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RESUMO

A combinação de classificadores tem por objetivo produzir resultados mais precisos para o
processo de tomada de decisão. Com isso, este estudo teve por objetivo propor uma nova
arquitetura  baseada  na  combinação dos  métodos  de  aglomeração  espacial  e  um mapa de
votação mais detalhado sobre a quantidade de votos que cada geo-objeto recebeu, aplicados à
epidemiologia.  Os métodos de aglomerados espaciais,  de forma geral,  tem por objetivo a
identificação dos conglomerados espaciais significativos e não significativos de acordo com a
região  de  estudo.  Eles  são  combinados  por  regras  de  combinação.  Neste  trabalho  foram
utilizadas  as  seguintes  regras:  votação  por  maioria  e  redes  neurais.  A nova  arquitetura
proposta foi aplicada a dados do dengue no estado da Paraíba, no período de 2009 a 2011.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o dengue é uma doença que registra anualmente
uma média  de  50  a  100 milhões  de  casos  em todo o  mundo,  gerando  grandes  encargos
financeiros  para  o setor  da saúde.  proposta  uma nova arquitetura para  a  combinação dos
métodos de aglomerados espaciais. A combinação dos métodos de aglomeração espacial, foi
aplicados em três estudos de casos. Em todos os três estudos de casos a nova arquitetura
identificou com maior precisão os municípios prioritários e não prioritários do dengue na
Paraíba. No estudo de caso 1 a regra de combinação foi a votação por maioria, no estudo de
caso 2 a regra de combinação foi das redes neurais e no estudo de caso 3 foi proposto uma
novo mapa de votação detalhado identificando a quantidade de votos que cada município
recebeu. Analisando os resultados do ponto de vista espacial, observou-se que a mesorregião
do  Sertão  Paraibano  apresentou  uma  maior  quantidade  de  municípios  prioritários;  e  a
mesorregião do Litoral Paraibano, o menor número de municípios prioritários. Em relação, a
pesquisa do ponto de vista epidemiológico foi possível verificar que a partir dos resultados
dos testes diagnósticos (sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e valores
preditivos negativos) e a estatística Kappa os modelos de combinação produziram resultados
satisfatórios.  Finalizando  a  análise  do  ponto  de  vista  da  combinação  dos  métodos  de
aglomerados espaciais, foi  possível observar que a nova arquitetura,  apresentou resultados
satisfatórios, a partir da combinação das regras de combinação. Estes resultados do ponto de
vista  epidemiológico,  podem  auxiliar  os  gestores  no  processo  de  tomada  de  decisão
verificando  com  mais  precisão  as  regiões  que  realmente  merecem  atenção  especial  no
combate à doença. 

Palavras-chave:  Métodos  de  aglomeração espaciais,  Votação por  maioria,  Redes  neurais,

Combinação de classificadores.



ABSTRACT

The combination of classifiers aims to produce more accurate results to the decision-making
process. Therefore, this study had the objective of proposing a new architecture based on a
combination of spatial clustering methods and a more detailed voting map on the amount of
votes  that  each  geo-object  received,  applied  to  epidemiology.  The  methods  of  spatial
clustering,  in  general,  aim  to  identify  the  significant  and  not  significant  spatial  clusters
according to the study area. They are combined by combination of rules. In this work, the
following  rules  were  used:  majority  voting  and  neural  networks.  The  new  proposed
architecture was applied to dengue data in the state of Paraiba, in the period from 2009 to
2011. According to the World Health Organization, dengue is a disease that annually records
an average of 50 to 100 million cases worldwide, generating large financial burden on the
health sector. A new architecture is proposed for the combination of the methods of spatial
clustering. The combination of spatial clustering methods was applied in three case studies. In
all three case studies, the new architecture identified more precisely the priority and non-
priority  municipalities  in  Paraiba  with  regards  to  the  dengue.  In  the  case  study  1,  the
combination  rule  was  majority  voting,  in  case  study  2  the  combination  rule  was  neural
networks and in case study 3 a new detailed voting map was proposed, identifying the amount
of votes that each municipality had received. Analyzing the results from a spatial point of
view, it was observed that the mesoregion called Sertão in the state of Paraiba had a greater
number of priority municipalities;  and the mesoregion of the Coast in Paraiba,  the lowest
number of priority municipalities. Regarding the research from the epidemiological point of
view, it was observed that from the results of diagnostic tests (sensitivity, specificity, positive
predictive value and negative predictive value) and the Kappa statistic, the combination of
models produced satisfactory results. Concluding the analysis from the point of view of the
combination of spatial clustering methods, it was observed that the new architecture presented
satisfactory results by using the combination of the combination of rules. These results, from
the epidemiological point of view, can assist managers in the decision-making process by
verifying more precisely the regions that deserve special attention in combating the disease.

DESCRIPTORS: Spatial clustering methods, Majority voting, Neural networks.
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1 INTRODUÇÃO

Um classificador é definido como uma função cujo domínio é um espaço de atributo

Rn; e co-domínio, um conjunto de classes de rótulo Ω com K elementos, em que  Ω={w1, ...,

wk} (KUNCHEVA, 2004) (BISHOP, 2006). A classificação é uma área da pesquisa presente

no reconhecimento de padrões e no aprendizado de máquinas (DAMOULAS; GIROLAMI

2009).  No  processo  de  classificação,  são  utilizados  classificadores  supervisionados  e

classificadores  não  supervisionados.  Um  classificador  supervisionado  requer  um

conhecimento  prévio  do  problema,  que  é  traduzido  por  uma base  de  dados  que  contém

informações de amostras marcadas. Na literatura, são encontrados diversos classificadores

supervisionados. Alguns dentre eles são: máxima verossimilhança, k-NN e redes neurais. Um

classificador não supervisionado utiliza banco de dados de amostras não conhecidas, ou seja,

as classes das amostras são desconhecidas. Portanto, não há nenhum conhecimento prévio do

real rótulo da classe. Como exemplos de classificadores, temos:  fuzzy C-means clustering

(FCM), K-Médias, ISOSEG, entre outros (JACQUEZ, 2008).

Na literatura  científica,  são  encontrados  diversos  casos  em que  a  combinação  de

classificadores  melhora  os  sistemas  de  reconhecimento  de  padrões  (SUEN et  al.,  1990).

Nesse sentido, foi verificado que a combinação de vários classificadores pode melhorar o

desempenho  dos  classificadores  individuais  (SUEN  et  al.,  1990,  NADAL;  LEGAULT;

SUEN, 1990; HULL; COMMIKE, 1990; HO et al.,  1990; XU et al.,  1992). Tendo como

principais vantagens: a eficiência, a precisão e o desempenho no reconhecimento de padrões

(BREVE et al., 2005).

Para  realizar  o  processo  de  combinação,  podem  ser  utilizadas  três  arquiteturas:

sequencial, paralela e hierárquica (MORAES; MACHADO, 2012). Cada arquitetura utiliza

um regime de combinação de classificadores diferentes, tendo como objetivo fornecer uma

decisão  final.  Esse  regime  é  chamado  de  combinador.  Para  realizar  a  combinação,  é

necessária a escolha de uma arquitetura e de um regime de combinação, que incluem as

regras de combinação, permitindo, assim, a criação de um novo classificador (JAIN et al.,

2000).

Há diversas formas de combinações de classificadores encontrados na literatura, nas

mais diversas áreas, por exemplo, reconhecimento de face e escrita, classificação de imagens,

entre  outros  (BREVE;  PONTI;  MASCARENHA,  2005)  (LAN;  GAO,  2013).  Existem

inúmeros  sistemas  para  combinar  classificadores,  regressão  logística  (BREVE;  PONTI;

MASCARENHA, 2005), regras de votação (máximo, mínimo, produto, soma, votação por
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maioria, média e mediana) (JAIN et al., 2000), teoria Dempster-Shafer (TONG, 2010), entre

outros (MORAES; MACHADO, 2012).

Na área de análise espacial, os métodos de aglomeração espacial têm por objetivo

identificar regiões significativas e não significativas de um evento em estudo, a partir de uma

região geográfica, usando informações georreferenciadas (HOLMES; MORAES; VIANNA,

2015). O interesse está em descobrir se o evento possui uma distribuição espacial aleatória ou

se apresenta conglomerados espaciais.

Na literatura, são encontrados diversos métodos de aglomeração espacial, tais como,

Método de Tango (TANGO, 1995), Método Besag Newell (BESAG; NEWELL, 1991), Getis

Ord (ANSELIN, 1992), Índice de Moran, Índice de Geary, Estatística Scan  (KULLDORFF;

NAGARWALL,  1995)  e  Estatística  M  (ROGERSON,  2001).  Na  prática,  cada  método

trabalha com diferentes metodologias e produz resultados diferentes uns dos outros. Esses

resultados não representam, com precisão, a real distribuição desses eventos. Sendo assim, é

possível  realizar  estudos  de  forma  indireta,  como  exemplo,  os  mapas  de  risco  relativo,

comparados com os mapas dos métodos de aglomeração espacial,  para análises de saúde

pública (MORAES; NOGUEIRA; SOUSA, 2014).  Este problema pode ser solucionado a

partir da combinação dos métodos de aglomeração espacial. 

Neste  trabalho,  é  abordada  a  proposição  de  uma  nova  metodologia,  a  partir  da

combinação  dos  métodos  de  aglomeração  espacial.  Um  dos  objetivos  da  pesquisa  é  a

identificação, com mais precisão, dos municípios prioritários e não prioritários, conhecido

como geo-objetos, para o dengue, no Estado da Paraíba.

A Organização Mundial de Saúde estima uma média de 50 a 100 milhões de casos do

dengue no mundo (BRAT et al., 2013). No Brasil, um dos principais surtos ocorreu em 2013,

com uma média de dois milhões de casos notificados. A região Nordeste é a região mais

atingida do Brasil, com o maior número de óbitos por dengue com complicações. No ano de

2013, foram identificadas 106 mortes. O estado da Paraíba, localizado na região Nordeste, é

o  quarto  com  o  maior  número  de  óbitos,  perdendo  apenas  para  os  Estados  do  Ceará,

Pernambuco e Rio Grande do Norte. Uma das formas de controle da epidemia do dengue se

dá a partir da identificação dos locais onde há número maior de casos notificados; isso se dá

a partir dos estudos da distribuição espacial na região de interesse, identificando as áreas

prioritárias e não prioritárias dessa doença.
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1.1 RELEVÂNCIA E INEDITISMO

A combinação de classificadores é uma das maneiras de conseguir uma classificação

mais  acurada  e  precisa.  Os  problemas  de  combinação  de  classificadores,  podem  ser

resolvidos  com  uma  regra  de  combinação  sobre  os  classificadores  (PRAMERO;

CARVALHO, 1998).

Segundo  Jain  et  al.  (2000),  as  justificativas  e  relevância  em  se  trabalhar  com  a

combinação de classificadores são:

 Um projetista pode ter acesso a diversos classificadores, cada um deles construído em

um contexto diferente, mas com o mesmo objetivo. Por exemplo: reconhecimento de

pessoas por suas faces, voz, dentre outros. 

 Diferentes classificadores treinados nas mesmas amostras podem se diferenciar não

apenas em seu desempenho global, mas também podem ter regiões do hiperespaço em

que atuem melhor ou pior que os outros.

A partir de uma extensa pesquisa sobre a literatura científica, não foram encontrados

trabalhos que abordem a combinação dos métodos de aglomerados espaciais. Nesse sentido,

o ineditismo deste trabalho para a área de exatas é a proposição de uma nova arquitetura para

combinação  dos  métodos  de  aglomerados  espaciais  que  pode  ser  aplicado  a  qualquer

problema de análise de aglomeração espacial. Essa arquitetura é exemplificada usando-se: a

regra  de  votação por  maioria  e  a  regra  de combinação pelas  redes  neurais.  Além disso,

propõe-se um novo mapa de decisão da combinação, ou seja, um mapa de votação que  é

construído  a  partir  da  contagem  dos  votos  recebidos  por  cada  geo-objeto.  Ele  é  um

detalhamento maior dos votos que cada região teve, ilustrando melhor o processo de decisão.

Para  a  área  de  saúde,  a  contribuição  dessa  pesquisa  é  a  aplicação  dessa  nova

arquitetura sobre os dados do dengue no Estado da Paraíba. Essa nova abordagem pode ser

aplicada  a  estudo  epidemiológico  espacial,  identificando  localidades  prioritárias  e  não

prioritárias para esse ou qualquer outro agravo. 

1.1.1 Argumento de Tese

Este trabalho defende o argumento de que a combinação dos métodos de aglomeração

espacial produz melhores resultados do que se utilizados de forma individual. Com isso, é

possível  ter  resultados  mais  precisos  e  tomar  decisões  mais  acertadas  sobre  esse  tipo  de
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problema e,  em particular,  na  área  de  Epidemiologia.  Neste  trabalho,  foi  desenvolvido o

conceito e este foi aplicado na combinação dos métodos de aglomerados espaciais usando

dados de notificação de casos do dengue. Esta doença é um grande problema de saúde pública

que acarreta uma série de despesas aos órgãos competentes.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo  deste  trabalho  é  propor  uma  nova  arquitetura  para  a  combinação  dos

métodos  de  aglomeração  espacial,  aplicados  à  epidemiologia.  Para  alcançar  tal  objetivo,

recorreu-se aos seguintes objetivos específicos:

 Estudar os métodos de aglomeração espacial;

 Estudar regras de combinação para métodos de aglomeração espacial;

 Propor uma nova arquitetura para combinação para métodos de aglomeração espacial;

 Avaliar a arquitetura proposta usando dados epidemiológicos reais.
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou a
sua construção.”

(Paulo Freire)
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste  capítulo  serão  descritos  os  métodos  de  aglomeração  espacial,  seguidos  dos

trabalhos que abordam a combinação de classificadores, utilizando as regras de combinação e

trabalhos utilizando os métodos de aglomerados espaciais aplicados em diversas áreas. As

regras  de  combinação  são  também  definidos  nessa  seção.  Os  trabalhos  mais  relevantes

aplicados à combinação de classificadores são datados da década de 80 e 90 do século XX,

apesar de existirem trabalhos atuais do século XXI.

2.1 MÉTODOS DE AGLOMERAÇÃO ESPACIAL

Os métodos de aglomeração espacial buscam regiões de risco elevado, chamados de

métodos de detecção de conglomerados. Segundo Costa et al. (2006), 

“Um conglomerado espacial pode ser definido como um conjunto de áreas
que apresentam um risco significativamente elevado, quando considerada a
hipótese nula de que os eventos são gerados aleatoriamente sobre a região de
estudo. O conglomerado pode ser caracterizado como temporal, espacial ou
espaço-temporal, dependendo da variável (espaço e/ou tempo) sobre a qual é
realizada a análise de contagem dos eventos”.

