um classificador e caso seja um conjunto infinito e ordenado de valores, 

tem um problema de regressão. Sendo através de um dado exemple sem rótulo, consegue 

identificar umas das possíveis classes ou valor real para dado. (CARVALHO et al., 2011). 

São treinados como uma ou mais entradas chamadas de atributos de entrada e na qual a saída 

chamada por classe desejada é conhecida. Por exemplo, pode ser o histórico de músicas que 

uma pessoa gosta ou não, a músicas tem de entradas de intensidade da música, gênero da música 

e tom, e a classe de saída conhecida dessa música é se a pessoa gostou ou não gostou da música. 

Com isso, posso dizer com novos exemplos de músicas se esta pessoa gostaria ou não da música 

em questão que está sendo testada. 

O algoritmo supervisionado busca através do espaço de hipóteses possíveis (classes) por aquele 

que terá melhor desempenho para o dado, isso acontece também para conjuntos que não fazem 

parte do conjunto de treinamento. Com um conjunto de testes de exemplos que são distintos do 

conjunto de treinamento ou com novos exemplos com diferentes valores, podemos medir a 

precisão de uma hipótese de um modelo gerado. Dizemos que uma hipótese generaliza bem se 

prevê corretamente o valor de saída para novos exemplos. (NORVIG; RUSSELL, 2013). 

3.2.1.1 Árvore de decisão 

“Uma árvore de decisão representa uma função que toma como entrada um vetor de valores de 

atributos e retorna uma “decisão” — um valor de saída único.” (RUSSEL e NORVIG, 2014) É 

um algoritmo muito simples para a construção em cima de dados, tem como base a estratégia 

de ser guloso de dividir para conquistar e sempre testar o atributo mais importante em primeiro 

lugar, que vai ter maior diferença na classificação.  

O algoritmo de árvore de decisão leva em consideração a estratégia de dividir um 

problema complexo em problemas mais simples, aos quais é atuado com a mesma estratégia 

recursivamente. Uma árvore de decisão é um grafo acíclico, que não tem ligação com o próprio 

nó e podem seguir para um próximo nó. Esta árvore é composta por nós, existem o nó de divisão 

e o nó folha. O nó de divisão tem dois ou mais sucessores, contendo um teste condicional nos 
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valores de um atributo para realizar a divisão e dizer qual será o próximo nó dado um certo 

valor, exemplo: pode existir um nó com teste condicional de idade, se a idade for maior que 18 

é direcionado para um nó subsequente e se for menor para outro nó subsequente. Já o nó folha 

é com o rótulo, com os valores das classes do conjunto de dados, esse nó fica na ponta das 

árvores. (CARVALHO et al., 2011). 

A representação da árvores é algo simples e natural para o ser humanos, pois são nós 

encadeados com funções de decisão, então dado certo valor de entrada com seus atributos vai 

se percorrendo a árvore pelos os nós, e em cada nó decidindo pelo atributo qual será o próximo 

nó, até chegar no nó folha que terá o resultado desta entrada.  

A Entropia mede a aleatoriedade de uma variável aleatória, quanto difícil predizer o 

atributo alvo. Cada nó de decisão verifica qual atributo que mais reduz aleatoriedade da classe 

que será alvo na divisão. O ganho de informação é fornecido pela diferença da entropia de 

conjunto de exemplos e a soma ponderada da entropia de partições. A árvore é construída com 

objetivo de reduzir a entropia, diminuir a dificuldade/aleatoriedade de predizer a variável alvo. 

(CARVALHO et al., 2011) O ganho de informação é definido em termos de entropia, temos 

que ter uma medida para escolher atributos bons e ruins, escolher um atributo que vá mais longe 

e forneça a classe exata dos exemplos. A entropia é a medida de incerteza de uma variável, 

onde o ganho de valor em uma variável corresponde a redução de entropia. Podemos mostrar 

com o exemplo de uma moeda, se ela sempre dá cara então não tem incerteza de sua classe, sua 

classe sempre dará cara e assim sua entropia é zero. E quando a moeda pode dar cara ou coroa 

vale “1 bit” de entropia. (NORVIG; RUSSELL, 2013) Quanto mais perto de zero ou zero a 

entropia for, maior a certeza nessa variável para definir o atributo de destino.  Em alguns 

problemas utilizando aprendizagem com árvore de decisão gera-se árvores muito grandes 

quando não se identificar algum padrão. A aprendizagem vai identificar os padrões que estão 

apresentados nos dados, e ocorrer o problema de super adaptação (overfitting), e talvez gerando 

nós redundantes e sem valor. (NORVIG; RUSSELL, 2013) Existe a técnica de poda, que 

consiste em eliminar ruídos e o overfitting. Através de aprendizado genérico de uma hipótese 

no conjunto de treinamento de forma a melhorar o desempenho da árvore, forma para reduzir 

folhas redundantes e a profundidade da árvore gerada. Existem 2 formas a pré-poda e pós-poda, 

a pré-poda acontece durante a geração das hipóteses, alguns exemplos nos treinamentos serão 

ignorados; e a pós-poda criasse primeiramente as hipóteses no treinamento então é 

generalizando as hipóteses e removendo partes, como o corte de alguns ramos em uma árvore 

de decisão. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

3.2.1.2 Naive Bayes 

Naive Bayes é um algoritmo simples, mas poderoso para a modelagem preditiva. Tem como 

base a técnica estatística de probabilidade condicional, baseada no teorema de Thomas Bayes. 

(TEOREMA DE BAYES, 2019) Uma vez calculado, o modelo de probabilidade pode ser usado 

para fazer previsões para novos dados usando o Teorema de Bayes. Consequente o teorema de 

Bayes, é possível encontrar a probabilidade de um certo evento ocorrer, dada a probabilidade 

de um outro evento que já ocorreu: Probabilidade (B dado A) = Probabilidade (A e B) / 

Probabilidade(A). Comparações do algoritmo Naive Bayes com os métodos de árvore de 

decisão e redes neurais obtiveram resultados equivalentes. O algoritmo assume que cada 

variável de entrada é independente, mas nem todos os problemas com essa abordagem é 

relevante, por isso existem variações do algoritmo para lidar com estas abordagens. (CAMILO 

E SILVA, 2009). 

3.2.1.3 Redes Neurais Artificiais 
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Redes Neurais Artificiais (RNA) têm inspiração nas redes neurais biológicas, que ocorre no 

cérebro humano. (CARVALHO et al., 2011) O sistema nervoso é formado pelos neurônios, que 

tem as suas responsabilidades pelo aprendizado e raciocínio dos humanos. Os neurônios são 

formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada e pelos axônios que são 

longos terminais de saída. Que é a base do funcionamento de uma rede neural artificial, 

conforme uma certa entrada, será calculado a saída através do conhecimento aprendido pelo o 

conjunto de dados de treinamento. Como os outros algoritmos supervisionados de AM. 

(CARVALHO, 2019). 

