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RESUMO 

 

Esta pesquisa foca o desenvolvimento de um modelo linear generalizado para apoiar o 

diagnóstico da Covid-19, uma doença respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), 

surgida na China no final de 2019, causando um grande surto global e vem sendo um grande 

problema de saúde pública. A contribuição deste trabalho é apoiada na articulação de 

conhecimentos das áreas de Estatística, mais especificamente no método de Regressão Logística 

Binária, e da Computação, desta a subárea Inteligência Artificial1, mais especificamente do 

Aprendizado de Máquina2 (do inglês Machine Learning), a fim de subsidiar as demandas para a 

concepção, modelagem, implementação e validação do referido modelo preditor da Covid-19, 

através da máquina. Para tal, é utilizado um conjunto de dados (dataset) com 280 observações 

(pacientes), cedido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), do Maranhão. Diferentemente da 

tradicional técnica de regressão estimada por meio de métodos de mínimos quadrados, em que a 

variável dependente apresenta-se de forma quantitativa e devem ser obedecidos alguns 

pressupostos, as técnicas de regressão logística são utilizadas quando o fenômeno a ser estudado 

apresenta-se de forma qualitativa ({“sim” ou “não”; “baixo”, “médio” ou “alto”; “pequeno”, 

“médio” ou “grande”; “baixo”, “moderado”, “grave”; ..;  n})  e, portanto, representado por uma 

ou mais variáveis dummys, dependendo da quantidade de possibilidades de respostas (categorias) 

desta variável dependente, ou seja, quando o fenômeno a ser estudado, no caso desta pesquisa 

TEM Covid-19 ou NÃO TEM Covid-19, é apresentado de forma dicotômica e o pesquisador 

pretende estimar uma expressão de probabilidade de ocorrência do evento definido entre as duas 

possibilidades em função de determinado explicativo de variáveis explanatórias do fenômeno. O 

Machine Learning (aprendizado de máquina) é uma forma de Inteligência Artificial (IA) que 

permite que um sistema aprenda com os dados e não através de programação explícita. A 

vantagem do aprendizado de máquina é que é possível utilizar modelos e algoritmos para prever 

resultados, de forma a dar suporte à tomada de decisões nas diversas áreas de conhecimento, 

especificamente, no contexto deste trabalho, a área da saúde, quando investiga o poder de 

predição de um modelo matemático probabiblístico no diagnóstico da Covid-19 ou SARS-CoV-2. 

Os algoritmos de aprendizado de máquina aprendem com os dados. Portanto, é fundamental que 

os dados sejam fornecidos de forma correta para o problema que se deseja resolver. Mesmo que 

se tenha bons dados, precisa-se garantir que os mesmos estejam em uma escala, formato útil e até 

que recursos significativos sejam incluídos. O processo para preparar os dados para um algoritmo 

de aprendizado de máquina pode ser resumido em três etapas, a saber: i) Seleção dos dados, ii) 

Processamento de dados e iii) Transformação de dados. Depois de definir o problema e preparar 

os dados, o passo seguinte é aplicar algoritmos de aprendizado de máquina aos dados para 

resolver o problema em questão. Esta etapa é constituída das ações seguintes: a) Equipamento de 

teste, b) Medida de performance, c) Treinamento e teste do modelo nos dados, d) Validação 

cruzada e e) Teste de algoritmo. Melhorar o desempenho do modelo de predição da Covid-19 
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também é contemplado como etapa metodológica do desenvolvimento da ferramenta. Ter um ou 

dois algoritmos com desempenho razoável em um problema é um bom começo, mas às vezes 

pode ser incentivado a obter o melhor resultado possível, com o tempo e os recursos disponíveis. 

Diversos métodos podem ser usados para reduzir o desempenho extra e melhorar os resultados 

(por exemplo, redução da variação da medida de desempenho) com os algoritmos de aprendizado 

de máquina. Há três estratégias básicas, a saber: ajuste de algoritmo, conjuntos e engenharia de 

recursos extremos. Devido às característica desta pesquisa, utiliza-se a estratégia ajuste de 

algoritmo para melhorar os resultados de predição do diagnóstico da Covid-19. Acredita-se 

fortemente que esta pesquisa contribua positivamente para o enfrentamento da Covid-19, assim 

como para possíveis surtos epidemiológicos da mesma e suas variantes, pois busca explorar e 

compreender os dados clínicos inerentes associados aos sintomas da doença e perceber as 

peculiaridades que os tornam únicos, assim como, a partir desta exploração e entendimentos dos 

dados, propor um modelo matemático capaz de prever diagnósticos da Covid-19, apoiando, 

assim, a tomada de decisões dos especialistas da saúde na melhor prescrição de tratamento clínico 

da doença Covid-19. Também contribui para o avanço do estado da arte de Machine Learning 

através da publicação dos resultados da pesquisa em periódicos das áreas da Saúde e da Ciência 

da Computação.      
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