A autocorrelação espacial está associada à ideia de que os valores observados em áreas

geográficas  adjacentes  mostram-se  mais  similares  do  que  o  esperado.  Desta  forma,  a

dependência  espacial  ocorre  quando  áreas  próximas  tendem  a  ter  valores  similares

(autocorrelação positiva) ou valores dissimilares (autocorrelação negativa). Alguns métodos

de aglomeração espacial serão apresentados abaixo.

2.1.1 Getis Ord

A estatística de Getis Ord mede a associação espacial entre as funções de dependências

espaciais, tendo por objetivo realizar uma medição de aglomeração espacial, dado que possua

distribuição  não normal.  Outra  característica  é  que as  medidas  de distância  são aplicadas

apenas  nas  observações  positivas  (ANSELIN,  1992).  Essa  estatística  foi  proposta  com o

intuito de verificar a associação espacial local,  a partir de uma matriz de vizinhança,  que

apresentam valores  de  alto  e  baixo  agrupamentos,  diferentemente  dos  outros  métodos  de

aglomeração espacial, que não apresentam este tipo de associação espacial (valores positivos
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e valores negativos). Como exemplo de aplicação tem-se o trabalho de Lucena et al. (2012)

que investigou a  distribuição espacial  da violência  doméstica para auxiliar  os gestores no

processo  de  tomada  de  decisão.  Essa  pesquisa  com  o  uso  da  estatística  de  Getis  Ord

identificou as áreas de alta e baixa incidência de violência, na cidade de João Pessoa, capital

da Paraíba, no período de 2002 a 2005.

As estatísticas de Getis Ord são estimadas por grupos de vizinhos da distância crítica d

de cada área i. A distância crítica formada por uma matriz de proximidade W, cujos elementos

são formados em função da distância crítica wij(d). Com isso, foram propostas duas funções

estatísticas: a estatística global e a estatística local.

A estatística global G(d) é igual às medidas tradicionais de aglomerados espaciais com

apenas um valor; e as Estatísticas Locais Gi(d) e Gi
A(d)  são medidas de associação espacial

para cada área i (ANSELIN, 1992). A estatística global é dada por:

G (d )=
Σi Σ j wij (d ) x i x j

Σi Σ j x i x j

,

em que xi é o valor observado na posição i; e wij(d) um elemento da matriz de proximidade. O

nível de significância definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula (existência de

autocorrelação  espacial)  sendo  ela  verdadeira,  o  valor-p confrontado  com a  significância

adotada definindo a significância do índice Getis e Ord gerado. A análise é baseada no valor

do índice e de sua significância: o valor positivo e significativo de  G(d) indica  aglomerado

espacial  de  valores  elevados;  os  valores  negativos  e  significativos  de  G(d) indicam

aglomerados de valores pequenos (ANSELIN, 1992).

A estatística local mede a associação em cada unidade espacial para cada observação i,

em que Gi(d) e Gi
A(d) mostram a posição cercada por valores altos ou baixos para a variável.

A equação do Gi(d) para cada observação i e distância d é mostrada da seguinte forma:

Gi (d )=
Σ j wij (d ) x j

Σ j x j

em que a soma está em todas as posições de j excluindo i. Este índice é igual à razão da soma

dos valores nas posições circunvizinhas pela soma dos valores na série de dados ao todo. Na

estatística de Gi
A(d), o valor em i incluído (ANSELIN, 1992).
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Gi
A (d )=

Σ j wij (d ) x j

Σ j x j

a soma está sobre todas as posições, inclusive do i.

O índice local é interpretado da seguinte forma: os valores padronizados positivos e

significantes (valor-p menor que 5%) informam um aglomerado espacial de valores altos. Os

valores  das  estatísticas  padronizados  negativos  e  significantes  (valor-p menor  que  5%)

indicam um aglomerado espacial de valores baixos. Segundo o quadro 1, a interpretação do

índice  local  se  dá  da  seguinte  forma:  quanto  menor  o  valor-p maior  será  o  aglomerado

espacial seja de valores positivos e negativos. Quanto maior a quantidade de asteriscos (*)

menor  é  o  valor-p,  isso  denota  a  existência  daquele  aglomerado espacial  com  maior

probabilidade,  seja  de  valores  positivos,  seja  de  negativos.  A significância  sem asterisco,

significa que nestas regiões não existem aglomerações espaciais, nem de valores positivos e

nem de valores negativos.

Quadro 1 - Interpretação da significância do índice local

Significância Estatística valor-p

Negativo*** Negativo p<0,005

Negativo** Negativo 0,005<p<0,025

Negativo* Negativo 0,025<p<0,05

Negativo Negativo p>0,05

Positivo Positivo p>0,05

Positivo* Positivo 0,025<p<0,05

Positivo** Positivo 0,005<p<0,025

Positivo*** Positivo p<0,005

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.1.2 Método Besag Newell

O método foi proposto por Besag e Newell (1991) que tem por objetivo a identificação

de  aglomerados de  forma circular  com um número de  casos  fixos.  Este  método exige  a

configuração  de  vários  parâmetros,  que  podem  afetar  o  seu  desempenho  (COSTA;

ASSUNÇÃO, 2006). O usuário deve informar um número mínimo  P de casos para então

formar  um  aglomerado.  A identificação  desses  aglomerados  são  muito  importantes  para

problema de saúde pública envolvendo doenças na prática (COSTA; ASSUNÇÃO, 2006). O

método  Besag  Newell  apresenta  boa  capaciadade  de  identificação  de  clusters  com  alta

população, e com o propósito da possibilidade de configurar vários parâmetros. Com isso,

uma das vantagens desse método é a possibilidade de poder definir o número mínimo de

casos.

O método de Besag e Newell é realizado da seguinte forma: determina um raio para

que o círculo contenha pelo menos P casos no seu interior. O método inicia com o círculo de

raio próximo de zero. O papel do círculo é incluir um número P de casos. Quando o círculo

contiver P casos, o processo é parado; caso isso não ocorra, o raio é aumentado incluindo um

novo centroide. O procedimento é executado até que haja pelo menos  P casos inseridos no

círculo (BESAG; NEWELL, 1991).

A estatística do teste baseia-se numa variável aleatória U, definida como o mínimo de

áreas próximas necessárias para que se obtenha um número  P de casos mais próximos do

centróide (BESAG; NEWELL, 1991). Seja CR o número total de casos na região de estudo.

Sejam  CRj(i) e  Mj(i),  respectivamente, o número  de  casos  e  a  população das  j áreas  mais

próximas ao centroide i. A estatística do teste é baseada na variável aleatória U, definida como

o mínimo de áreas próximas do centroide. Com isso, temos (COSTA; ASSUNÇÃO, 2005)

(BESAG, NEWELL, 1991):

U=min { j :CR
j ( i )

P⩾ }

Um  aglomerado é significativo quando o valor-p, vk(i), é menor que a significância

adotada. Portanto, a partir do valor li, observado para Li, o nível de significância do teste é

definida por P(Li ≤ li )=1-P(Li >li ), que busca a hipótese nula, que é a hipótese de ausência de

cluster espacial.  O  vk(i) é definido por (COSTA; ASSUNÇÃO, 2005) (BESAG; NEWELL,

1991):
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vk ( i) =P ( Li≤li )=1−Σ j=1
k−1

( M j (i ) CR

M )
j

j!
exp( M j ( i )CR

M ) ,

em que Mj é a população observada em l áreas.

Um aglomerado é dito  cluster se o valor-p é menor que a significância adotada. No

método de Besag e Newell são produzidos apenas os círculos significativos (valor-p <0,05). A

escolha de α permite testes simultâneos e são valores menores que a significância usual 0,05

ou 0,01 (COSTA; ASSUNÇÃO, 2005). Um exemplo de aplicação desse método pode ser

observado  no  trabalho  de  Ferreira  et  al.  (2012)  que  teve  por  objetivo  a  detecção  de

conglomerados espaciais de tuberculose no estado da Paraíba nos anos de 2009 e 2011, em

que foram identificados conglomerados em todo o litoral paraibano.

2.1.3 Método de Tango

Este  método  foi  proposto  por  Tango  (1995)  inicialmente.  Sendo  que  o  método

analisava a quantidade de observações de cada sub-regiões, não analisando a diferença entre o

número de observações e  o número esperado de observações,  levando em consideração a

população de cada sub-regiões.  Neste  método os  dados não precisam possuir  distribuição

normal.  O  método  Tango  tem  se  demonstrado  um  excelente  teste  para  verificar  a

heterogeneidade espacial, diferentemente dos outros métodos (JACKSON et al, 2009).

Neste caso foram calculados os aglomerados de cada geo-objeto da Paraíba. O método

proposto por Tango é dado pela seguinte estatística:

Qs=(r−p ) 'B (r−p )

em que r são os vetores observados, em que ri = Ni/N e N=N1+N2+ …, Nm, é o número de

casos por regiões, p é a proporção esperada de casos, em que pi=ξ1 + ξ2 + ξ3 + ξm, pode ser as

populações das regiões, B é uma matriz de n x n elementos (ROGERSON et al, 1997), onde

cada bij é definido por:

bij =e
−d ij /τ

bii=1
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em que dij é uma medida de distância entre as regiões i e j, τ é uma medida de distância de

valores grandes em torno de cada região.

A esperança e variância da variável aleatória Qs, dadas respectivamente pelas seguintes

equações:

E [Qs ]=
1
N

Tr ( BV p )

e

V [Qs ]=
2

(N )2
Tr (BV p)

2 ,

Tr(BVp) é o traço  da matriz  BVp,  Vp   =Δ(p) -pp',  em que  Δ(p) é a matriz  que contém os

elementos de p (ROGERSON et al., 1997) e N é o número de casos.

A estatística  de  Tango  é  dada  pela  aproximação  da  distribuição  normal  e  pela

distribuição qui-quadrado. Neste trabalho abordaremos a aproximação pela distribuição qui-

quadrado,  que  utiliza  valores baixos  de  σ.  Pois,  a  medida que a  largura da banda (σ)  se

aproxima de zero, o valor da estatística de Tango também se aproxima do uso da distribuição

qui-quadrado.  Na aproximação pela  distribuição qui-quadrado,  definimos  v como sendo o

número de graus de liberdade, dada pela equação (ROGERSON et al, 1997) (ROGERSON et

al., 1999):

v=[ [Tr (BV p ) ² ]
1.5

[Tr (BV p )]
3 ]

2

.

2.1.4 Estatística Scan

A estatística Scan foi proposta por Kulldorff e Nagarwalla (1995) com o objetivo de

detectar  conglomerados  em  unidades  cuja  ocorrência  de  um  determinado  evento  é  mais

provável dentro de uma área do que fora dela. Este método foi proposto por  potencialmente

encontra conglomerados ditos como “raros“ em um mapa e analisar também a vizinhança.

Estes conglomerados podem ser prevalência, risco relativo e incidência de uma determinada

doença (ABRAMS; KLEINMAN, KULLDORFF, 2010). A Estatística Scan monitora os testes

múltiplos, sem a necessidade de parâmetros fornecidos pelo usuário (COSTA; ASSUNÇÃO,

2006).  Ele  leva  em consideração vários  testes,  mas  fornece  apenas  um valor-p  (COSTA;
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ASSUNÇÃO, 2006). Esta estatística analisa o conjunto de todos os possíveis conglomerados,

dentro dos quais são sobrepostos os círculos de raio arbitrário centrados nos centroides de

cada sub-região de estudo (COULSTON; RITTERS, 2003). Como exemplo de aplicação, no

trabalho de Sá et al. (2015) foi realizado um estudo ecológico, com o objetivo de identificar

os  municípios  do  estado  da  Paraíba  mais  vulneráveis  a  relação  da  variável  Índice  de

Desenvolvimento Humano (IDH) e o acometimento do dengue.  Esta verificação de seu a

partir da estatística Scan, que permitiu verificar a distribuição espacial do dengue em relação

ao IDH, concluindo que os municípios com baixo IDH são mais vulneráveis a dengue no

estado da Paraíba no período de 2011 a 2013.

A estatística Scan parte da distância de cada centroide Hi (i = 1, 2,..., u) em que u são

sub-regiões (cidade, países, bairros). Depois, é colocado sobre cada centroide um círculo cujo

raio aumenta, de modo a envolver um novo centroide. Sendo que cada ponto colocado no

círculo denota o número de vezes do evento em análise e o valor esperado, tendo por objetivo

detectar regiões no círculo em que o valor do número de casos é significativamente maior que

o valor esperado (NEIL et al., 2005).

Para a aplicação da estatística Scan são utilizados dois modelos: o modelo de Poisson

e o modelo de Binomial. Para este trabalho, foi utilizado o modelo de Poisson, e um dos

motivos foi porque são utilizados para dados de contagem (KULLDORFF, 1997) e também

quando a probabilidade de um agravo é pequena e o número da população é grande. Isto

acarreta uma grande vantagem a facilidade dos cálculos em relação a distribuição binomial

(MORAES; MACHADO, 2015). No modelo de Poisson, a estatística do teste é definida pela

equação a seguir:

Y=
maxev E (ev )

L0

=max ev

E (ev )

L0

em que E(ev) é a probabilidade máxima de que existem aglomerados sobre todos no círculo

ev, L0 é a probabilidade sobre a hipótese nula (KULLDORFF, 2001). E(ev)/ L0 é definido por:

E ( ev )

L0

=( c (ev )

n (ev ) )
c ( ev )

(C−c (ev )

C−n (ev ) )
C−c (ev )
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em que c(ev) é o número observado de casos no círculo ev, n(ev) é o número esperado de caso

no círculo ev sobre a hipótese nula, em que n(AT)=c(AT)=C, AT é o total de regiões do estudo

(KULLDORFF et al., 1997).

A simulação de Monte Carlo é usada pra testar a hipótese nula. Todos os valores-p são

ajustados pela simulação Monte Carlo (DWASS, 1957). O teste de hipótese via Monte Carlo

gera  simultaneamente dados simulados várias  vezes  sob a  hipótese  nula  e  o  valor-p é  s/

(SS+1), em que SS é o número de ocasião dos dados de repetição, e s é a classificação do teste

estatístico (ABRAMS et al., 2010).