As unidades, geralmente são conectadas por canais de comunicação associados por um 

peso, que torna alguma decisão mais ou menos forte. (CARVALHO, 2019) São conhecidas 

como os neurônios artificiais, e tem propósito de computar funções matemáticas e estão 

distribuídos nas camadas da RNA. (CARVALHO et al., 2011) As unidades trabalham nas 

entradas recebidas pelas suas conexões. E o comportamento inteligente da RNA, está nas 

interações das unidades de processamento da rede, podendo ser milhares de unidades de 

processamento para a classificação dos dados. (CARVALHO, 2019). 

Segundo Carvalho (2019), nas unidades de processamento é realizado as seguintes 

tarefas: são apresentados valores na entrada, cada sinal é multiplicado por um peso, que indica 

a sua influência na saída da unidade, feito a soma ponderada dos sinais que produz um nível de 

atividade e se este nível de atividade exceder um certo limite a unidade produz uma determinada 

resposta de saída. Segundo Carvalho et al. (2011) a unidade de processamento tem um papel 

simples. Cada terminal de entrada do neurônio, recebe um valor e com esse valor são 

ponderados e combinados por uma função matemática, chamada função de ativação. A resposta 

do neurônio é a saída da função para a entrada. Mas existem diversas funções de ativação 

propostas na literatura, como as funções linear, limiar e sigmoidal. A função de ativação linear 

(Imagem 3(a)) retorna como saída o valor de u. A função limiar (Imagem 3(b)) define quando 

o resultado da função será 0 ou 1. A função sigmoidal (Imagem 3(c)) pode ter diferente 

inclinações, representa uma aproximação contínua e diferente da limiar. 

Em uma rede os neurônios podem estar distribuídos em uma ou mais camadas, quando 

maior de uma camada, chamando de rede multicamadas. Quando for uma rede multicamadas, 

os neurônios podem receber em suas entradas a saída de neurônios da camada anterior e enviar 

suas saídas para camadas seguintes. Contendo camadas intermediárias e a camada de saída. Em 

redes multicamadas, os neurônios podem se conectar em diferentes padrões. Sendo eles: 

• Completamente conectada ou densa: onde todos os neurônios da camada estão 

conectados a camada anterior e/ou a próxima; 

• Parcialmente conectada: onde os neurônios estão conectados a alguns da camada 

anterior e/ou da próxima; 

• Localmente conectada: onde os neurônios conectados a um neurônio em uma 

região específica bem definida. (CARVALHO et al., 2011). 

O algoritmo Back-propagation serve para redes multicamadas, a função de ativação é 

contínua, diferençável e, de preferência, não decrescente. A função que segue esse 

comportamento é a sigmoidal. Constituído da interação de duas fases, a fase para frente 

(forward) e fase para trás (backward). Na fase forward pega o objeto de entrada na primeira 

camada intermediária da rede, onde é ponderado pelo peso associada a essa entrada. Cada 

neurônio na camada aplica a função de ativação resultando o valor de saída, que é entrada da 

próxima camada. Esse processo é realizado até os neurônios da camada de saída, onde é 



80 

 

 

comparado ao valor esperado na saída do neurônio. A diferença entre a saída produzida e 

desejada em cada neurônio da camada de saída aponta o erro cometido por a rede pela entrada 

induzida. Este valor de erro então é utilizado na fase backward para ajustar seus pesos de 

entrada. Estes ajustes são feitos de camada para camada. (CARVALHO et al., 2011). 

3.2.2 Algoritmos não supervisionados 

As tarefas descritivas, ou não supervisionadas, procura identificar informações relevantes em 

conjuntos de dados, auxiliar tomadas de decisões e descobertas de padrões e conhecimentos 

nos dados. Não é necessário de um elemento externo para guiar o aprendizado. Existem 

diferentes tipos de abordagem: sumarização, associação e agrupamento. (CARVALHO et al., 

2011). 

Nos dados de entrada não apresenta-se um ponto de saída, ponto de conclusão, não 

tem uma “resposta certa” rotulada de saída. Cabe ao algoritmo descobrir semelhanças entre os 

dados e agrupá-los adequadamente. O objetivo é explorar os dados e encontrar alguma estrutura 

dentro deles. O aprendizado não-supervisionado funciona bem com dados transacionais. Por 

exemplo, ele pode identificar segmentos de clientes com atributos similares que podem, então, 

ser tratados de modo igualmente em campanhas de marketing. Algoritmos populares utilizados 

incluem mapas auto organizáveis, mapeamento por proximidade, agrupamento K-means. Esses 

algoritmos também são utilizados para segmentar tópicos de texto, recomendar itens e 

identificar pontos discrepantes nos dados. 

3.2.2.1 K-means 

É um algoritmo de agrupamento (clustering), com a abordagem de particionamento, que divide 

os dados em grupos e onde cada dado vai participar de apenas um grupo. É um algoritmo 

simples e muito utilizado nesta técnica. Primeiro é definido o K, algo informado pelo usuário, 

que é o número de cluster que o algoritmo irá agrupar. Cada cluster estará associado a um ponto 

central, o centroide. Então cada ponto do conjunto de dados de treinamento, será associado a 

um centroide, em qual está mais próximo. O centroide de cada cluster é atualizado com base 

nos pontos atribuídos ao cluster. Repete-se o processo de atribuição e atualização das etapas até 

que nenhum ponto altere os clusters, ou até que os centroides não se alterem, assim definindo 

os clusters conforme o K passado no início. (TAN et al., 2018). 

3.3 Ferramentas 

A área de ciência de dados tem diversas abordagens e ferramentas para lidarmos com os 

problemas de identificação de padrões e predição em conjuntos de dados. Podendo resolver 

esses problemas tanto com ferramentas que abstraem o desenvolvimento de algoritmos e 

diretamente com linguagens de programação.  

Segundo Akiwatkar (2017) existem diversas linguagens e ferramentas populares e 

muito utilizadas na área de ciência de dados, mostrando as linguagens Python, R, Java no topo. 

Python é conhecida como uma das linguagens de programação mais popular usada pelos 

cientistas de dados, sendo uma linguagem poderosa para processamento de dados, com uma 

curva de aprendizagem curta e rápida, com uma rica comunidade, oferecendo grandes 

quantidades de bibliotecas, kits e recursos. Já a linguagem R, é uma alternativa gratuita para 

softwares estatísticos caros e ótima opção para ciência de dados. É uma linguagem para 

computação e gráficos estatísticos, fornece diversas técnicas estatísticas e técnicas gráficas, 

lidando muito bem com gráficos, manipulação de dados, análise de dados. (THE R 
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FOUNDATION, 2019) Python e R são as duas que brigam pelo topo, tendo suas vantagens e 

desvantagens.   

Existem também ferramentas que não precisam explicitamente programar códigos 

para criar modelos de aprendizado de máquina e análises de padrões. Munindo com uma 

interface para usuário interagir e tornar algo mais dinâmico. Weka é uma delas, é um software 

open source construído em Java, que contém algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas 

de data mining, desde a preparação dos dados, classificação, agrupamento e visualização, muito 

utilizado para atividade acadêmicas. (WEKA..., 2019) Outra ferramenta bastante popular e 

muito utilizado em projetos privados e comerciais, é o IBM Watson Studio, que provê um 

Studio onde o usuário explore dados e crie modelos preditivos, usando do aprendizado de 

máquina com ferramentas de arrastar e soltar e também podendo utilizar de programação para 

criar os modelos. (IBM, 2019) Idem há a solução da IBM, a Microsoft tem a Azure Machine 

Learning para lidar com a criação, o treinamento e a implantação de modelos de aprendizado 

de máquina, que promete algo simplificado, podendo implementar modelos sem códigos, por 

uma interface do tipo "arrastar e soltar" e também suporte para ferramentas de código. E 

utilizando de outros processos do desenvolvimento de software para deixar os processos mais 

automatizados e com mais segurança possível, para o dado que está sendo analisado e de quem 

está visualizando o conhecimento gerado a partir dos dados. (MICROSOFT, 2019) Sendo que, 

todas estas ferramentas abstraem os diferentes recursos das linguagens de programação e suas 

bibliotecas. 

4. Aplicação de técnicas de IA no problema de filas no SUS 

Neste capítulo são apresentados todos os passos para análises e aplicação do processo de AM 

no conjunto de dados de consultas do SUS. Desde os procedimentos metodológicos, o passo a 

passo para obter os dados, tratar e analisar, aplicar o algoritmo de AM. Envolvendo as teorias 

e ferramentas comentadas no processo. 

4.1 Procedimentos metodológicos 

O processo como todo do aprendizado de máquina é dividido em passos, cada passo com um 

propósito específico, para facilitar e ter melhores resultados. Para realizar a aplicação de AM 

no problema de fila de consultas do SUS, foi dividido em 6 passos, com base nos processos do 

KDD e definição de aprendizado de máquina, sendo eles: coletar os dados das consultas (passo 

1); escolher ferramentas para exploração dos dados e aplicação de AM (passo 2); pré-

processamento dos dados (passo 3); analisar os dados (passo 4); aplicar diferentes abordagens 

de AM (passo 5); interpretar os resultados e realizar análises (passo 6). 

Todas os passos para o AM serão realizados na linguagem Python com as ferramentas 

e bibliotecas do seu ecossistema, explicando cada uma delas no passo 2, envolvendo cada uma 

para o seu propósito e facilidade. 

4.1.1 Coletar os dados 

A coleta dos dados acontece de diversos jeitos e em formatos diferentes para projetos de AM, 

dependendo do contexto do problema. Por exemplo, um problema interno de uma empresa 

privada, que precisa automatizar e trazer conhecimento em cima dados históricos das atividades 

e processo, e esses dados podem estar disponíveis de forma fácil acesso em diferentes formatos 

e em diferentes fontes, como: banco de dados, arquivos em CSV e XML em servidor. 
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Para obter o conjunto de dados para o problema de filas nas consultas do SUS, o 

conjunto de dados foi disponibilizado no site Kaggle. Onde foi realizado o download do mesmo 

e capturado as informações gerais dele que estavam descritas. Estava disponibilizado no 

formato CSV, e é um conjunto de dados “sujo” e com alguns de seus atributos já tratados. Cada 

linha deste CSV sendo um registro de uma consulta. 

O Kaggle é uma plataforma online da comunidade de cientistas de dados e machine 

learning, onde são disponibilizados datasets, resolução de problemas, competições e cursos, de 

propriedade da Google. O conjunto de dados disponibilizado é referente ao SUS, com o registro 

de informações de consultas agendadas, informações do paciente desta consulta e se o paciente 

compareceu ou não na consulta marcada. Este dataset obtido tem um total de 110.527 registros 

e com 14 variáveis (colunas) inicialmente, sendo elas e suas descrições: 

• PatientId - Identificador do paciente; 

• AppointmentID - Identificador da consulta; 

• Gender = Gênero do paciente - valores: masculino ou feminino; 

• AppointmentRegistration = O dia que o paciente ligou ou registrou a consulta, isso 

é antes da consulta é claro; 

• AppointmentData = O dia atual da consulta, quando ele vai visitar o médico; 

• Age = Idade do paciente; 

• Neighbourhood = Onde vai ser a consulta, bairro; 

• Scholarship = Escolaridade do paciente - valores: verdadeiro ou falso; 

Observação: Este tópico considera sobre escolaridade do bolsa família. Se o 

paciente tem escolaridade ou não, mas a resposta da variável está sem uma 

explicação mais detalhada, se o paciente cursou até ensino fundamental ou médio, 

sem explicação suficiente no tópico de bolsa família. O atributo vai ser 

desconsiderado para os treinamentos; 

• Hypertension = Se o paciente tem hipertensão - valores: verdadeiro ou falso; 

• Diabetes = Se o paciente tem diabetes - valores: verdadeiro ou falso; 

• Alcoholism = Se o paciente tem alcoolismo - valores: verdadeiro ou falso; 

• Handicap = Se o paciente tem alguma deficiência, podendo ter nenhuma, uma ou 

mais de uma, considerando deficiência física, visual e outras - valores: 0 até 4; 

• SMS_received = Se o paciente recebeu mensagem de aviso sobre a consulta - 

valores: verdadeiro ou falso; 

• No-show = Se o paciente apareceu na consulta - valores: sim ou não, se paciente 

faltou na consulta a resposta será ‘sim’, se compareceu o contrário. 

4.1.2 Escolha de ferramentas para aplicação 

Analisando as possíveis linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas complementares 

para resolver o problema, foi escolhida a linguagem Python por toda suas vantagens. Uma 

simples pesquisa na internet mostra o Python e todo seu ecossistema para o contexto de 

aprendizado de máquina, com suas principais bibliotecas, como o scikit-learn para uso de 
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algoritmo de aprendizado de máquina, o Pandas para manipular e analisar dados e o Jupyter 

para o ambiente de desenvolvimento e documentação. Da mesma forma, podendo citar outros 

motivos relacionados: principalmente pelas bibliotecas fantásticas que simplificam e abstraem 

todas as dificuldades necessárias em cada tarefa, com imensos materiais na internet para 

consulta; pela experiência com desenvolvimento de algoritmos de programação e linguagens 

de programação; pelas ferramentas complementares para deixar o trabalho simples e dinâmico; 

por ser uma linguagem fácil e com curva de aprendizado rápida; uma das linguagens mais 

famosas e melhores para área de ciência de dados, se não a mais; por ter muitos cursos e posts 

na internet mostrando como pré-processar e treinar algoritmos de AM; pela liberdade e 

dinamicidade que uma linguagem de programação traz comparando com uma ferramenta que 

limitam as funcionalidades implementadas. 

As bibliotecas e ferramentas foram escolhidas a partir de exemplos disponíveis em 

cursos e exemplos na internet, mostrando qual e como utilizar para cada problema específico 

que soluciona. Pelas amplas documentação e exemplos de posts e da comunidade de ciência de 

dados. Para as bibliotecas de aplicação dos algoritmos de AM foi verificado se a biblioteca tem 

implementação dos algoritmos citados na sua documentação, exemplos disponíveis e qual a 

facilidade de utilizar. 