2.1.5 Estatística M

A estatística  M  foi  proposta  por  Rogerson  (2001a)  com  o  objetivo  de  detectar

aglomerados. Diferentemente, dos outros métodos, este método não recorre a simulação de

Monte Carlo. O foco foi a utilização de valores regionais, que são distribuidos normalmente e

em seguida,  usou-se  o  alisamento  do  Kernel  Gaussiano,  para  criar  as  estatísticas  locais,

semelhantes a Getis Ord (ROGERSON, 2001b).

A estatística M é dada por:

M=maxi( Mi=
Σ j

n g ij b j

√Σ j
n wij

2 ) .

no qual gij é a matriz gaussiana entre as regiões i e j; bj é a variável normal na região j; Mi é a

estatística local de cada região e é espacialmente ponderada, utilizando os z-scores  (bj) em

uma  localidade  i.  Para  se  obter  bj, podem  ser  utilizadas  três  diferentes  formas  de

transformação, baseados nos observados e os esperados de cada região  j.  Os métodos são

definidos como Método de Poisson, Método Padrão e o Método de Rossi. Para este trabalho,

foi utilizado o Método de Poisson, pois na essência da estatística local ajustada e o derivado

do Método de Poisson possuem uma quantidade identica. O método de Poisson é dado pela

seguinte equação (ROGERSON, 2001a):

b j=
(r j−p j )

√r j
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em que rj é o valor observado e pj é o valor esperado de cada região j, calculado segundo a

equação abaixo:

p j =pop j

Σ j= 1
n r j

Σ j=1
n pop j

,

em que  popj é  a  população  da  sub-região  j.  Para  detectar  a  existência  do  conglomerado

espacial a estatística M tem um valor crítico (Ma) dada pela equação abaixo:

M a=√−√ π ln (4α (1+0 . 81 σ² )

Y ) .

em que α é o nível de significância; σ é a largura da banda; Y é o número de sub-regiões. A

hipótese nula de que não há conglomerados espaciais se dá quando a estatística M é menor ou

igual que o valor crítico Ma (ROGERSON, 2001a).

2.2 REGRAS DE COMBINAÇÃO

Nesta  Seção  são  apresentadas,  a  título  de  revisão,  algumas  regras  de  combinação

encontradas na literatura científica. As principais são: regra do produto, regra da soma, regra

do máximo, regra do mínimo, regra da mediana e votação por maioria. 

2.2.1 Teoria Bayesiana

Segundo a teoria Bayesiana são dados os vetores de medições  xi, i = 1, ..., R. São

considerados um padrão  E que está associado a  m possíveis classes w1,...,wm.  No padrão  E,

deve ser concedido a classe wk formado pela função de densidade de probabilidade p(xi|wk). A

função de densidade de probabilidade conjunta por p(x1, ..., xR|wk) e a probabilidade a priori

por P(wk)  (KITTLER et al., 1998a) (KITTLER et al., 1998b). Em cada R classificadores é

representado por um modelo dado por vetor de medição distintos.

Determinamos E → wj se

P (w j∣x1 , .. . ,xR )=maxk P (w k∣x1 , .. . ,xR ) ,
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A função de  densidade  de  probabilidade  é  expressa  em termos  de  distribuição  de

medição condicional.

p ( x1 ,. .. ,x R )=Σ j=1
m p (x1 ,. . . ,xR∣w j ) P (w j ).

2.2.2 Regra do produto

Na Regra do Produto, é presuposto que as representações dos dados utilizados pelos

classificadores são estatisticamente independentes. A probabilidade a posteriori é definida por

P(wk|x1, …, xR). A função de densidade de probabilidade conjunta é definida por (KITTLER

et al., 1998a).

p ( x1 ,. .. ,x R∣wk )=∏ p (x i∣wk ) ,

A regra do produto pode ser escrita como (KITTLER, et al., 1998a):

P (w j )∏ p (x i∣w j )=maxk=1
m P (w k )∏ p ( x i∣wk ) ,

ou também em termos de probabilidade a posteriori, produzido pelos classificadores, temos:

Determinamos E → wj se

p− ( R−1 ) (W j )∏ P (w j∣xi )=max k=1
m P−( R−1 ) (wk )∏ P (wk∣x i ) .              (22)

A regra de decisão acima tem a função de quantificar a probabilidade de uma hipótese,

para  combinar  as  probabilidades  a  posteriori  produzidas  pelos  classificadores  individuais

baseados na regra do produto (KITTLER et al., 1998a).

2.2.3 Regra da soma

A regra  da  Soma é  baseada  na  decisão  feita  pelo  somatório  das  probabilidades  a

posteriori. Nesse processo, a decisão é baseada no somatório das probabilidades a posteriori

para  cada  classe.  A classe  cuja  soma  resultante  for  mais  elevada,  é  declarada  a  classe

vencedora.  Segundo  Kittler  et  al.  (1998a),  em  determinadas  situações,  a  probabilidade  a



32

posteriori dá-se da seguinte maneira:

P (w k∣xi )=P (wk ) (1 +δki ) ,

em que δki satisfaz δki  << 1.

A regra da soma é definida por (KITTLER, et al., 1998a): 

(1−R ) P (w j )+Σ i=1
R P (w j∣xi )=max k=1

m [ (1−R ) P (wk ) +Σ i=1
R P (wk∣xi )] .            (24)

2.2.4 Derivação das regras do produto e da soma

Baseado nas equações (22) e (24) que representam as regras do produto e da soma,

respectivamente. Essas equações são formas de combinação de classificadores, que possuem

uma relação definida por (KITTLER et al., 1998a):

∏ P (wk∣x i ) min⩽ i=1
R P (w k∣xi )⩽

1
R

Σi=1
R P (wk∣xi ) max⩽ i=1

R P (wk∣x i )

A probabilidade a posteriori  P(wk|xi) produz uma função de valores binários Δki. Esta

função é utilizada na Regra de Votação da Maioria (Kittler et al, 1998a). Δki  {0,1}, será 1 se

P (wk∣xi )=max j=1
m P (w j∣xi ) ,  senão 0, caso contrário. Os resultados dessa decisão levam as

seguintes regras: regra do máximo, regra do mínimo, regra da mediana e votação por maioria

(KITTLER et al., 1998a).

2.2.5 Regra do máximo

Considerando  que  as  classes  são  a  priori  equiprováveis,  a  decisão  da  Regra  do

Máximo é baseada na classe que tiver o máximo das probabilidades a posteriori, sendo está a

classe  vencedora.  Iniciando  a  partir  da  Regra  da  Soma  observado  na  equação  24  e

substituindo a soma pelas máximas probabilidades a posteriori (KITTLER et al., 1998a) .  A

Regra do Máximo é feito da seguinte forma.
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maxi=1
R P ( w j∣x i )=max k=1

m maxi=1
R P (w k∣xi )

2.2.6 Regra do Mínimo

Considerando que as classes são a priori equiprováveis, a decisão é baseada na classe

que tiver o mínimo das probabilidades a posteriori, sendo esta a classe vencedora. Partindo da

Regra do Produto, obtêm-se a Regra do Mínimo se (KITTLER et al., 1998a) (HO, 1995).

mini=1
R P (w j∣x i) =maxk=1 min i=1

R P (wk∣x i) .

2.2.7 Regra da Mediana

Na regra da Mediana é atribuído um padrão para a classe, cujo cálculo é feito pela

média das probabilidades a posteriori sobre todas as saídas dos classificadores (KITTLER et

al., 1998a).

1
R

Σi=1
R P (w j∣xi ) =maxk=1

m 1
R

Σi=1
R P ( wk∣xi ) .

Essa regra atribui um padrão para a classe, cuja média das probabilidades a posteriori

é  máxima.  Se na saída de um dos classificadores,  a classe tiver valores muito altos,  isso

poderá prejudicar e indicar uma decisão errada (KITTLER et al., 1998a). Baseado nisso, é

mais  indicado  tomar  a  decisão  baseada  na  combinação  da  mediana  das  probabilidades  a

posteriori e não na média. A regra da mediana é definida por:

medi=1
R P ( w j∣xi )=maxk=1

m medi=1
R P ( wk∣xi )

2.2.8 Votação por maioria

A regra  de  votação  por  maioria  é  a  regra  mais  popular  para  a  combinação  de

classificadores  (DUIN;  TAX,  2000).  O  funcionamento  da  regra  desse  tipo  de  votação  é

definido como a classe que tiver mais da metade dos votos, sendo ela a classe vencedora. Se

não  houver  nenhuma classe  nessa  condição,  então  x   X logo não  recebe  o  rótulo,  que
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funciona como uma opção de rejeição. Assim Δji  {0,1} é o voto para a classe j registrado

pelo classificador i. Seja H uma função de decisão que registra a classe x, então:

em que m é o número de classes em Ω e R é o número de classificadores (DUIN; TAX, 2000)

(KITTLER et al., 1998a).

2.2.9 Plurality Voting

O  plurality voting é similar à votação por maioria quando a classificação é binária,

produzindo resultados iguais (ZHOU, 2012). Nesse caso, a classe vencedora é aquela que

tiver o maior número de votos, não sendo necessário obter mais de 50% dos votos.

2.2.10 Bagging (Bootstrap Aggregation)

A técnica conhecida como Bagging foi desenvolvida por Breiman (1996) e tem origem

do nome Bootstrap Aggregating. O algoritmo utiliza a combinação de vários modelos com a

função de realizar a classificação. O objetivo é diminuir o erro aumentando a precisão de

classificação. A decisão final é baseada na classe que tiver o maior número de votos, sendo ela

a classe vencedora (BREIMAN, 1996) (KUNCHEVA, 2004).

Este  algoritmo  cria  preditores  em  amostras  bootstrap.  Uma  amostra  bootstrap  é

definida quando se tem um conjunto de amostras (y1, y2, …, yn) e dessa amostra são retiras n

amostras com reposição. Logo essa amostra retirada é chamada de amostra bootstrap Bj = .

(y*
1, y*

2, …, y*
n).…. Em seguida, agrega-se ou combina-se essas amostras para gerar um novo

preditor.  Espera-se  que  esse  novo  preditor  seja  melhor.  Esse  pode  ser  aplicado  para

classificação e regressão. No caso de classificação os preditores são combinados pela votação

e, no caso de regressão, é usado a média dos preditores. 

O  funcionamento  se  dá  da  seguinte  forma:  são  criados  vários  conjuntos  de
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treinamento,  que são formados por classificadores (árvore de decisão,  redes neurais,  entre

outros) construídos de forma aleatória com reposição. A saída dos classificadores é combinada

pela  votação  por  maioria.  O  detalhamento  do  algoritmo  bagging  se  encontra  abaixo

(KUNCHEVA,  2004).  O  processo  é  dividido  em  duas  grandes  etapas:  treinamento  e

classificação (KUNCHEVA, 2004). Em que Za= {za1, ..., zaN} é o conjunto de treinamento

rotulado, L são os membros dos conjuntos que podem ser treinados em diferentes processos,

se necessário (KUNCHEVA, 2004).

1. Treinamento:

a) Variáveis de entrada

 A=são subconjuntos das instâncias.

 L, é o número de classificadores para treinamento.

b) Para b= 1, ..., L. 

 Tem-se uma amostra Sb de Za.

 Cria um classificador Ab usando Sb como conjunto de treinamento.

 Inclui o classificador para o conjunto atual, A=A U Ab.

c) Volta A.

2. Classificação:

 Faça A1, ..., AL sobre a entrada x.

 A classe com o maior número de votos é pertencente a x.

 Fim

2.2.11 Boosting

O  Boosting é  um  algoritmo  utilizao  após  um  método  de  classificação,  visando

melhorar seu o desempenho, visando diminuir seus erros de classificação. Ele concede pesos

às observações de um conjunto de dados. Os dados que possuem precisão correta terão pesos

maiores que os dados que possuem precisão incorreta (FREUND; SCHAPIRE, 1997).

O AdaBoost é um algoritmo derivado do Boosting que tenta melhorar o desempenho

de  um  determinado  conjunto  de  métodos  (FREUND;  SCHAPIRE,  1997).  No  algoritmo

AdaBoost, cada padrão de treinamento recebe um peso que determina a sua probabilidade de

ser  selecionado  para  um  conjunto  de  treinamento  de  um  classificador  de  componente

individual. Se um padrão de treinamento é classificado com precisão, a chance de ser usado
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novamente em um classificador componente é reduzido. Se o padrão não é classificado com

precisão, a possibilidade de ser utilizado novamente é maior. Em cada interação k, é extraído

um conjunto de treinamento de acordo com o peso e, em seguida, é treinado o classificador

componente  Ck sobre  o  padrão  selecionado.  Depois,  aumenta-se  o  peso  do  padrão  de

treinamento classificado errado por Ck e diminui-se o peso do padrão classificação correta. O

padrão  escolhido,  de  acordo  com  a  nova  distribuição,  é  usado  para  treinar  o  próximo

classificador, Ck+1 o processo é iterated (DUDA et al., 2001).

O conjunto padrão T é denotado por xi e yi, ou seja Wk(i) a distribuição kth (discreto)

sobre  todas  as  amostras  de  treinamento.  O  kmax é  definido  como  sendo  o  número  de

classificadores  componente.  O  hk(xi)  é  uma  categoria  (1  ou  -1)  dado  o  padrão  (xi) ao

classificador componente Ck.

O procedimento do AdaBoost (DUDA et al., 2001):

Começa: T = {x1, y1, ..., xn, yn, kmax, W1(i) = 1/n, i = 1, ..., n

k ←0

k ← k + 1

Treina o classificador Ck usando T amostra de acordo com Wk(i)

Ek ← erro de treinamento de Ck medido sobre T usando Wk(i)

αk ← 

1
2

ln [ (1−Ek )/ Ek ]

Até k=kmax

Retorna Ck e αk para k=1 em kmax (conjunto de classificadores com peso)

Fim          

2.2.12 Redes neurais

Uma rede  neural  ter  por  objetivo  processar  as  informações  dos  neurônios  para  o

reconhecimento  de  padrões,  percepção,  entre  outras  funções  e  podendo  ser  usada  para

resolver problemas de classificação complexa. As aplicações das redes neurais são inúmeras

tais como: classificação, otimização, mineração de dados e etc (ENGELBRECHT, 2007).

Na figura 1, as entradas das redes neurais são definidas por  x1, ..., xd, associadas aos

seus pesos w1, ..., wd para a saída y(x). O bias w0 é representado como um peso de uma entrada
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adicional x0 (BISHOP, 1995). O bias tem a função de aumentar ou diminuir o grau de liberdade

da função de ativação, podendo ser positivo ou negativo, com isso a relação entre o potencial

de ativação com a saída y(x) é modificada. Ele tem a função de fazer uma transformação na

saída y(x) (HAYBIN, 2001).

Figura 1 - Estrutura de uma rede neural

Fonte: Adaptado de Bishop, 1995.