Sendo assim, na grande maioria as ferramentas e bibliotecas citadas do assunto, são o 

Jupyter, Pandas, scikit-learn e bibliotecas em seu entorno, complementares. Criando a base para 

os desenvolvimentos dos passos, com a linguagem e o ambiente para execução e codificação. 

Algumas das bibliotecas foram adicionadas posteriormente durante os processos, na 

identificação que era preciso para resolver certa atividade de algum passo.  

O Jupyter Notebook em conjunto com o Google Colab funciona perfeitamente, pois 

no Jupyter conseguimos realizar todo o processamento de dados, análise e aplicação dos 

algoritmos sem precisar instalar qualquer biblioteca e ao mesmo tempo adicionando texto em 

Markdown para documentação e explicações. E o Google Colab permitindo desenvolver e 

executar de qualquer lugar diretamente do navegador, sem nenhuma configuração, sem 

necessidade de ter muitos recursos no computador, integrando diretamente com o Google Drive 

para salvar o trabalho e carregando de lá o dataset.  

4.1.3 Pré-processamento dos dados 

Nesta segunda etapa os dados já estão disponíveis, podendo estar em diferentes fontes e em 

diferentes formatos e padrões em cada variável ali presente, precisando realizar conversões e 

junções para cada formato obtido. Sendo assim, nesta etapa se relaciona em conhecer melhor 

os dados, retirar dados e valores que não deveriam estar, tratar variáveis e valores que não estão 

nos padrões esperados. Resumidamente deixar o conjunto de dados pronto e ‘limpo’ para os 

próximos passos de análises e treinamento dos algoritmos. 

Olhando para cada variável o que ela significa e suas relações, seus tipos e valores. Se 

podemos extrair alguma nova variável que traz valor para o contexto e passos posteriores. 

Fazendo limpezas em variáveis em dados outliers que prejudicam nossos treinamentos, retirar 

valores não condizentes com a variável e valores nulos e não aceitos nos algoritmos. 

Transformar e converter variáveis para ter um trabalho mais fácil e no formato esperado nos 

passos seguintes, alterando valores em escalas incorretas e sem padrões, normalizando se 

possível para melhores resultados dos algoritmos, criando variáveis em faixas para dividir 

variáveis contínuas. Entender atributos irrelevantes e talvez sensíveis presentes, para ignorar 

também nos próximos passos. 
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No conjunto de dados de consultas médicas dos pacientes do SUS conforme descrito, 

existem diversas variáveis que necessitam passar por esse processo de pré-processamento. 

Todos os procedimentos são realizados com a biblioteca Pandas, funções criadas para tratar o 

problema específico e com as funções do sklearn. Os processos necessários para o conjunto de 

dados são: 

• Padronizar os nomes das colunas; 

• Converter os identificadores dos pacientes para números inteiros; 

• Converter os dados que são datas para o tipo date; 

• Remover idades fora range considerado, de 0 anos até 95 anos. Considerando que 

maior de 95 anos são outliers, pois levando em consideração que existem poucas 

pessoas que chegam a viver mais que isso e tem poucos exemplos no conjunto de 

dados. Contendo o total de 1 registro abaixo de 0 anos (valor negativo) e 46 

registros acima de 95 anos; 

• Retirar valores nulos, não números e valores não correspondentes aquele atributo, 

por exemplo se a coluna for do tipo lógica, não ter valores do tipo texto nela; 

• Criar nova coluna de dias de espera até a consulta. Tempo que o paciente esperou 

até o dia que a consulta. (Dia da consulta - Dia que marcou a consulta); 

• Criar faixas para a coluna idade dos pacientes, categorizando os valores em 

ranges: 

a. Criança até 5 anos: pacientes de 0 ano até 5 anos (valor 1); 

b. Criança: pacientes de 6 anos até 12 anos (valor 2); 

c. Adolescente: pacientes 13 anos até 18 anos (valor 3); 

d. Jovem: pacientes de 19 anos até 29 anos (valor 4); 

e. Adulto: pacientes de 30 anos até 59 anos (valor 5); 

f. Idoso: pacientes com mais de 60 anos (valor 6). 

• Criar faixas para a coluna tempo de espera para a consulta dos pacientes, 

categorizando os valores em ranges: 

a. Rápido: até 5 dias (valor 1); 

b. Normal: 6 até 15 dias (valor 2); 

c. Demorado: de 16 dias até 60 dias (valor 3); 

d. Muito demorado: mais de 61 dias (valor 4). 

• Converter as variáveis nominais para numéricas. 

As conversões nas variáveis foram realizadas para podermos utilizar nas funções de 

gráficos e algoritmos posteriormente no seu formato esperado; a remoção das idades fora das 

faixas existentes e outliers verificados com a distribuição dos dados; a criação da variável tempo 

de espera que não existia e faz sentido para o contexto de ir ou não à consulta; as faixas de idade 

e tempo criadas a partir da distribuição das variáveis e contexto da realidade.  
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Existem mais de uma variável nominal no conjunto de dados, sendo algumas com 

apenas dois valores, valores binários, como as variáveis de ‘Gênero’ e ‘Paciente compareceu’. 

Criando duas novas variáveis com valores de verdadeiro e falso (0 e 1), através de funções para 

traduzir os valores, para serem utilizadas para os treinamentos. Para a variável bairro onde 

ocorreu a consulta, temos uma variável nominal multivalorada, portanto, precisa-se converter 

também, utilizando uma função codificadora de rótulos (LabelEncoder) da biblioteca sklearn, 

onde transforma a variável em numérica, rotulando entre zero e n_classes-1 onde n é o número 

de rótulos distintos desta variável. Assim, ficando um número definido para cada bairro contido 

no conjunto de dados. 

4.1.4 Exploração dos dados 

Após a passo 2, com a saída dos dados prontos e nos formatos esperados, pode-se realizar 

análises com gráficos, histogramas, informações estatísticas para entender melhor porque o 

paciente comparece ou falta na sua consulta. Quais as distribuições das variáveis, influencia, 

médias, valores iniciais, probabilidades de cada variável relevante no conjunto de dados e 

envolvendo a classe do conjunto de dados. Todas as análises e gráficos será apresentada 

detalhadamente de exploração dos dados, extraindo resultados e conclusões das explorações 

realizadas para depois poder verificar também com resultados dos algoritmos de aprendizado 

de máquina. 

4.1.5 Aplicar diferentes abordagens de AM 

Após os passos de preparar e explorar os dados, chega no passo de aplicar diferentes abordagens 

de AM, com abordagem de supervisionado e não supervisionado. Realizando diferentes 

experimentos com mais de um algoritmo dessas abordagens para obter diferentes resultados e 

comparar, para identificar o mais performático para o problema e que traga maior 

conhecimento. Será utilizado um algoritmo não supervisionado, o K-means e três algoritmos 

supervisionados, o Naive Bayes, Redes Neurais Artificiais e árvores de decisão, com maior 

foco na RNA e árvore de decisão. Todos os algoritmos serão treinados diferentes vezes, com 

diferentes parâmetros e entradas para tentar obter melhores modelos e acurácia. Para RNA, 

também será testado diferentes funções de ativação, camadas e unidades de processamento para 

verificar os modelos criados, pois a RNA é uma caixa preta. Verificando qual gera a melhor 

acurácia e menor taxa de erro. 

No algoritmo de árvore de decisão treinando o conjunto de dados com o critério de 

entropia (ganho de informação) para gerar a árvore, para decidir qual variável influencia na 

classe. Primeiramente não utilizando a técnica de poda para eliminar os nós redundantes e 

diminuição da árvore e, depois utilizando a técnica de pós-poda para gerar árvores mais 

compreensíveis e menos profundas.  

As aplicações de todos algoritmos e mais detalhes de cada algoritmo é apresentado na 

seção de aplicação dos algoritmos. 

4.1.6 Realizar análises e apresentar resultados 

Após a aplicação das diferentes abordagens e algoritmos. Neste passo focamos em obter as 

métricas das aplicações, obtendo os resultados de acurácia, taxa de erros, a matriz de confusão 

das saídas das predições dos algoritmos comparando com a classes reais do conjunto de dados. 

Interpretando os resultados de cada algoritmo com os diferentes parâmetros e variáveis de 

entrada para o treinamento, procurando extrair informações de quais variáveis impactam em 
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melhores preditores e quais parâmetros são ideias para este conjunto de dados e problema, quais 

os algoritmos melhor performaram, resultados e características interessantes identificadas na 

exploração dos dados e nos resultados do modelos de AM. Apresentado no capítulo 4. O 

conhecimento dessas análises das será utilizado junto com o da exploração para as conclusões 

do trabalho. 

4.2 Exploração dos dados 

O conjunto de dados capturado e disponível no Kaggle e no repositório, tem o total de 110.480 

exemplos de registros de consultas, e 20 atributos, sendo 6 novos criados na etapa anterior. 

Todos os dados presentes são referentes a cidade de Vitória - Espírito Santo, de diferentes 

bairros, principalmente do bairro Jardim Camburi com 7.714 exemplos registrados. A imagem 

3 mostra a relação da classe, aproximadamente 80% dos pacientes foram nas suas consultas, 

sendo exatamente o total de 88.168 pacientes que comparecerem e 22.312 faltantes. O conjunto 

de dados contém o registro de consultas marcadas desde o dia 2015-11-10 até o 2016-06-08, 

gerando uma faixa de 7 meses de agendamentos de consultas. Já a faixa de quando as consultas 

foram realizadas é um período de 40 dias, a primeira tem a data de 2016-04-29 e a última 

ocorreu no dia 2016-06-08.  

A média de idades dos pacientes é 37 anos, aproximadamente 19% tem hipertensão, 

7% tem diabetes, 3% é alcoólatra. O tempo médio de espera para uma consulta é de 10,5 dias, 

o máximo tempo de espera registrado é de 179 dias. E 32% dos pacientes receberam SMS de 

aviso. 

Tendo um total de 62.263 pacientes distintos no conjunto de dados, e desse montante 

24.371 deles com mais de um registro de consulta. O paciente com maior número de consultas 

marcadas, teve um total de 88 consultas marcadas, sendo que 87 ele não compareceu, nesse 

range de data do dataset. 
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Figura 3 - Porcentagem de pacientes que foram e não foram as consultas 

 

A imagem 4 mostra a relação da idade com o comparecimento do paciente na consulta. 

Pelo gráfico percebe que a média de comparecimento cresce com o crescimento da idade, a 

faixa de idade entre 20 anos tem a menor taxa, chegando a menos que 72,5% de presença na 

consulta. Já os pacientes na faixa de 70 anos, tem essa taxa de comparecimento distribuído no 

85%. Mostra uma considerável relação entre as variáveis. 
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Figura 4 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação a idade 

 

A imagem 5 verifica a probabilidade de o paciente comparecer em relação ao tempo 

que o paciente esperou pelo procedimento, desde o dia que foi marcado a consulta até ser 

atendido pelo médico. Pela distribuição que os pontos ficaram no gráfico, o tempo de espera 

mostra a distribuição na média dos 70%, até a faixa de 75 dias de espera mostra uma distribuição 

normal e depois começa a ficar irregular, da faixa de 75 até 125 dias com grande parte dos 

dados com 100% de comparecer, e entre a faixa de tempo do dia 125 até 150, a grande maioria 

dos registros não compareceram. Mostrando irregularidade e afetando no comparecimento do 

paciente na consulta, mas com poucos exemplos quanto maior o tempo da de espera. 
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Figura 5 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação ao tempo que esperou 

 

Quando verificamos a porcentagem de o paciente faltar a consulta mesmo avisado por 

SMS, conforme a imagem 6 mostra. Verificamos que probabilidade de um paciente faltar a 

consulta é bem maior quando recebe o aviso por SMS, em torno de 10% maior. Algo que torna 

questionável, pois mesmo que o paciente receba o aviso, ele não foi. Sendo que apenas 32% 

dos registros das consultas receberam o aviso por SMS, anulando o caso de esquecer a consulta 

ou não ter anotado de alguma forma. Podendo o recurso SMS ser algo já obsoleto e talvez 

tecnologias mais atuais trazerem melhores retornos, como o WhatsApp. 

Figura 6 - Probabilidade de o paciente comparecer em relação ao recebimento de aviso por SMS 

 

4.3 Aplicação dos algoritmos 
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Para aplicação dos algoritmos será utilizado principalmente a biblioteca scikit-learn que contém 

diversos dos algoritmos de aprendizado de máquina, dataset, funções para testes. Também será 

utilizado a biblioteca Keras para aplicação da RNA, similarmente ao scikit-learn é poderosa e 

simples.  

Tanto no sklearn e Keras é necessário que todas as variáveis estarem no formato 

numéricos (float) para o treinamento, pois na verdade são operações matemáticas que são 

realizadas nos algoritmos, e essas operações são abstraídas pela biblioteca. Então para realizar 

os processos de treinamentos e testes, devemos escolher as variáveis que já estão preparadas e 

se precisar voltar o passo anterior e transformar as variáveis nominais para o formato correto, 

deixando apenas valores numéricos e também utilizar a normalização para deixar o valores na 

escala entre 0 e 1 no conjunto de dados, para obter melhores resultados. Sendo passos de 

transformação e normalização das variáveis. 

A variável ‘Paciente compareceu’ é separada antes do processo dos algoritmos. Pois é 

classe do conjunto de dados, sendo utilizada para o treinamento, mas não para os testes dos 

algoritmos. Visto que no teste do modelo criado, o algoritmo tem como output a classe predita 

para cada exemplo de dado, logo podemos comparar a classe predita com a classe separada 

inicialmente do conjunto de teste, para realizar a avaliação dos modelos criados 

posteriormente.  