A saída de  y(x) é comparada com a saída  d(x) que corresponde a saída dada pelo

sistema desconhecido. Essa diferença gera um erro chamado e(x), dado pela equação abaixo

(HAYBIN, 2001):

e ( x ) =d ( x )− y ( x )

Esse erro auxilia  no monitoramento dos ajustes dos pesos  do neurônio  (HAYBIN,

2001).

2.2.12.1 Funções de ativação

A função de ativação (fAN) recebe o sinal de entrada e o bias e defini a saída da rede.

De acordo com a saída desejada, existem diferentes tipos de função de ativação. Em geral, as

fAN  são (ENGELBRECHT, 2007):
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f AN
(−∞ )=0  ou f AN

(−∞ )=1

e

f AN
( ∞ )=1

As principais funções de ativação são: função linear, função step, função sigmóide e

função gaussiana. Para este trabalho foi utilizado a função sigmóide. Lembrando que a saída

da rede neural é influenciada pelo valor de threshold (), que é identificado pela bias.

 Função Linear é dada por:

f AN (net−θ )=λ (net−θ )

em que  é uma função de inclinação constante e =0.

 Função Step

A função step gera uma saída com dois valores para 1 e 2 , dependendo do valor de . 

Geralmente a saída é binária com 1=1 e 2=0 (ENGELBRECHT, 2007). Para 

 Função Sigmóide

f AN (net−θ )=
1

1+e−λ ( net−θ )

Normalmente =1, que controla a função de inclinação da função (ENGELBRECHT,

2007).
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 Função Gaussiana

f AN (net−θ )=e−( net−θ )
2
/σ

2

em que net-é a média e  é o desvio padrão da distribuição gaussiana (ENGELBRECHT,

2007).

2.2.12.2 Estrutura das redes neurais

A estrutura das redes neurais pode ser: rede de camada única, rede de multicamadas,

redes alimentadas à frente feedforward e redes recorrentes (RUSSEL; STUART, 2004):

 As redes de camada única utilizam apenas uma única camada. Esses neurônios estão

dispostos em paralelo;

 As redes de multicamadas utilizam uma ou mais camadas entre os nós de entrada até

chegar à saída da rede, passando pela função de ativação. Esta camada tem a função de

propagar os sinais que passam até a saída dela;

 As redes alimentadas à frente são do tipo  backpropagation.  O processamento da

rede acontece em um único sentido, ou seja, da entrada para a saída. Nesse, não temos

a realimentação;

 As redes recorrentes são baseadas em pelos menos um processo de realimentação.

Isto  ocorre  em  pelo  menos  um  dos  neurônios,  este  processo  é  chamado  de

autorrealimentação.

2.3 MÉTODOS DE AGLOMERAÇÃO ESPACIAL APLICADOS À ÁREA DA SAÚDE

Minamisava et al. (2009) analisou  a distribuição espacial das mortes por homicídios e

por acidentes de trânsito em Goiânia/Goiás, combinando com as variáveis socioeconômicas

para jovens de 15 a 24 anos. Para a realização do trabalho, foi utilizada a Estatística SCAN,

sendo aplicado o modelo Poisson para identificar os grupos de setores censitários com alta

mortalidade  devido  a  lesões  intencionais  e  os  acidentes  de  trânsito.  Os  resultados

apresentaram que, em relação ao perfil socioeconômico, a maior parte das vítimas possuem

menor escolaridade, menor renda e condições precárias de moradia. As principais vítimas de
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acidente de trânsito foram na faixa etária dos 20 aos 24 anos. Na análise espacial, verificou-se

que não houve conglomerados significativos no município de Goiânia.

Em 2008, foi desenvolvido um estudo por Grubesic e Pridemore (2011), nos Estados

Unidos, que tinha por objetivo buscar associação entre o álcool e os assaltos. Foi aplicado o

índice de Moran Local. Os resultados mostraram que os conglomerados de violência ficam

em torno dos pontos onde é vendido o álcool em Cincinnnati.

No ano de 2009, foi desenvolvido nos Estados Unidos, no período de 2000 a 2005, um

trabalho  por  Mandal  et  al.  (2009),  que  tinha  por  objetivo  determinar  alguma  correlação

espacial entre dois tipos de câncer (mama e próstata). Nos resultados, houve uma correlação

significativa entre câncer de mama e de próstata. A relação mais forte entre o câncer de mama

e de próstata estava na parte oriental do Centro-Oeste e Sul. Nas regiões norte-sul observou-se

um padrão para ambos os tipos de câncer. Os aglomerados espaciais dos municípios com altas

taxas de incidência de câncer foram mais frequentes no Norte; e aglomerados de municípios

com taxas de incidência baixas eram predominantemente no Sul.

Lucena e Moraes (2009) realizaram uma análise do comportamento dos métodos Scan

e Besag Newell, com dados do dengue na cidade de João Pessoa, nos anos de 2004 e 2005. O

método Scan detectou conglomerados de alto e baixo risco, enquanto que o método de Besag

Newell identificou conglomerados apenas de alto risco. No final da pesquisa, foi constatado

que o método Besag Newell apresentou resultados melhores.

No trabalho de Araújo et al. (2008), foi realizada uma revisão sistemática dos estudos

que utilizam geoprocessamento aplicado ao dengue no Brasil. Foram utilizadas três bases de

dados: Pubmed, Bireme e Scielo. Os critérios de inclusão foram os artigos originais sobre

dengue  e  a  utilização  de  técnicas  de  geoprocessamento  de  1998  a  2007,  publicados  em

português  e  inglês.  Na  pesquisa,  as  análises  foram feitas  sobre  artigos  que  abordaram a

espacialização dos casos do dengue, trabalhos que trataram dos vetores do dengue e também

os vetores juntamente com os casos.  Observou-se o uso de aspectos  sociais  associados à

distribuição espacial do dengue. Com toda essa estratégia, foi concluído que as ferramentas de

geoprocessamento foram subutilizadas, e que os aspectos socioeconômicos são importantes

para um melhor entendimento do dengue sob o ponto de vista da distribuição espacial.

O trabalho de Goujon-Bellec et al. (2011) teve por objetivo fazer uma avaliação do

desempenho de vários métodos conhecidos como cluster hot-spot. Esses métodos tinham por

objetivo identificar regiões de aglomerados. Os métodos do Scan circular e os elípticos foram

utilizados para detectar aglomerados que tinham a forma regular.
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O poder dos métodos foi avaliado pela simulação de Monte Carlo. Nos resultados,

foram verificados que todos os métodos falharam para detectar  aglomerados pequenos com

risco relativo inferior  a  3.00.  Eles foram bem detectados para todos os  métodos,  com os

melhores resultados os métodos do Scan circular e elípticos. Os métodos do Scan circular e

elípticos pareciam mais capazes de detectar  os  aglomerados de doenças raras em grandes

territórios. No entanto, a chances de detectá-lo pequenos com risco relativo menor que 3.00

mantiveram-se baixas para todos os métodos. 

Em 2012, foi desenvolvido um trabalho por Helbich et  al.  (2012) que examinou o

conteúdo de lítio natural na água potável, e se está associada às taxas de suicídio. Para este

trabalho,  foram utilizados  métodos  de  regressão  espacial  local  e  global,  e  autocorrelação

espacial. Os modelos espaciais utilizados foram: índice Moran Global e Getis Ord local. O

trabalho concluiu que existem efeitos na ingestão de lítio natural sobre a saúde mental e acha

necessária a exploração entre a associação espacial dessa substância com o suicídio. 

No trabalho de Queiroga et al. (2012), foi realizado um estudo da distribuição espacial

da  tuberculose  e  sua  relação  com  as  condições  de  vida  da  população  no  município  de

Campina  Grande,  no  período  de  2004  a  2007.  Os  casos  de  tuberculose  foram

georreferenciados e calculado o índice de Moran Global. Os resultados da pesquisa mostraram

que a distribuição espacial da tuberculose na cidade não é uniforme. A distribuição espacial

das taxas de incidência se encontra nos bairros das regiões leste e central da cidade. 

A pesquisa de Sá et al. (2015) tinha por objetivo descrever a relação entre o índice de

Desenvolvimento  Humano (IDH) e o acometimento  do dengue no Estado da  Paraíba,  no

período de 2011 a 2013, segundo o método da estatística Scan. De acordo com os resultados,

os municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foram mais vulneráveis

a  contraírem dengue,  facilitando,  assim,  a  definição  de  políticas  pública  na  prevenção  à

morbidade do dengue.

No trabalho de Pietri et al. (2008), foi criado um modelo geoespacial para analisar a

exposição nas escolas das crianças, na faixa etária dos 6 aos 8 anos, na província do Rio

Negro,  Argentina.  Nesta  pesquisa  foi  levada  em  consideração  a  localização  das  casas,

próximas a estradas de terra, com proximidade das escolas que tinham exposição ao ponto de

origem.  Os  resultados  mostraram  que  os  níveis  de  chumbo  estavam  associados  com  a

proximidade da fonte e/ou a localização de residências em estradas de terra. A análise espacial

nessa pesquisa foi um método complementar para analisar os pontos de risco, e indicar uma

associação positiva entre os elevados níveis de chumbo com a proximidade de se viver em

casas com estradas de terra.
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Os trabalhos que utilizaram os métodos de aglomeração espacial podem ser aplicados

a diversas áreas na saúde, desde doenças como a tuberculose, dengue, como também dados de

acidente  de  trânsito,  e  homicídios.  A análise  espacial  está  cada  vez  mais  presente  na

epidemiologia, com trabalhos que busquem verificar como andam os fenômenos que afetam a

saúde da população.

2.4  COMBINAÇÃO  DE  CLASSIFICADORES  UTILIZANDO  REGRAS  DE

COMBINAÇÃO

Segundo  uma  vasta  pesquisa  literária,  não  foram  encontrados  trabalhos  que

abordassem  a  combinação  de  métodos  de  aglomeração  espacial,  mas  sim,  aplicados  a

classificadores  de  dados  ou  imagens  (DUDA  et  al.,  2001).  Para  esta  pesquisa,  serão

apresentados  alguns  trabalhos  que  utilizam  métodos  de  aglomerados  espaciais  de  forma

individual e não combinada.

O  trabalho de  Yu  et  al.  (1997)  teve  por  objetivo  investigar  a  combinação  de

classificadores para a leitura labial. Com isso, foram propostos três classificadores: Cadeia de

Markov, Redes Neurais e Transformação Fourier Unidimensional. As regras de combinação

sobre estes classificadores foram baseadas na regra da soma, regra da diferença, regra do peso

e na regra da mediana. Esses foram trabalhados com dois bancos de dados. No primeiro, os

resultados mostraram que o desempenho de um classificador,  com base na transformação

Fourier unidimensional, foi bem, se comparado com os outros dois métodos (Redes Neurais e

Modelo Markov). Segundo os resultados das taxas de classificação correta, a transformação

Fourier  unidimensional  produziu  os  melhores  resultados  com 90% de acerto,  Modelo  de

Markov com 76% de acerto e Redes Neurais com 69% de acerto. A melhor regra foi a da

mediana;  no  segundo,  a  transformação  Fourier  unidimensional  continuou  como  sendo  o

melhor e o classificador baseado em Redes Neurais continuou como sendo o pior. Em se

tratando das regras de combinação dos classificadores, a do peso foi a melhor. Com estes

resultados,  foi  observado  que  houve  uma  melhoria  de  precisão  de  classificação  com  a

combinação para a taxa de reconhecimento de leitura labial.

De  acordo  com  o  trabalho  de  Breukelen  et  al.  (1998),  o  objetivo  era  combinar

classificadores para dígitos de manuscritos sobre dados reais. Neste, foram utilizadas as regras

da média, máxima, mínima, mediana, voto da maioria e a regra do produto. Os classificadores

utilizados para a combinação foram: Linear Gaussiano, Linear Fisher, Linear Karhunen-Love

e  k-NN.  Os  experimentos  finais  combinaram  todas  as  características  dos  dígitos  dos
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manuscritos em um conjunto único de características. O trabalho tinha também o interesse de

saber se haveria um número ideal de classificadores. Analisando os resultados, foi observado

que a regra da mediana foi a mais robusta e trabalhou bem com o classificador k-NN. A regra

do  produto  apresentou  bons  resultados  quando  se  trabalha  com  a  combinação  de

classificadores lineares. Combinando todas as características em um único conjunto, resultou

menor erro de classificação.

No trabalho de Duin e Tax (2000), foi discutida a combinação de classificadores. Este

estudo  inclui  a  combinação  utilizando  diferentes  classificadores  sobre  um  conjunto  de

características similares, como também a combinação de classificadores sobre um conjunto de

características diferentes. Várias regras de combinação foram treinadas e fixadas. As regras

utilizadas  foram:  máximo,  mediana,  média,  produto  e  mínimo.  Os  classificadores  foram:

Bayes-normal 1, Bayes normal 2, vizinho mais próximo, k-NN,Classificador Linear Fisher e

árvore de Decisão. O trabalho concluiu que não existe uma regra de combinação melhor. O

desempenho poderia melhorar, se fossem utilizados conjuntos de características diferentes e

diferentes classificadores.

Em Aksela e Laaksonen (2005), foi proposta uma nova abordagem na informação do

classificador anterior, utilizando as decisões e a incorporação de um sistema para melhorar a

robustez. Neste trabalho, foi utilizado um protótipo à base de classificadores para calcular as

entradas das distâncias, a partir dos protótipos de cada classe. Cada classificador membro

possui um vetor de distância, que calcula as distâncias para cada classe, em que cada distância

menor indica uma melhor adequação. As regras de combinação utilizadas foram: regra do

produto, regra da soma, regras min e regra max. Os modelos de distribuição foram: Kernel

Triangular e o Kernel Gaussiano. Nos resultados, foi observado que o kernel triangular foi um

pouco melhor do que o kernel gaussiano. As regras do produto e da soma foram superiores.