Para os algoritmos supervisionados existem técnicas para dividir o conjunto para o 

treinamento e teste, usando dois terços para treinamento e o outro terço para estimar o 

desempenho. Em outra técnica, o conjunto de treinamento é dividido em subconjuntos de 

tamanho iguais e exclusivos, o classificador é treinado na união de todos os outros 

subconjuntos. (KOTSIANTIS, 2007) A proporção de divisão deste modelo vai ser realizado 

com 70% para o treinamento e 30% para os testes, seguindo a técnica comentada com escolha 

randômica para separação destas proporções dos dados. Para essa separação dos dados é 

utilizado uma função de divisão de treino e teste do sklearn, que divide o conjunto de dados 

com a porcentagem passada em parte de treinamento e teste, com um grau de aleatoriedade 

passado por parâmetro também. Passando o conjunto de dados e dizendo quais os atributos 

escolhidos que continuarão para o treinamento e as suas respectivas classes já rotuladas dos 

dados. 

A avaliação dos modelos gerados pelos treinamentos vai ser verificado através de 

métricas de erros e acertos no conjunto de dados, analisando o desempenho geral em taxas de 

erros e acurácia em cima dos modelos gerados pelos algoritmos. Em algoritmos 

supervisionados, normalmente é verificado se o modelo preditor rotulou certo os novos objetos 

não apresentados na etapa treinamento, testando então o modelo com essa parte de testes e 

avaliação do conjunto de dados, verificando se o modelo gerado vai rotular a mesma classe que 

a classe real do exemplo. (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) Também o desempenho na 

quantidade de erros ou de classificações incorretas que o modelo gerou no conjunto de testes. 

Essa taxa equivale a quantidade exemplos no conjunto de dados que foram rotulados incorretos, 

por uma função que compara a classe conhecida com a classe predita. Esta taxa de erro varia 

de 0 até 1, valores mais perto de 0 são melhores, pois a algoritmo vai errar pouco nas 

classificações. O complemento dessa taxa, é a taxa de acurácia, que é o contrário da taxo do 

erro, quanto mais próximo do 1 é melhor. Também podemos observar desempenho do 

classificador com uma matriz de confusão, que apresenta a quantidade de predições corretas e 

incorretas para cada classe do conjunto de dados. (CARVALHO et al., 2011) No exemplo do 
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presente trabalho é uma classe binária, sendo apenas 2 valores, o paciente compareceu ou não 

compareceu. 

4.3.1 Naive Bayes 

O primeiro o algoritmo aplicado foi Gaussian Naive Bayes. O Gaussian é um algoritmo simples 

e o mais conhecido. Está disponível na biblioteca sklearn. Para realizar o treinamento basta 

apenas criar o modelo e passar o conjunto de dados de treinamento e as suas respectivas classes. 

Acontece com divisão dos dados de treino e teste do sklearn com as suas classes conhecidas. 

Após o treinamento e modelo criado, é submetido para ele predizer se o paciente compareceu 

ou não do conjunto de dados de teste separados sem a suas classes, assim tendo como retorno 

as classes preditas por esse modelo. Com as classes reais já rotuladas da proporção do conjunto 

de dados de testes e com as classes rotuladas pelo preditor, é verificado quais exemplos dos 

dados ele acertou ou errou. 

4.3.2 RNA 

Para a criação das RNAs é utilizado a biblioteca Keras, onde podemos criar nosso modelo, 

definir nossas camadas da rede neural artificial, parâmetros e os tipos de ativação. Com esse 

modelo podemos treinar com o conjunto de dados e avaliar as métricas do treinamento. 

O modelo criado é uma pilha linear de camadas, podendo ter diversas camadas 

interligadas, nosso exemplo será na forma sequencial e com mais de duas camadas, realizando 

testes com diferentes tipos e quantidade de camadas. Sendo utilizado o algoritmo do grupo de 

correção de erros, onde procura ajustar o peso na RNA para reduzir os erros cometidos na rede. 

Contendo as camadas intermediárias e a camada de saída. Cada camada pode ter uma função 

de ativação diferente, como ativação linear e ativação de sigmoidal que utiliza o algoritmo back-

propagation, que tem ativação contínua, entre outras.  

Na biblioteca Keras existem diversos tipos de camadas disponíveis, que usam 

diferentes funções de ativação e diferentes outputs para a próxima camada da rede neural. 

Utilizaremos nas camadas intermediárias, a do tipo densa, onde suas unidades de 

processamentos ocultas são totalmente conectadas, a quantidade de unidades é passada na 

definição da camada no modelo e também o seu tipo de ativação. Também utilizando camadas 

de abandono (dropout) disponíveis no Keras, adicionadas entre as outras camadas 

intermediárias. As camadas de abandono ajudam a prevenir o overfitting passando uma fração 

entre 0 até 1, para as unidades de entrada a serem descartadas. Para a camada de saída também 

é utilizada camada densa, entretanto apenas há uma unidade de processamento de saída, pois 

nossa classe é binária. Em todas as camadas podem ser definidas pesos diferentes e obtidos seus 

pesos, mas normalmente ajustas no processo de treinamento pelo algoritmo. 

Para a função de ativação das camadas do modelo da RNA, utilizaremos a de ativação 

lineares e sigmoidal. A ativação sigmoidal tem ativação contínua e utilizando back-tracking.  

Para o modelo da RNA compilar precisamos definir um otimizador, uma função de 

perda para o cálculo de perda da saída do conjunto de dados e também as métricas para serem 

avaliadas durante o treinamento e testes. Normalmente utilizado acurácia para as métricas. A 

definição do otimizador e função de perda são obrigatórias.   

Com o modelo da rede criado, com suas camadas e parâmetros definidos. Podemos 

então treinar nossa RNA, passando os dados e classes respectivas dos dados e, também quantas 

épocas para treinar o modelo. Época é um número, que mostramos quantas iterações o 
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treinamento deve executar em cima dos dados passados, é um ciclo que o algoritmo vai passar 

e ver todos os dados presentes. Na saída do treinamento de cada iteração é mostrado o valor de 

perda e acurácia gerados pelo algoritmo.  

Foi realizado diversos treinamentos para entender e ver qual seriam os melhores tipos 

de camadas, tipos de ativação, quantidade de unidades de processamento e parâmetros para 

criar a RNA para esse conjunto de dados, todas essas definições e explicações sobre cada 

componente foram seguidas a partir da documentação da biblioteca. 

4.3.3 Árvore de decisão 

Para classificação do conjunto com o algoritmo de árvores de decisão é utilizado 

também a biblioteca sklearn, primeiramente fazendo o treinamento sem a técnica de poda nos 

nós da árvore e depois com a técnica de pós poda. Para divisão de nós das árvores, dividindo 

por qual melhor atributo consegue predizer o atributo final do conjunto de dados, utilizando o 

critério de entropia.  

Na utilização da técnica de pós-poda para controlar os nós da árvore e prevenir o 

overfitting, o sklearn em uma nova versão tem um novo parâmetro de complexidade de custo 

de poda (ccp_alpha), quanto maior o número de alpha mais nós da árvore serão podados, este 

parâmetro significa que o algoritmo irá encontrar recursivamente o nó com o "link mais fraco" 

para remover, esse parâmetro é definido na criação do algoritmo. Mas como todos parâmetros 

de entrada dos algoritmos não sabemos o ideal, precisamos realizar testes e utilizar de alguma 

técnica para saber qual o número ideal. Utilizando a documentação da árvore de decisão do 

sklearn, temos técnica para pré-treinar e realizar testes no conjunto de dados para obter o valor 

efetivo do alpha para treinamento, mas que não remova todos os nós da árvore. Para que com 

esse alpha tenha uma árvore de decisão que generaliza melhor os dados, maximiza a precisão 

do teste e facilita a visualização árvore.  

4.3.4 K-means 

Para aplicação da abordagem não supervisionada foi utilizada apenas o algoritmo K-means. 

Onde não se faz divisão em partes de treinamento e testes, mas temos que definir anteriormente 

o número de clusters desejado para o algoritmo agrupar os dados. Foi utilizado para 

agrupamento entre as variáveis do paciente, para verificar possíveis grupos de pontos, objetos 

relacionados. Visualizando a distribuição das variáveis em forma bidimensional para facilitar a 

visualização e verificar possíveis grupos. Assim, fazendo outras visualizações e agrupando 

pelas variáveis disponíveis, como: o tempo de espera e bairro onde ocorreu a consulta, a idade 

do paciente e tempo de espera. Após o treinamento, podemos verificar os centroides gerados 

pelo modelo. 

5. Resultados dos experimentos 

Para os valores de saída de perda e acurácia dos algoritmos, será considerado apenas 3 casas 

decimais, por exemplo: 0,123.  

Foram criados dois pacientes falsos para simular testes em todos modelos também, 

para verificar nos melhores modelos se classificaria presença ou falta na consulta. Pacientes 

criados: 

1. masculino, jovem, sem hipertensão, sem diabetes, não alcoólatra, sem 

deficiências, SMS recebido de aviso, tempo de espera para consulta rápida, 
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bairro da consulta Jardim Camburi (bairro mais frequente no conjunto de 

dados). 

2. feminino, criança até 5 anos, sem hipertensão, sem diabetes, não alcoólatra, 

sem deficiências, SMS recebido de aviso não recebido, tempo de espera 

muito de demorado, bairro da consulta Jardim Camburi. 

5.1 K-means 

A primeira aplicação foi realizada com todas as variáveis. Gerando uma acurácia de 0.756 e a 

matriz de confusão, conforme a imagem 7. A matriz de confusão mostra avaliação realizada na 

proporção de testes do conjunto de dados, fazendo a comparação da classe verdadeira do dado 

com a classe predita pelo classificador gerado. Mostrando que dos 33.144 dados para testes, 

25.089 dos exemplos o classificador acertou na classe e 8.055 dos exemplos errou, dizendo que 

o paciente foi a consulta, mas estava rotulado não tinha ido, ou ao contrário. 

Figura 7 - Matriz de confusão do classificador Naive Bayes com todas as variáveis 

 

5.2 RNA 

Foi verificado nos testes a partir da saída dos ciclos, conforme a imagem 16 e treinamentos com 

várias épocas, onde o treinamento estava sendo executado a quantidade de épocas, em um certo 

ciclo adiante não era mais alterado a acurácia e perda para conjunto de dados. Não adiantaria 

rodar mais vezes ou aumentar o número de épocas para execução do treinamento que a 

porcentagem de perda não diminuía e modelo não aprendia com os dados. Foram realizados 

treinamentos com 1000 épocas e diferentes tipos de ativação e segue esse mesmo padrão. Então 

fixamos a quantidade de épocas para os demais treinamentos, em 30 épocas. 

Para as camadas das redes, na parte intermediária serão utilizadas duas camadas densas 

e duas camadas de abandono, onde estarão intercaladas na rede. Para a camada de abandono 

utilizado o parâmetro de unidades da entrada para abandonar em uma fração de 0,1. Para as 

camadas densas a quantidade de neurônios artificiais e ativação serão testadas diferentes.  
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Ativações linear e sigmoidal. Quantidade de neurônios artificiais nas camadas densas em dois 

definições, uma com 32 e 16 respectivamente e outra com 64 e 32 respectivamente. Para a 

camada de saída é utilizado apenas um neurônio artificial e camadas de ativação seguindo a 

lógica comentada.  

Com as diferentes parametrizações da rede treinaremos com todos os atributos 

selecionados e também com apenas com as variáveis de faixa de idade, SMS recebido de aviso 

e faixa de tempo. Para a avaliação da acurácia e de perdas pela modelo criado de RNA, é 

verificado com a porção de 30% separados antes do treinamento, suas variáveis e classes reais 

separadas. 

Tabela 1 - Resultados das diferentes aplicações de RNAs 

Variáveis 

utilizadas 

para os 

treinamentos 

Função de 

ativação das 

camadas 

Quantidade de 

unidades de 

processamento 

Avaliação na 

primeira camada 

Avaliação modelo 

final 

Todas Linear 32, 16 
perda = 1.465 

acurácia = 0.603 

perda = 0.480 

acurácia = 0.795 

Todas Linear  64, 32 
perda = 1.484 

acurácia = 0.634 

perda = 0.479 

acurácia = 0.795 

Todas Sigmoidal 32, 16 
perda = 0.493 

acurácia = 0.790 

perda = 0.468 

acurácia = 0.795 

Todas Sigmoidal 64, 32 
perda = 0.482 

acurácia = 0.798 

perda = 0.468 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Linear 32, 16 

perda = 0.996 

acurácia = 0.716 

perda = 0.479 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Linear  64, 32 

perda = 0.821 

acurácia = 0.749 

perda = 0.479 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Sigmoidal 32, 16 

perda = 0.482 

acurácia = 0.799 

perda = 0.469 

acurácia = 0.795 

faixa de idade, 

SMS recebido, 

faixa de tempo 

Sigmoidal 64, 32 

perda = 0.485, 

acurácia = 0.795 

perda = 0.469, 

acurácia = 0.795 

5.3 Árvore de decisão 

A aplicação do algoritmo de árvore de decisão com todas as variáveis selecionadas sem a 

técnica de poda, gerou uma acurácia de 0.78 e a árvore gerada contendo 14.973 nós. Deixando 

tanto quanto grande a árvore e difícil de se visualizar. Já para o treinamento da árvore de decisão 
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com a técnica de pós-poda, com o alpha de 0.001, resultou na acurácia de 0.80 e diminuindo 

imensamente a quantidade de nós da árvore, apenas 7 nós, como mostra a imagem 17. 

Figura 8 - Árvore de decisão gerada com pós-poda 

 

As matrizes de confusão dos testes na árvore de decisão e árvore de decisão com poda 

é apresentado nas imagens 9 e 10, respectivamente. Mostrando que o classificador da árvore 

com poda acertou 496 exemplos a mais, mas este classificador não rotulando nenhuma classe 

dos exemplos para paciente faltou a consulta, todos como paciente foi a consulta. Pois, não 

aprendeu e não contém nós na árvore para dizer sobre essa classe do conjunto de dados.  