Na pesquisa de Breve et al. (2005), o objetivo era mostrar um conjunto de experiências

para reconhecer materiais em imagens multiespectrais. As imagens foram classificadas por

uma rede neural, utilizando o classificador Multilayer Perceptron e técnicas classificadoras de

combinação (Bagging, Decision Templates e Dempster-Shafer). Nos resultados da pesquisa

foi  apresentada  uma  comparação  do  desempenho  dos  classificadores  individuais  e  os

combinadores. Os resultados foram avaliados por estimativas do erro e a estatística Kappa,

para mostrar o desempenho do quadro que varia entre [-1, 1]. Para avaliar a evolução dos

métodos, foi analisado o erro estimado pela técnica Hold-Out e a estatística Kappa. O método

Hold-Out divide o conjunto de dados em duas etapas. A primeira diz respeito ao treinamento

do  classificador;  e  a  segunda  etapa  é  usada  para  testar  a  obtenção  da  taxa  de  erro
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(KUNCHEVA, 2004).  Segundo Kohavi  (1995) este  método é pessimista,  pois  usa apenas

parte dos dados disponíveis para formação. Ele pode treinar apenas um único classificador

para obter a estimativa da taxa de erro. Com isso, passa a ser uma boa escolha para avaliar

classificadores Multilayer Perceptron (BREVE et al, 2005). A estatística Kappa foi usado para

medir, avaliar o acordo entre dois classificadores. Quanto maior for o valor de k, melhor será

o desempenho do seu classificador. A interpretação da estatística Kappa pode ser considerada

subjetiva, dependendo do nível de exatidão do seu problema (CONGALTON, 1991; COHEN,

1960).

No  artigo  desenvolvido  por  Alexandre  et  al.  (2001),  foi  apresentado  um  estudo

comparativo da performance da média geométrica e aritmética, como regras para combinar

classificadores múltiplos. No trabalho, foram provados problemas com duas classes e, quando

se  utilizam  dois  classificadores,  como  os  classificadores  k-NN,  essas  regras  têm  igual

desempenho.  Porém,  quando  mais  de  dois  classificadores  são  combinados  pela  média

geométrica, os resultados são melhores do que a média aritmética.

No  trabalho  de  Xu  et  al.  (1992),  diz-se  que  a  combinação  de  classificadores  é

considerado um problema geral em várias áreas de aplicação; tanto para o reconhecimento de

padrões  como  para  uma  investigação  sistemática.  As  soluções  para  o  problema  foram

divididas  em três  categorias  (nível  abstrato,  nível  de classificação e  nível  de medida),  de

acordo com os níveis de informação disponível e a partir de classificadores diferentes. Um

deles é adequado para combinação de classificadores individuais, tais como: Bayesiano, k-NN

e  classificadores  de  distância.  Foi  realizado  o  estudo  da  combinação  de  múltiplos

classificadores  no  formalismo  de  Dempster-Shafer.  O  treinamento  do  combinador  de

Dempster-Shafer  calcula  a  proximidade  entre  o  modelo  de  decisão  e  a  saída  de  cada

classificador (RABINER, JUAN, 1986). Com isso, foi analisado o problema de combinação

do Tipo 1 (um), este abrange os classificadores individuais que classificam a saída (decisão),

considerando os erros dos classificadores individuais, adaptando a teoria Dempster-Shafer. A

combinação é feita na situação em que o reconhecimento de substituição e a taxa de rejeição

de  cada  classificador  individual  são  usados  como conhecimento  prévio.  Essas  taxas,  que

normalmente  representam os  índices  de  desempenho  de  um classificador,  são  facilmente

obtidas, pois testam os classificadores com um conjunto de amostras de teste.

Em Xu e  Krzyzak (1994), foi mostrado que o problema de combinar as saídas dos

classificadores encontrados em várias aplicações de reconhecimento de padrões recentemente

ganhou um grande interesse. Naquele trabalho, um modelo de rede neural chamado de chave

associativa, foi baseado em um novo princípio de combinação, que foi proposto para resolver
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o problema. Os resultados mostraram que a chave associativa funciona bem e pode produzir

resultados de classificação consideravelmente melhor. Os dois princípios compartilham um

ponto  comum de  tentar  montar  ou  sintetizar  os  resultados  de  todos  os  indivíduos  como

resultado  final.  Essa  nova  técnica  foi  chamada  de  chave  associativa.  Os  experimentos

mostram que a chave associativa pode melhorar os resultados dos classificadores individuais

consideravelmente.

O trabalho de Tax et al. (2000) teve como objetivo encontrar a classificação da regra

que minimize a probabilidade de erro. Neste trabalho, foram utilizados quatro classificadores

diferentes, são eles: classificador linear de Gauss, classificador linear de Fisher, método de

classificação e percepção de multicamadas. Foram combinadas duas regras: a regra de bayes e

a  regra  de  combinação  do  produto.  Discutiu-se  a  combinação  da  média  e  a  regra  de

combinação  do  produto.  Nas  tarefas  de  classificação,  pode  ser  inteligente  combinar  as

observações de diferentes fontes ou origens, tendo como vantagens a diminuição do tempo de

treinamento como também o aumento da robustez e o desempenho da classificação. Com isso,

pode-se concluir que apenas no caso de problemas que envolvam várias classes, com boas

estimativas de probabilidades de classe posterior à regra de combinação do produto, supera a

regra de bayes. Sendo a regra da decisão bayesiana como sendo a melhor.

O artigo de Kittler et al. (1998a) foi desenvolvido um quadro teórico, que tinha como

função combinar classificadores que utilizam uma representação padrão distinto e mostrar que

muitos  sistemas  existentes  podem ser  considerados  como casos  especiais  de  classificação

composto. As representações de padrões são usadas em conjuntos para tomar uma decisão.

Uma  comparação  experimental  de  sistemas  de  diversas  combinações  de  classificador

demonstra  que  a  regra  de  combinações  desenvolvidas  sob  as  mais  restritivas  hipóteses,

mostrou que a regra da soma supera a combinação de sistemas de classificador. O problema

de  combinar  classificadores  que  utilizam  diferentes  representações  dos  padrões  a  serem

classificados  foi  estudado.  Foi  demonstrado que  diferentes  premissas  e  usando diferentes

aproximações  derivam  comumente  da  combinação  de  classificador,  usando  esquemas

semelhantes  como a regra do produto,  regra da soma, regra do min,  regra do max,  regra

mediana  e  a  votação  por  maioria.  Os  resultados  mostraram  que,  segundo  a  análise  de

sensibilidade,  a regra da soma torna-se mais  resistente  a  erros  de estimativa,  e isso pode

fornecer uma explicação plausível pelo desempenho superior.

O artigo de Kittler (1998b) mostrou que o problema de combinação de classificador é

baseado  no  contexto  de  dois  cenários:  uma  função  baseada  em  algo  idêntico  e  em

representações distantes. O objetivo da combinação do classificador foi melhorar a eficiência
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na  tomada  de  decisão,  adotando  regras  de  combinação  de  múltiplos  estágios  (regra  do

produto,  regra  da  soma,  regra  mínimo,  regra  máximo).  Vários  especialistas,  usando

representações  distintas,  argumentaram  que  muitos  esquemas  existentes  poderiam  ser

considerados como casos especiais de classificação composta, na qual todas as representações

são usadas em conjunto para tomar uma decisão. Foi abordada a questão da sensibilidade de

várias regras de combinação de erros de estimativas, e verificou-se que as técnicas baseadas

na soma são mais resistentes a erros do que aquelas derivadas da regra do produto.

Os  trabalhos  citados  acima  utilizaram  diversas  formas  de  combinação  de

classificadores, com o intuito de melhorar as classificações. Observou-se, também, que em

vários momentos, foram comparadas as diversas formas de combinação a partir das regras,

com o objetivo de saber qual era a melhor delas. Com isso, foi  possível observar que na

grande maioria dos casos as regras de combinação vem com o intuito de melhorar o resultado

final. 

Durante toda a pesquisa foi verificado que não foram encontrados artigos que abordam

a combinação dos métodos de aglomeração espacial, por nenhuma regra de combinação. Com

isso,  este  trabalho  vem  tratar  de  uma  nova  arquitetura  de  combinação  de  aglomerados

espaciais para a epidemiologia.

2.5 MEDIDAS DE QUALIDADE E MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

O estudo dos dados em saúde contribui de forma positiva para uma melhor qualidade

de vida da população. As etapas desses estudos são: coleta dos dados, processamento dos

dados,  análise  e  diagnósticos  das  doenças,  que  resultam  em  intervenções  para  melhor

avaliação do estado de saúde desses indivíduos (RUOQUAYROL; FILHO, 2003). Com os

testes diagnósticos e outras medidas associadas, é possível ter um melhor detalhamento das

doenças do ponto de vista epidemiológico. Essas medidas são: sensibilidade, especificidade,

valor  preditivo  positivo  (VPP),  valor  preditivo  negativo  (VPN),  prevalência,  acurácia,

incidência e risco relativo. O quadro 2 são os resultados de um teste diagnóstico
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Quadro 2 - Resultados dos testes diagnóstico

Doenças

                                       Presente                                                 Ausente

Testes

Positivo                 a                                                                  b

                       Verdadeiro-positivo                                    Falso-positivo

Negativo               c                                                                   d

                       Falso-negativo                                            Verdadeiro-

negativo

Total                  a+c                                                                b+d

Fonte: Medronho et al, 2009.

2.5.1 Sensibilidade e especificidade

A sensibilidade  é  capacidade  que  o  teste  apreesenta  de  detectar  um  município

prioritário dado que ele realmente é prioritário (MEDRONHO et al., 2009). A equação da

sensibilidade é dada por:

Sensibilidade=
a

a+c

em que a é o verdadeiro-positivo e c é o falso-negativo.

A especificidade é capacidade que o teste apreesenta de detectar um município  não

prioritário dado que ele realmente é não prioritário (MEDRONHO et al., 2009). A equação da

especificidade é dada por:

Especificidade=
d

b+d

em que b é  falso-positivo e e d é o verdadeiro-negativo.
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2.5.2 Valor Preditivo Positivo e Valor Preditivo Negativo

O valor preditivo positivo é a probabilidade de um indivíduo ter o resultado positivo e

estar com a enfermidade. O valor preditivo negativo é a probabilidade de um indivíduo ter o

resultado negativo e não estar com a enfermidade (MEDRONHO et al., 2009). As equações

do valor preditivo positivo e do valor preditivo negativo são dadas abaixo, respectivamente:

VPP=
a

a+b

e

VPN=
d

c+d

em que em que  a é o verdadeiro-positivo,  b  é o falso-positivo,  c é o falso-negativo e  d é

verdadeiro-negativo.

Os  valores  preditivos  estão  ligados  à  sensibilidade  e  à  especificidade  do  teste

(BONITA et al., 2010). Nesse sentido, quanto mais sensível o resultado do exame, melhor

será o valor preditivo negativo. Isso se dá em função do número de resultados falsos negativos

(MEDRONHO et al.,  2009). Para a especificidade,  quanto mais específico o resultado do

exame, melhor será o valor preditivo positivo, levando à diminuição do número de falsos-

positivos.

2.5.3 Risco Relativo e Incidência

O risco relativo é uma medida de associação utilizada em epidemiologia. Do ponto de

vista epidemiológico, o risco relativo representa a probabilidade de uma pessoa ficar doente

num dado intervalo de tempo (MEDRONHO et al., 2009). Ele é definido como coeficiente de

incidência  de  pessoas  expostos  à  doença  (Ie) dividido  pelo  coeficiente  de  incidência  de

pessoas não-expostas à doença (I0) (ROUQUAYROL; FILHO, 2003) (BONITA et al., 2010)

(ROTHMAN, 1986). O risco relativo é dado pela seguinte equação:

RR=
I e

I 0
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A incidência é definida como número de novos casos numa região em um determinado

tempo  dividido  pela  população  exposta  ao  risco  em  adquirir  a  doença.  A equação  da

incidência é definida por:

Inc=
I

PT

em que  I é o número de novos casos que surgiram e  PT é a população exposta ao risco

(ROUQUAYROL; FILHO, 2003).

2.6 ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS EM SAÚDE

A pesquisa de dados espaciais em saúde iniciou-se no século XIX, com John Snow,

que  buscou analisar  a  epidemia  da  cólera  na  região  de  Soho em Londres,  em 1854.  Na

pesquisa,  ele encontrou uma associação dos mortos por cólera,  e as bombas públicas que

abasteciam a cidade, identificando com isso a causa da epidemia (MEDRONHO et al., 2009).

Com isso,  as  análises  espaciais  em  saúde,  em especial  na  epidemiologia,  têm se

tornado uma grande ferramenta de pesquisa, juntamente com os métodos estatísticos espaciais

para uma maior investigação na difusão de doenças. O uso na epidemiologia visa descrever a

difusão de doenças, identificar padrões de associação espacial, com o intuito de predição e

controle das doenças (MEDRONHO et al., 2009). Os dados espaciais em saúde são formados

por localizações espaciais (latitude e longitude), ou dentro de regiões específicas (dados em

área). Alguns exemplos dessas aplicações são: número de casos de uma doença por Estado,

localização exata da ocorrência de uma determinada doença em um município, entre outras.

Essas pesquisas são realizadas em cima de geo-campo e geo-objeto. O geo-campo representa

a  distribuição  espacial  contínua  de  determinado  fenômeno  geográfico  sobre  o  espaço

geográfico. Exemplo de tipos de solo, vegetação são fenômenos de geo-campo. O geo-objeto

são entidades presentadas por um ponto, linha ou polígono (áreas), que possuem geometrias e

topologia. Os geo-objetos podem ser representados por: ponto de ônibus, trecho de logradouro

e quadras. Neste trabalho os municípios do estado da Paraíba são os geo-objetos.

Todos  os  processos  das  análises  espaciais  são  realizadas  usando  os  Sistemas  de

Informação Geográfica  (SIG).  Um SIG é  uma estrutura  que  permite  capturar,  manipular,

armazenar,  e gerar  relatórios a cerca dos dados georreferenciados.  Os SIGs e os métodos

estatísticos espaciais podem ser potencialmente utilizados em saúde coletiva e epidemiologia.

Na saúde coletiva, o uso dos SIGs pode ser utilizado para o planejamento e monitoramento de
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ações  em  saúde,  localização  exata  dos  serviços  de  saúde,  roteiro  das  trajetórias  das

ambulâncias entre outros. Na epidemiologia, o seu uso vai desde a definição de regiões de

risco  até  a  ocorrência  de  doenças,  analisando  a  distribuição  espacial  geográfica  de  uma

epidemia, entre outras (MEDRONHO et al., 2009).

O uso dos métodos estatísticos espaciais pode auxiliar as autoridades públicas numa

avaliação mais  rápida,  confiável  e  válida  em saúde.  Tudo isso contribui  para  um melhor

entendimento da compreensão dos problemas de saúde da atualidade (MEDRONHO et al.,

2009).

2.7 COMBINAÇÃO DE CLASSIFICADORES

A combinação  de  classificadores  tem  a  proposta  de  desenvolver  sistemas  mais

confiáveis  para  o  reconhecimento  de  padrões,  e  visando  melhorar  o  desempenho  dos

classificadores individuais (XU; KRZYZAK; SUEN, 1992). O reconhecimento de padrões é

um  reconhecimento  de  forma  automática  que  descreve,  classifica  e  agrupa  padrões

disponíveis, em diversas áreas do conhecimento: medicina, inteligência artificial, psicologia,

entre outros (JAIN et al., 2000). O processo de reconhecimento de padrões é dividido em três

processos: aquisição de dados e pré-processamento, representação dos dados e decisão (JAIN

et al., 2000).

Quando se tem um problema de aplicação específico, cada classificador pode atingir

graus  de  sucesso  diferentes,  sendo que  nenhum deles  é  totalmente  perfeito.  Com isso,  é

necessária  a  integração  de  resultados  de  diferentes  classificadores  para  que  um  melhor

resultado seja obtido. Pensando nisso, o objetivo da combinação de classificadores é melhorar

a  eficiência  na  tomada  de  decisão  (KITTLER  et  al.,  1998).  Existem  várias  formas  de

combinar classificadores que são baseados nas arquiteturas: sequencial, paralela e hierárquica.

 Na arquitetura sequencial ou linear  ocorre quando cada classificador melhora as

saídas dos classificadores anteriores.

Figura 2 - Arquitetura Sequencial

Fonte: Adaptado de Moraes; Machado, 2012.
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 Na  arquitetura  hierárquica, as  saídas  das  arquiteturas  anteriores  podem  ser

combinadas para gerar uma saída final.

Figura 3 - Arquitetura Hierárquica

Fonte:  Adaptado de Moraes; Machado, 2012.

 Na arquitetura paralela, as saídas dos classificadores são combinados para fornecer

uma saída final.

Figura 4 - Arquitetura Paralela

Fonte:  Adaptado de Moraes, Machado, 2012.
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Depois de escolhido, a arquitetura é necessária a escolha do regime de combinação

que é  conhecido como combinador (JAIN et  al.,  2000).  Os  combinadores  devem possuir

algumas características. São elas (MORAES; MACHADO, 2012):

 Estático:  os  combinadores  estáticos  precisam de  uma  regra  pré-definida  e  não  é

necessário nenhum conjunto de treinamento;

 Treináveis: os combinadores treináveis precisam de um conjunto de treinamento e, em

geral, atingem melhor desempenho;

 Esquemas  Adaptativos:  alguns  esquemas  são  adaptativos,  e  o  combinador  tem a

função de verificar as decisões dos classificadores individuais;

 Informações de saída esperada pelo combinador. Neles, são esperados três níveis:

1)  medida  ou  esperança:  é  atribuído  um  valor  numérico  dito  em  termos  de

probabilidade de uma classe específica, um dado de entrada, 2) valor de classificação:

nesse nível, o classificador tem a função de atribuir uma classificação para cada classe,

estando de acordo com os dados de entrada, 3) resumo: o classificador tem a função de

atribuir um valor (rótulo) para a classe, exibindo a melhor decisão.

2.8 ESTATÍSTICA KAPPA

A estatística Kappa foi proposto por Cohen, 1960 que mede o grau de concordância

entre  variáveis  na  classificação.  Ele está  no  intervalo  [-1,1]  (EUGENIO;  GLASS,  2004)

(Duda et al., 2001). A estatística Kappa é aplicado em diversas na área de saúde (McGinn et

all., 2004), dado por:

K=
P ( A )−P ( E )

1−P ( E )
,

P ( A )=
1
N

Σi=1
n mij

e

P (E )=
1

N2
Σk=1

n ( Σ j= 1
n m jk xΣ j=1

n mkj ) .

em que P(A) é a proporção de vezes em que a decisão é correta; P(E) é a proporção de vezes

em  que  a  decisão  é  incorreta;  n é  o  número  de  colunas  e  linhas  em  uma  matriz  de
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classificação;  mij é  o  elemento  (i,  j) da matriz  de classificação;  e  N é  o número total  de

observações.

Os cálculos das proporções são baseadas de acordo com a matriz de classificação. A

diagonal principal significa os elementos classificados corretamente e a diagonal secundária

os elementos classificados incorretamente. Um valor negativo indica uma concordância ruim

e os valores positivos indica um melhor grau de concordância (FLESS; COHEN, 1973).

O grau de concordância depende do valor de  K, se a concordância for 1 (um), isso

indica que o modelo acerto 100%. Quanto mais próximo de 1 melhor o grau de concordância

e quando a concordância for 0 (zero), significa que não existem nenhuma concordância com

os resultados. A interpretação da estatística Kappa é dada segundo o quadro a seguir (McGinn

et all., 2004):

Quadro 3 - Interpretação da estatística Kappa

Valor Kappa Grau de concordância

0 Nenhum

0-0,2 Leve

0,2-0,4 Bom

0,4-0,6 Moderado

0,6-0,8 Considerável

0,8-1,0 Quase perfeito

Fonte: McGinn et all, 2004.
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3. NOVA ARQUITETURA PROPOSTA PARA A COMBINAÇÃO DOS MÉTODOS DE

AGLOMERAÇÃO ESPACIAL

A Figura 5 apresenta a nova arquitetura proposta para a combinação de métodos de

aglomeração  espacial.  A  formalização  matemática  dessa  arquitetura  é  apresentada  na

sequência.  Um  conjunto  de  dados  georreferenciados  contém  informações  sobre  as

coordenadas dos geo-objetos que compõem a região geográfica em estudo, número de casos

por geo-objeto e população por geo-objetos. Esse conjunto de dados é usado como entrada

para  n métodos de aglomeração espacial,  os quais produzirão  n mapas com valores-p que

denotam a significância dos aglomerados para cada geo-objeto. Posteriormente, os valores-p

de cada geo-objeto presentes no intervalo de [0,1], passam por um processo de binarização

que os transforma {0,1}, cujo significado é “não significativo” e “significativo”. Logo após, o

processo  de  binarização  a  arquitetura  vai  para  uma  nova  etapa,  chamada  de  regra  de

combinação.  Nesse  processo  os  valores  em {0,1}  de  cada  geo-objeto  passam  a  ser

combinados visando gerar um mapa de decisão, que é um produto final de toda a arquitetura

proposta.

A forma de combinação dos classificadores da Figura 5 foi do tipo paralela. Várias

regras de combinação podem ser utilizadas nessa nova arquitetura, como por exemplo: regra

de votação por maioria e redes neurais. Vale ressaltar que esta arquitetura pode ser usada com

qualquer regra de combinação e se utilizar de qualquer método de aglomeração espacial.

Figura 5 – Nova Arquitetura para a combinação de métodos de aglomeração espacial

Fonte: Elaborado pelo autor

A  formulação  matemática  da  arquitetura  proposta  é  provida  a  seguir.  Seja,  G

pertencente a Z2, um conjunto de coordenadas no espaço geográfico, sobre o qual os geo-

objetos  estão  constituídos  e  seja  D um conjunto  de  dados  com no  mínimo as  seguintes
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variáveis: população e número de ocorrências (ambas subconjuntos de Z). Então: f: G → D é

um  mapeamento  do  conjunto  de  dados  sobre  as  coordenadas  geográficas,  ou

georreferenciados. Cada elemento de f pode ser denotado pelo par ordenado c = (g, f(g)), onde

g pertencente a G e f(g) pertence a D.

Cada  um dos  k  métodos,  onde  ,  k=1,...,  N,  de  aglomeração  espacial  (Getis  Ord,

Estatística Scan, Método Besag e Newell, Estatística M, Método de Tango, etc...) utiliza a

estrutura  f  como  entrada  para  produzir  k  saídas  que  são  mapeamentos  dos  valores-p

resultantes sobre as coordenadas geográficas pk:  G → [0,1], onde k=1,2,...,N, gerando um

mapa de valores-p. Cada elemento de pk pode ser denotado pelo par c' = (g, pk (c)), onde pk (c)

pertence ao intervalo [0,1].

Um método de binarização que transforma os valores-p em dois rótulos, onde 1 é

significativo e 0 é não significativo é aplicado sobre cada elemento da estrutura pk, onde o

resultado final é uma nova estrutura dada pela função tk: G → {0,1}. Cada elemento de tk

pode ser denotado pelo par c'' = (g, tk (c')), onde tk (c') pertence ao conjunto binário {0,1}.

A seguir, as k estruturas dadas por tk são agregadas por uma regra de combinação para

produzir um único rótulo binário final para cada geo-objeto pertencente a estrutura de entrada

f. Essa função é denotada por h: G → {d1,..., dm}, onde dm  com m  2 e denota a decisão pelos

graus de prioridade que o geo-objeto deve ter do ponto de vista epidemiológico. Nesta tese,

m=2 para todas as aplicações realizadas. Cada elemento de h pode ser denotado pelo par (g, h

(c'')), onde a função h tem como contra domínio o conjunto de possíveis decisões dado por

{d1,..., dm}, gerando um mapa de decisão. Então, levando-se em consideração a definição de

c'', a função h pode ser reescrita como uma função decisória que é dada por:

h(c') =  [ g, t1 (c'), t2 (c'), …, tk (c') ]

onde  denota a regra de combinação utilizada e k=1,2,...,N.
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“Só desperta paixão de aprender quem tem paixão
de ensinar.”

(Paulo Freire)
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4 PERCURSO METOLÓGICO

4.1 ÁREA DE ESTUDO

Área de estudo é o Estado da Paraíba, situada na região nordeste do Brasil, com uma

extensão  territorial  de  56.469,744  km2.  A população,  segundo  o  censo  2010  do  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 3.766.528 habitantes. O Estado da Paraíba é

composto de 223 municípios e 4 mesorregiões (Litoral/Mata Paraibana, Agreste Paraibano,

Borborema e Sertão Paraibano). As coordenadas geográficas são 07º 09'S e 36º 49'W. O clima

varia de tropical na região do litoral e semiárido no interior. Na próxima página segue o mapa

da Paraíba (Figura 6).

Em todo o estado da Paraíba foram registrados 26.646 casos do dengue no período de

2009 a 2011. Sendo 1.597 casos em 2009, 8.678 em 2010 e 16.371 em 2011. Durante os anos

pesquisados observa-se um aumento gradativo, com ápice no ano de 2011. Faze em que em

2014, começaram a surgir outras doenças transmitidas também pelo próprio mosquito (Aedes

Aegypti), como zika e chicungunha. Porém, para está pesquisa será tratado apenas do dengue.
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Figura 6 - Mapa das mesorregiões da Paraíba

Fonte: Secretaria do Estado da Paraíba.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E ANÁLISE DOS DADOS

O tipo de estudo desta pesquisa é ecológico, pois se baseia em uma análise de uma

população ou um grupo de indivíduos que pertencem a uma região geográfica (MEDRONHO

et al, 2009). Nesse caso, a população da pesquisa são todas as pessoas acometidas do dengue

no Estado da Paraíba, no período de 2009 a 2011. Os bancos de dados foram fornecidos pelo
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Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificações  (SINAN),  mas  disponibilizado  pela

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba.  A variável utilizada foi o número de casos do

dengue por  ano em cada  município.  Os  bancos  de  dados foram organizados em planilha

eletrônica  por  ano,  e  continham  as  coordenadas  latitude  e  longitude  por  município,  as

populações por município, os números de casos por município, e os códigos por município.

Em seguida, foram calculadas as incidências e os riscos relativos para todos os municípios em

todos os anos. 

Na análise espacial, foram gerados os mapas dos métodos de aglomerados espaciais:

Estatística  Scan,  Estatística  M,  Método  Besag  Newell,  Método  Tango  e  Getis  Ord,  que

tiveram como banco de dados de entrada uma coleção G de geo-objetos mais um conjunto de

dados com população e número de casos. O mapa do especialista foi oriundo do mapa do

risco relativo, sendo um município prioritário (geo-objeto) aquele que apresentar risco maior

ou igual  a 2 (dois).  As saídas dos mapas dos métodos de aglomerados espaciais  de cada

município foram combinadas pela regra de votação por maioria e por redes neurais.

Um  município,  para  ser  identificado  como  prioritário  pela  regra  de  votação  por

maioria, tem que existir um conglomerado em pelos menos 2, dos 3 mapas dos métodos de

aglomeração espacial. O mapa do especialista foi baseado no mapa do risco relativo.

4.2.1 Estudo de caso 1

No estudo de caso 1 (Figura 7), os k métodos de aglomerados espaciais utilizados

foram: Estatística Scan, Método Besag Newell e Getis Ord, todos eles combinados pela regra

de  votação  por  maioria,  dada  pela  equação  h(c')  =   [  g,  t1 (c'),  t2 (c'),  …,  tk (c')  ],  já

mencionada acima. Desses, foram gerados quinze mapas do dengue na Paraíba, no período de

2009 a 2011, dos quais nove deles são os métodos de aglomeração espacial (Estatística Scan,

Método Besag Newell e Getis Ord), três deles foram os mapas de risco do especialista e os

três últimos foram os mapas da combinação dos métodos de aglomerados espaciais.
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Figura 7 - Estudo de Caso 1

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2 Estudo de caso 2

A segunda forma de combinação, presente no estudo de caso 2 (Figura 8), foi a rede

neural.  A estrutura da rede neural  foi  dividida em três variáveis de entrada que foram os

métodos de aglomeração espacial (Estatística Scan, Método Besag Newell e Getis Ord), com

três camadas ocultas;  a função de ativação foi a função sigmóide e o banco de dados de

treinamento foi o mapa do especialista;  e para o banco de teste,  foram os resultados dos

valores-p dos métodos de aglomerados espaciais, que são dados pela função pk: G → [0,1],

onde k=1,2,...,N, um mapa de valores-p dos métodos de aglomeração espacial.

No estudo de caso  2  a  regra  utilizada  para  combinar  os  três  métodos  foi  a  redes

neurais. Em todos os estudos de caso, a decisão é um mapa da combinação dos métodos. Nos

resultados, foram gerados quinze mapas, dos quais nove foram os mapas dos métodos de

aglomeração espacial (Estatística Scan, Método Besag Newell e Getis Ord); três deles foram



61

os mapas do especialista; e por último; os mapas da combinação dos métodos de aglomerados

espaciais do dengue na Paraíba, no período de 2009 a 2011.