Figura 9 - Matriz de confusão da árvore de decisão 
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Figura 10 - Matriz de confusão da árvore de decisão com poda 

 

Conforme a saída e imagem da árvore gerada com pós-poda, ilustrando os atributos 

com maior ganho de informação para montar a árvore. Sendo o atributo de faixa tempo de 

espera é com maior ganho de informação para a árvore de decisão, segundo o SMS recebido e 

terceiro a faixa de idade do paciente. Assim formando a árvore de cima para baixo. Com essa 

informação de quais atributos são mais relevantes e podem melhor classificar se o paciente 

comparece ou não a sua consulta. Montamos o conjunto de dados apenas com essas variáveis, 

para testarmos se faz diferença nos resultados, tanto nesse algoritmo como nos demais. 

5.4 K-means 

Foi realizado diferentes experimentos com essa abordagem de agrupamentos, mas sem bons 

resultados. Pois, os dados presentes no conjunto de dados são altamente distribuídos em seus 

valores, não criando grupos quando relacionamos cada objeto para verificar as suas 

similaridades, todos os valores de uma variável têm relação com os valores de uma outra 

variável. Faz sentido pois o conjunto de dados traz informações sobre os pacientes e consultas, 

um contexto onde as características dos pacientes e consultas têm valores iguais e distribuídas 

igualmente para as suas relações. Em uma breve comparação, por exemplo de idade do paciente 

e tempo de espera da consulta, existem pacientes novos que sua consulta demora muito tempo 

para ocorrer e para os pacientes idosos acontecem a mesma situação, assim também para as 

demais faixas de tempo de espera. 

5.5 Resultados finais dos classificadores 

De forma geral todos os algoritmos supervisionados tiveram bons resultados, com 70% ou mais 

de acurácia e as métricas dos classificadores dos algoritmos sem imensas diferenças. Através 

da exploração dos dados e nas aplicações dos algoritmos identificamos que as três 

características mais importantes e dizem sobre a classe presente no conjunto de dados, são o 

tempo de espera para a consulta, o aviso sobre a consulta recebido por SMS e idade do paciente. 

Mas o tempo de espera é que mais influência e pode dizer se o paciente é faltoso nos modelos 
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gerados, normalmente quanto maior o tempo de espera maior a tendência de o paciente não 

comparecer. 

Em geral as variáveis do conjunto de dados estão distribuídas na média de 

comparecimento ou não comparecimento. Não há uma variável com distribuição totalitária ou 

quase totalitária que mostra uma tendência ou crescimento da classe do paciente compareceu 

ou não compareceu. Dificultando em montar um classificador e previsão da classe do conjunto.  

Tabela 4 - Melhores classificadores por acurácia 

Algoritmo Características Acurácia 

Classes predita para os 

exemplos falsos criados 

Naive Bayes 

Apenas as variáveis faixa de 

idade, SMS recebido, faixa de 

tempo de espera 

0.783 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = falta 

RNA 

Rede criada com função de 

ativação  

sigmoidal, 64 e 32 unidades de 

processamento nas camadas 

respectivamente e com todas as 

variáveis do conjunto. 

0.795 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = presença 

Árvore de decisão 
Com todas as variáveis, 

utilizando técnica de pós-poda 
0.80 

Paciente 1 = presença 

Paciente 2 = presença 

 

Conforme a tabela acima, detalhando os melhores classificadores de acurácia gerados 

pelos testes nos 3 algoritmos supervisionados utilizados podemos ver que, quase não há 

diferença nos 3 melhores e nos demais testes em cada algoritmo, podendo chegar em 0.05 se 

compararmos o modelo gerado pela primeira aplicação do Naive Bayes e o com de melhor 

acurácia, a árvore de decisão com pós-poda. Entretanto, analisando para classe prevista pelo 

classificador, apenas um classificou o paciente 2 falso criado como faltante a consulta marcada. 

Com isso testamos prever esse paciente 2, nos outros classificadores e apenas o classificador 

da árvore de decisão sem poda e treinada com as variáveis de faixa de idade, SMS recebido, 

faixa de tempo de espera rotulou que o paciente tinha faltado à consulta.  

Portanto, tendo em vista as classificações na maior parte rotulava para o paciente 

comparecer a consulta. E o número maior de exemplos de pacientes com presença de que os 

pacientes faltosos nos exemplos do conjunto de dados, acarretou em um desbalanceamento das 

classes no aprendizado nos algoritmos. As classes desbalanceadas, prejudicou para uma maior 

generalização e acurácia para exemplos que não foram na consulta. Normalmente o algoritmo 

vai tender a classificar para o que tem mais exemplos, os exemplos de pacientes que foram na 

consulta. Não identificando possíveis pacientes faltosos às consultas, gerando falsos negativos. 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

Este trabalho teve como intuito aplicar técnicas de machine learning em um conjunto de dados 

de consultas do SUS, concluindo assim que atingiu seu objetivo geral. Os objetivos específicos 

também foram alcançados. O levantamento de características de pacientes que mais faltam a 

consultas foi apresentado na etapa de exploração dos dados e nos resultados das aplicações dos 

algoritmos de aprendizado de máquina, levando a descoberta de que pacientes mais novos, 

maior a chance de o paciente faltar. Para os pacientes que não receberam aviso por SMS também 

tendem a faltar a consulta. Para o tempo de espera, mostra-se nos classificadores, especialmente 

nas árvores de decisão, que quanto maior o tempo de espera para a consulta, os pacientes tendem 

a faltar, e na exploração que a partir dos 75 dias de espera saem da distribuição normal e tendem 

a faltar mais as consultas.   

Foram apresentados diferentes experimentos com algoritmos de aprendizado de 

máquina para classificar se o paciente tem a tendência de comparecer ou não a sua consulta 

marcada. Gerando classificadores com acurácia maior de 75% para os diferentes algoritmos 

supervisionados e chegando aos 80% de acurácia no melhor modelo criado com o algoritmo de 

árvore de decisão.  

Com esses classificadores criados podemos utilizar para apoio a gestão de consulta. 

Tomadores de decisões e profissionais de centros de saúde tem mais um meio de apoio à decisão 

para criar estratégias para atuar neste problema de falta nas consultas marcadas. Afetando 

positivamente as filas do SUS, tomando ações de adiantar outras consultas para um certo dia, 

olhando os agendamentos de um dia, as consultas e pacientes, e poder dizer quantos pacientes 

vão faltar e poder antecipar ou agendar novos pacientes. 

Assim através do desenvolvimento deste estudo e dos resultados obtidos pode-se 

perceber a oportunidade para o desenvolvimento de trabalhos futuros que aprimorem o trabalho 

que aqui foi descrito, como por exemplo: Obter mais exemplos de dados e mais variáveis para 

o conjunto de dados. Para ter melhor generalização, balanceamento das classes e melhores 

classificadores; aplicar algoritmos de AM diferentes dos que foram apresentados no trabalho e 

aplicar alguma técnica para balancear os dados das classes para o aprendizado dos algoritmos. 
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