Figura 8 - Estudo de Caso 2

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.3 Estudo de caso 3

No estudo de caso 3 (Figura 9), foram gerados vinte e um mapas, dos quais quinze

foram  os  mapas  dos  métodos  de  aglomeração  espacial  (Estatística  Scan,  Método  Besag

Newell, Getis Ord, Método Tango e Estatística M); três foram os mapas do especialista e por

último, os mapas da mapa da combinação dos métodos de aglomerados espaciais do dengue

na Paraíba, no período de 2009 a 2011. Neste estudo de caso a saída final da arquitetura é a

quantidade de votos que cada geo-objeto recebeu. Para está pesquisa a quantidade de votos é

de  {0,5}.  A diferença  entre  os  estudos  de  caso  1  e  o  estudo  de  caso  3  é  que  foram

acrescentados mais dois métodos de aglomeração espacial (Método Tango e Estatística M) e o
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mapa de decisão da combinação que é um mapa mais detalhado, mostrando a quantidade de

votos que cada geo-objeto recebeu (Quadro 4).

Figura 9 –  Estudo de Caso 3

Fonte: Elaborado pelo autor
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A proposição do novo mapa de votação tem como objetivo identificar a quantidade de

votos que cada geo-objeto recebeu. Neste mapa tem-se como entrada um conjunto de dados

georreferenciados, em que k métodos produzem uma saída que são mapeamentos dos valores-

p, onde passam por um processo de binarização e geram uma saída que são combinadas por

regras  de  combinação  e  o  produto  final  é  um mapa  de  decisão,  que  podem ser  melhor

observadas na Figura 9.

Ele pode facilitar a análise mais detalhada do fenômeno a ser estudado. A interpretação

do nova mapa pode ser vista no Quadro 3 e o novo mapa no estudo de caso 3 (Figura 40).

Por exemplo, no caso de uma combinação de 5 métodos, o novo mapa apresenta a

quantidade  de  votos  que  cada  geo-objeto  recebeu.  A partir,  disso  é  possível  definir  um

município como prioritário ou não-prioritário,  como pode ser observado no Quadro 4. De

acordo com ele, um geo-objeto se torna prioritário quando ele recebe a partir de 3 votos e não

prioritário entre 0 a 2 votos. Neste estudo de caso foram utilizados 5 métodos de aglomeração

espacial, mas essa quantidade pode ser diminuida ou aumentada de acordo com o estudo.

Quadro 4 - Interpretação do mapa de votação para 5 métodos

Quantidade de Votos Decisão

0 - 2 votos Não prioritário

3- 5 votos Prioritário

Fonte: Elaborado pela autora
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“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender.”

(Paulo Freire)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são mostrados os resultados e as discussões do dengue no Estado da

Paraíba, no período de 2009 a 2011, que foi dividida em três estudos de caso. A combinação

dos métodos de aglomeração espacial se deu pela regra de votação por maioria e pelas redes

neurais.

5.1 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 1

No mapa dos valores-p da estatística Scan (Figura 10), para o ano de 2009, foram

identificados 32 municípios (geo-objeto) significativos (valor-p < 0,05) dos quais 28 deles

estavam presentes  no mapa de decisão  da combinação (Figura  14)  e  4  municípios  foram

identificados como não prioritário. Observa-se que os conglomerados espaciais significativos

estão distribuídos em todas as mesorregiões do Estado da Paraíba.

No mapa do método dos valores-p do método Besag Newell (Figura 11), em 2009, se

comparado com a Figura 9, foram identificados 7 conglomerados espaciais a mais. Entre as

mesorregiões  da  Litoral  Paraibano  e  Agreste,  observou-se  uma  concentração  de

conglomerados espaciais; nas demais mesorregiões, os conglomerados estão distribuídos em

todo o Estado. Na Figura 11, foram constatados 35 municípios significativos, dos quais 25

estavam presentes  no  mapa  de  decisão,  ou  seja,  pela  regra  de  votação  por  maioria,  eles

estavam presentes no mapa dos valores-p  da estatística Scan ou no mapa dos valores-p  de

Getis Ord.

No mapa dos valores-p de Getis Ord (Figura 12), do ano de 2009, foram identificados

aglomerados espaciais de valores positivos e negativos. Verifica-se uma presença maior de

aglomerados espaciais de valores negativos em toda a região. Nos aglomerados espaciais de

valores  positivos,  foram  identificados  em  20  municípios,  dos  223,  sendo  que  apenas  2

municípios apresentaram aglomerados espaciais significativos de valores positivos (valor-p <

0,05); os demais possuem valor-p > 0,05, logo não são aglomerados espaciais.

No mapa do especialista (Figura 13), um município é dito prioritário para o dengue se

ele possuir risco relativo maior e igual a 2.00. Com isso, foram identificados 28 municípios

com risco relativo maior e igual 2.00, os demais apresentam risco inferior a 2.00. O mapa do

especialista é comparado com o mapa de decisão para que, juntos, possam tomar decisões

mais acertadas dos municípios prioritários e não prioritários para o dengue na Paraíba.

O mapa de decisão da combinação (Figura 14) foi combinado pela regra de votação
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por maioria. Nesse mapa, para um município ser nomeado como prioritário, o mesmo deve ser

um conglomerado  significativo  em pelo  menos  2,  dos  3  mapas  de  aglomeração  espacial

(estatística Scan,  método Besag Newell  e Getis  Ord).  A figura 14 representa o mapa que

melhor  representou o mapa do especialista,  verificando com mais  precisão os  municípios

prioritários. 

Depois  de  uma vasta  pesquisa  na  literatura,  não  foram encontrados  trabalhos  que

abordem a combinação de métodos de aglomerados espaciais. O objetivo foi mostrar que a

combinação dos métodos de aglomerados espaciais produzem melhores resultados do que se

forem analisados de forma individual.

No trabalho de Lucena e Moraes (2009), foi realizada uma pesquisa para observar o

comportamento  dos  métodos  Besag  Newell  e  o  método  Scan  na  cidade  de  João  Pessoa,

Paraíba, nos anos de 2004 e 2005, para o dengue. Nessa pesquisa, foi identificado que ambos

os métodos verificaram conglomerados espaciais, principalmente as regiões norte e sudeste do

município.  Os  resultados  mostraram  que  ambos  os  métodos  apresentaram  resultados

parecidos.  Em outro trabalho de Ferreira,  Moraes (2013),  foi  utilizado o método Scan na

região de estudo o Estado da Paraíba, com dados de 2011, que tinha por objetivo identificar

conglomerados por sexo (masculino e feminino). O trabalho concluiu que os conglomerados

espaciais do dengue estão distribuídos de forma heterogênea em todas as mesorregiões do

Estado.

Figura 10 – Mapa dos valores-p da estatística Scan do dengue na Paraíba no ano de 2009
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Figura 11 - Mapa dos valores-p do método Besag Newell do dengue na Paraíba no ano de 2009

Figura 12 - Mapa dos valores-p de Getis Ord do dengue na Paraíba no ano de 2009
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Figura 13 - Mapa do especialista do dengue na Paraíba no ano de 2009

Figura 14 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de 
aglomerados espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2009

No mapa dos valores-p  da estatística Scan (Figura 15), para o ano de 2010, foram

identificados  51  conglomerados  espaciais,  enquanto  em  2009,  foram  28  conglomerados.
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Comparando  a  Figura  14  com  o  mapa  de  decisão  da  combinação  (Figura  19),  dos  51

conglomerados espaciais  significativos,  apenas  31 estão presentes  no mapa de decisão da

combinação.  A  mesorregião  do  Litoral  Paraibano  apresentou  o  menor  número  de

conglomerados enquanto que a mesorregião do Sertão Paraibano possui os maiores números

de conglomerados.

O  mapa  dos  valores-p  do  método  Besag  Newell  (Figura  16),  para  2010,  os

conglomerados espaciais estão mais concentrados nas mesorregiões do Sertão Paraibano e da

Borborema. Na mesorregião do Litoral,  não foram identificados conglomerados.  No total,

foram apresentados 30 municípios significativos. Confrontando a figura 16 com a figura 18,

dos 30 conglomerados significativos, 26 estão presentes no mapa de decisão da combinação

(Figura 17). A figura 15 ficou mais similar ao mapa de decisão do que a figura 18.

Segundo os resultados do mapa dos valores-p de Getis Ord (Figura 17), para o ano de

2010,  não  foram  constatados  aglomerados  espaciais  negativos  no  intervalo  entre  (valor-

p<0,005  e  0,005<p<0,025)  e  para  os  aglomerados  espaciais  positivos,  no  intervalo  entre

(valor-p>0,05 e  0,025<p<0,05).  Os aglomerados  espaciais  negativos  estão  distribuídos  de

forma heterogênea  em todo o Estado da Paraíba,  enquanto  que  os  aglomerados espaciais

positivos estão localizados na mesorregião do Sertão Paraibano e em número bem menor.

No mapa do especialista (Figura 18), para 2010, foi identificado quais os municípios

são prioritários, baseando-se no mapa do risco relativo. No total, foram verificados que 33

municípios  Paraibanos  apresentaram  risco  maior  e  igual  a  2.00,  os  demais  foram

representados como não prioritário,  pois  apresentaram risco menor que 2.00.  Avaliando o

mapa da Figura 17, em relação ao mapa da figura 18, dos 33 municípios prioritários presentes

na Figura 17, 29 deles estão presentes no mapa de decisão da combinação (Figura 19). Isso

mostra que o mapa de decisão da combinação é o que mais se assemelha com o mapa do

especialista.

O mapa de decisão (Figura 19) é a combinação dos métodos de aglomerados espaciais

pela regra de votação por maioria para o ano de 2010, do qual identificou de forma mais

precisa os municípios prioritários para o dengue, analisando-os de forma combinada e não de

forma individual. Analisando os métodos de aglomerados de forma individual foi possível

verificar  que eles  não representaram com precisão  a  distribuição espacial  dos  municípios

prioritários  para  o  dengue  no  Estado  da  Paraíba,  identificando  um  grande  número  de

municípios  que  resultaram como conglomerados.  A decisão  de  um município  ser  ou  não

prioritário é baseado nos mapas de decisão da combinação e também no mapa do especialista.



70

Figura 15 - Mapa dos valores-p da estatística Scan do dengue na Paraíba no ano de 2010

Figura 16 - Mapa dos valores-p do método Besag Newell do dengue na Paraíba no ano de 2010
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Figura 17 - Mapa dos valores-p de Getis Ord do dengue na Paraíba no ano de 2010

Figura 18 - Mapa do especialista do dengue na Paraíba no ano de 2010
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Figura 19 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de aglomerados 
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2010

.

Segundo o mapa dos valores-p da estatística Scan (Figura 20), do ano de 2011, foram

identificados 48 conglomerados espaciais significativos distribuídos em todas as mesorregiões

do Estado. Comparando a figura 20 com o mapa de decisão da combinação (Figura 24), dos

48  conglomerados  presentes  na  figura  18,  35  municípios  foram  identificados  como

prioritários na figura 24. Comparando os mapas dos valores-p da estatística Scan com todos

os outros dos anos anteriores (2009 e 2010), o ano de 2011 foi o segundo que mais apresentou

conglomerados espaciais significativos perdendo apenas para 2010.

No  mapa  dos  valores-p  do  método  Besag  Newell  (Figura  21),  foram  verificados

apenas 20 municípios como conglomerados, dos quais apenas 1 (um) município não está no

mapa de decisão da combinação (Figura 24). Na mesorregião do Litoral Paraibano, apenas 1

(um) município foi identificado como conglomerado, os demais estão distribuídos nas outras

mesorregiões.

Na  figura  22  tem-se  o  mapa  dos  valores-p  de  Getis  Ord  de  2011  no  qual  estão

distribuídos  aglomerados  espaciais  de  valores  positivos  e  negativos,  sendo  que  não  foi

identificado  nenhum aglomerado  espacial  de  valores  positivos  na  mesorregião  do  Litoral

Paraibano.  Observa-se  que  há  um  número  maior  de  aglomerados  espaciais  de  valores

negativos do que de valores positivos. Em comparação com o mapa de decisão, os municípios
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prioritários estão mais relacionados com os aglomerados de valores negativos do que os de

valores positivos.

No mapa do especialista  (Figura  23),  de  2011,  foram identificados  35  municípios

prioritários, dos 223. Comparando com o mapa de decisão dos 35 municípios prioritários,

apenas 9 (nove), não estão presentes na figura 24. Isso mostra que o mapa do especialista é

similar ao mapa de decisão da combinação.

No mapa de decisão da combinação (Figura 24), foram constatados 37 municípios

prioritários distribuídos em todas as mesorregiões do Estado da Paraíba. Como foi dito em

outros momentos, um município é nomeado como prioritário quando, segundo a regra de

votação por maioria, ele estiver presente em 2, dos 3 mapas analisados. De acordo com esse

estudo de caso, nos três mapas analisados, tivemos: estatística Scan, método Besag Newell e

Getis Ord.

Em diversos trabalhos encontrados na literatura, o dengue é um grande problema de

saúde pública. O trabalho de Resendes et al., (2010) teve por objetivo identificar as regiões de

risco de transmissão do dengue, no município de Niterói, Rio de Janeiro, através da análise de

cluster. Nessa pesquisa, a análise de cluster utilizada foi o método de k-médias e o cálculo da

incidência do dengue, sendo possível o reconhecimento de áreas prioritárias.

Em outro trabalho de Honorato et al., (2014) o objetivo foi de verificar a relação entre

o  risco  do  dengue  com  algumas  variáveis  sociodemográficas,  utilizando  um  modelo  de

regressão espacial do tipo Bayesiano. Com isso, foi possível identificar a relação do dengue

com fatores externos ao setor saúde, e também localizar as áreas com risco da doença.
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Figura 20 - Mapa dos valores-p da estatística Scan do dengue na Paraíba no ano de 2011

Figura 21 - Mapa dos valores-p do método Besag Newell do dengue na Paraíba no ano de 2011
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Figura 22 - Mapa dos valores-p de Getis Ord do dengue na Paraíba no ano de 2011

Figura 23 - Mapa do especialista do dengue na Paraíba no ano de 2011
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Figura 24 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de aglomerados 
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2011

Na figura 25 tem-se a matriz de classificação A, têm-se 196 municípios que foram

classificados  de  forma  correta,  enquanto  que  27  municípios  foram  classificados

incorretamente. Na diagonal principal, têm-se as instâncias classificadas corretamente. Nessa

matriz, a classificação se deu pela regra de votação por maioria, no ano de 2009, num total de

223 municípios paraibanos, com apenas 27 classificados incorretamente.

Na matriz de classificação B, foram classificados 210 municípios de forma correta e

13 incorretas. Comparando a matriz A com a matriz B, o número de municípios classificados

corretos da matriz B é maior que a matriz A. Logo, o mapa de decisão da combinação de 2010

(Figura 18) é melhor que o mapa de decisão de 2009 (Figura 14).

Em 2011, segundo a matriz de classificação C, foram classificados 196 municípios de

forma correta, igual à matriz A, e 27 de forma incorreta. Comparando as três matrizes,  a

matriz B apresentou o maior número de municípios classificados corretamente enquanto as

matrizes A e C apresentaram as mesmas quantidades de classificações corretas e incorretas.

Figura 25 - Matrizes de Classificação para os anos de 2009, 2010 e 2011,
segundo a regra de votação por maioria
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No ano de 2009, segundo a figura 26, a sensibilidade apresentou um percentual igual a

95,65%, ou seja, mede a probabilidade de o município ser prioritário dado que de fato ele é

prioritário para o dengue no Estado da Paraíba. A especificidade foi de 51,28%, em que mediu

o percentual de um município não ser prioritário dado que ele realmente não é prioritário.

negativo.

Em 2010, a sensibilidade foi de 100% e o da especificidade de 68,29%. Comparando

com os anos de 2009 e 2010, os percentuais de sensibilidade e especificidade de 2010 foram

melhores que 2009, ou seja, medem as chances de os municípios serem prioritários para o

dengue, e não ser prioritários.

Para 2011, o percentual da sensibilidade foi inferior aos anos de 2009 e 2010, com

88,94% para a sensibilidade e 73,33% para a especificidade. O valor da especificidade para

2011 foi melhor que 2009 e 2010. Estes são os resultados dos testes diagnósticos para o

dengue na Paraíba que se mostraram satisfatórios, pois apresentaram um acerto acima de 85%

(para a sensibilidade), para todos os anos, segundo a regra de votação por maioria. Isso mostra

que os mapas de decisão da combinação apresentaram, com propriedade, os municípios que

são prioritários e não prioritários para o dengue.

Figura 26 - Gráfico da sensibilidade e especificidade da combinação dos três métodos de aglomerados
espaciais (estatística Scan, método Besag Newell e Getis Ord) pela regra de votação por maioria do

dengue na Paraíba, no período de 2009 a 2011

Na tabela 1, os valores dos testes preditivos positivos e negativos para o ano de 2009

foi de 90,25% e 71,42%, respectivamente. O valor preditivo positivo foi de 90,25%, ou seja,
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dado que o município é prioritário e realmente ser prioritário, nesse caso para o dengue. Em

2009, a estatística Kappa foi de 0,8788 (87,88%), com grau de concordância excelente. Ele

mede a confiabilidade e a precisão do modelo. Com esses resultados, pode-se concluir que,

segundo a regra de votação por maioria, a decisão dos municípios prioritários para o ano de

2009 foi excelente. Estes resultados podem ser mais bem visualizados em forma de mapa na

figura 12.

No  ano  de  2010,  o  valor  preditivo  positivo  foi  melhor  que  2009  com  93,33%,

enquanto que o valor preditivo negativo de 2009 foi pior que o ano de 2010, com 71,42%. Em

2010, a estatística Kappa apresentou grau de concordância excelente com 0,9415 (94,15%).

Em 2011,  o valor  preditivo positivo foi  melhor  que os anos de 2009 e 2010 com

97,88%, e o valor preditivo negativo foi melhor no ano de 2010 com 100%. Analisando a

estatística Kappa, em 2011, o grau de concordância foi igual ao ano de 2009 com 87,88%.

Tabela 1 - Valores preditivos positivos, valores preditivos negativos e estatística Kappa para o dengue
de 2009 a 2011 segundo a combinação dos três métodos de aglomeração espacial pela votação por
maioria

Anos VPP VPN Estatística Kappa

2009 90,25% 71,42% 87,88%

2010 93,33% 100% 94,15%

2011 97,88% 32,35% 87,88%

5.2 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 2

No estudo de caso 2 (dois), a regra de combinação foi a das redes neurais, e foram

utilizados os mesmos métodos de aglomerados espaciais que o estudo de caso 1 (um), e os

anos  pesquisados  (2009,  2010  e  2011)  também foram iguais.  Neste  estudo  de  caso,  foi

discutida a combinação dos métodos de aglomerados espaciais com os resultados dos testes

diagnósticos e a estatística Kappa.

No ano de 2009, segundo a figura 27, que representa a combinação segundo as redes

neurais,  foram  identificados  32  municípios  prioritários  que  se  encontram distribuídos  de

forma heterogênea em todo o Estado. Comparando com o mapa do especialista (Figura 13),

dos 32 municípios considerados prioritários na figura 26, 23 deles estão presentes na figura
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12.

Em  2010  (Figura  28),  foram  identificados  39  municípios  prioritários,  7(sete)

municípios a mais se comparados com 2009. Desses 39 municípios, 29 estão presentes no

mapa do especialista em 2010 (Figura 18). Os municípios prioritários da figura 28 estão em

maior  número  localizado  nas  mesorregiões  do  Sertão  Paraibano,  Agreste  Paraibano  e

Borborema.  Na  mesorregião  da  Mata  Paraibana,  apenas  um  município  foi  considerado

prioritário para o dengue em 2010.

O ano de 2011 (Figura 29) foi o período com o maior número de regiões com uma

média de 49 municípios prioritários, segundo a regra das redes neurais. Estes municípios se

encontram  distribuídos  de  forma  heterogênea  em todo  o  Estado  da  Paraíba,  porém  uma

concentração  maior  de  conglomerados  espaciais  nas  mesorregiões  do  Sertão  Paraibano  e

Borborema.

Figura 27 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de aglomerados
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2009 pela regra das redes neurais
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Figura 28 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de aglomerados
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2010 pela regra das redes neurais

Figura 29 - Mapa de decisão da combinação dos três métodos de aglomerados
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2011 pela regra das redes neurais
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De acordo com a figura 30, têm-se as matrizes de classificação dos anos de 2009 a

2011, segundo a regra das redes neurais.  A matriz Q representa o ano de 2009, com 209

municípios  classificadores  corretamente,  e  14  classificados  incorretamente.  Em  2010,

representado pela matriz. E o número de municípios classificados de forma correta foi de 212,

três números acima se comparado com a matriz Q, que representa o ano de 2009. No ano de

2011  (Matriz  F),  foi  o  período  com  o  menor  número  de  municípios  classificados

corretamente, com apenas 201, e o maior com classificações incorretas 22 municípios.

Comparando  as  matrizes  de  classificação  do  estudo  de  caso  1,  que  representa  os

métodos de aglomerados espaciais combinados pela regra de votação por maioria. Em todos

os  anos  de  2009  a  2011,  a  combinação,  segundo  as  redes  neurais,  produziu  melhores

resultados do que a regra de votação por maioria. O ano de 2010 foi o período com maior

número de municípios classificados corretamente, tanto para o estudo de caso 1, quanto para o

estudo de caso 2.

Figura 30 - Matrizes de Classificação para os anos de 2009, 2010 e 2011, 
segundo as redes neurais

De acordo com a figura 31, os resultados dos testes diagnósticos para a sensibilidade

foram superiores à especificidade para todos os anos. Em 2009, o percentual da sensibilidade

foi de 97,38%; e da especificidade 71,87%. O resultado da sensibilidade mostra que 97,38%

dos municípios são prioritários;  quando, de fato,  ele é prioritário,  gira em torno de quase

100%. Em 2010, a sensibilidade ficou em 100%, ou seja, todas as regiões da Paraíba que são

foram  diagnosticadas  como  prioritárias;  de  fato,  todas  são  prioritárias.  Para  2011,  a

sensibilidade ficou em 97,70% melhor que o ano de 2009.

Em relação à  especificidade,  o  ano de  2009 apresentou um melhor  resultado com

71,87%, bem próximo ao ano de 2010 com 71,79%, ou seja, mostra que, de fato, quando um

município não é prioritário, ele realmente não é prioritário, segundo a regra das redes neurais.

Em 2011, a especificidade foi de 63,25%, a menor se comparados com os anos de 2009 a

2010.
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Figura 31 - Gráfico da sensibilidade e especificidade da combinação pela
redes neurais do dengue na Paraíba no período de 2009 a 2011

Na tabela 2, têm-se os valores preditivos positivos e negativos e o estatística Kappa,

segundo a regra das redes neurais, para os anos de 2009 a 2011. Para os valores dos preditivos

positivos, os melhores percentuais foram no ano de 2009, seguido de 2010 e 2011. Em 2009,

o VPP foi de 95,38%, em 2010 de 93,87% e 2011 de 90,42%. Em relação ao VPN, o ano de

2010 representou 100%, ou seja, quando um município é dito não prioritário, ele realmente

não é prioritário acertando em 100%.

Os resultados da estatística Kappa mostraram que, em todos os anos, o percentual de

acerto foi acima de 90,00%. Isso mostra que o grau de concordância, em todos os anos, foi

quase perfeita. Por exemplo, em 2009, o percentual foi de 93,79%; em 2010 de 95,05%; e

2011 de 90,12%. Com isso, pode-se concluir que a combinação dos métodos de aglomerados

espaciais para todo o período estudado, segundo a regra das redes neurais, apresentaram bons

resultados, para a identificação dos municípios prioritários e não prioritários para o dengue na

Paraíba.
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Tabela 2 - Valores preditivos positivos, valores preditivos negativos e estatística Kappa para o dengue
de 2009 a 2011 segundo a combinação dos métodos de aglomeração espacial pelas redes neurais

Anos VPP VPN Estatística Kappa

2009 95,38% 82,14% 93,79%

2010 93,87% 100% 95,05%

2011 90,42% 88,57% 90,12%

5.3 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 3

No estudo de caso 3 (três) foram acrescentados dois métodos de aglomerados espaciais

(estatística M e método Tango). No mapa de decisão das combinações, observa-se que ele é

um mapa detalhado, identificando a quantidade de votos que cada município (geo-objeto)

recebeu.

Nesse caso, segundo a figura 32, que representa o mapa da estatística M para o ano de

2009 na Paraíba, foram identificados 26 conglomerados. Destes, 5 (cinco) não estão presentes

no mapa do especialista de 2009. A figura 32 representa o mapa de decisão da combinação, é

o mapa de votação. Nesse sentido, a figura 32 representa a quantidade de votos que cada

município teve para o dengue. Com isso, todos os municípios que apresentaram 5 (cinco)

votos estão presentes como conglomerados na figura 32, e nenhum município identificado

como conglomerado apresentou 0 votos.

No mapa do método Tango, para o ano de 2009 (Figura 33), foram identificados 20

conglomerados espaciais significativos, 6 (seis) a menos se comparado com a figura 32. A

maioria  dos  conglomerados  estão  concentrados  na  mesorregião  do  Sertão  Paraibano e  as

menores concentrações nas mesorregiões da Borborema e do Litoral Paraibano.

A figura 34 identificou que a maioria dos municípios paraibanos apresentaram apenas

1(um) voto, ou seja, ele esteve presente apenas em um dos cinco métodos de aglomerados

espaciais. Os municípios que apresentaram a menor quantidade de votos foram com 3 e 5

votos. A mesorregião do Sertão Paraibano apresentou a maior concentração de municípios que

receberam 4 votos.
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Figura 32 - Mapa dos valores-p da Estatística M do dengue na Paraíba no ano de 2009

Figura 33 - Mapa dos valores-p do Método Tango do dengue na Paraíba no ano de 2009
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Figura 34 - Mapa de decisão da combinação de todos os métodos de aglomerados 
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2009

A figura  35 apresentou um número fora da realidade de conglomerados  espaciais,

comparados com os outros métodos, sendo eles distribuídos em todas as mesorregiões. Estes

resultados podem ter sido resultantes do número de casos identificados para esse período, com

8.678 casos notificados. Mas para saber mais detalhes, é necessário realizar pesquisas acerca

desses resultados. 

Na  figura  36,  segundo  o  método  do  Tango  para  o  mesmo  ano,  o  número  de

conglomerados é bem menor do que a figura 34 que representa o método da Estatística M. A

concentração desses conglomerados se dá nas mesorregiões do Sertão e da Borborema. O

Litoral Paraibano apresentou apenas um município como conglomerado espacial.

Segundo  a  figura  37,  foram identificados  14  municípios  que  receberam 5  (cinco)

votos, ou seja, municípios altamente prioritários para o dengue e uma média de 22 municípios

com  0  votos.  A maioria  dos  municípios  ficaram  com  1  (um)  ou  2  (dois)  votos.  Em

comparação com a figura 33, que representa o ano de 2009, observa-se um número menor de

regiões que apresentam 4 (quatro) e 5(cinco) votos, ou seja,  o número de conglomerados

espaciais significativos é menor se comparados com os outros anos. Porém, no ano de 2011

(Figura 39), observou-se apenas um município com 5 (cinco) votos.
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Figura 35 - Mapa dos valores-p  da Estatística M do dengue na Paraíba no ano de 2010

Figura 36 - Mapa do Método Tango do dengue na Paraíba no ano de 2010



87

Figura 37 - Mapa de decisão da combinação de todos os métodos de aglomerados 
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2010

Na figura 38, foram identificados 126 conglomerados espaciais significativos para o

ano  de  2011,  segundo  a  estatística  M.  Os  conglomerados  estão  distribuídos  em todas  as

mesorregiões do Estado da Paraíba. No ano de 2010, foram 121 conglomerados espaciais,

segundo a Figura 34.

No mapa dos valores-p do método Tango, para o ano de 2011 (Figura 39), o número de

municípios  que  são  conglomerados  caiu  para  45.  Todos  eles  estão  mais  concentrados  na

mesorregião do Sertão Paraibano, e em menor concentração na mesorregião do Litoral.  O

único município que possui 5 (cinco) votos também encontra-se presentes na figura 38, como

também na figura 38.

O mapa de decisão da combinação oriundo do mapa de votação, por maioria do ano de

2011, está representado pela figura 39. Nele, observa-se uma distribuição maior de municípios

com 1 (um) e 2 (um) votos, e 11 municípios com 4 (quatro) votos. Analisando sob o ponto de

vista  das mesorregiões,  as mesorregiões do Agreste  e do Litoral  apresentaram as maiores

concentrações de municípios com 2 (dois) e 4 (quatro) votos.
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Figura 38 - Mapa dos valores-p da Estatística M do dengue na Paraíba no ano de 2011

Figura 39 - Mapa do Método Tango do dengue na Paraíba no ano de 2011
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Figura 40 - Mapa de decisão da combinação de todos os métodos de aglomerados 
espaciais do dengue na Paraíba no ano de 2011

Na figura 41 tem-se as matrizes de classificação W, H e I,  em que observou-se o

número de municípios classificados correta e incorretamente. Na diagonal principal, são as

classificações corretas; e na diagonal secundária, as classificações incorretas. Na matriz W (no

ano de 2009), segundo a regra de votação por maioria, foram combinados os cinco métodos

de aglomerados espaciais, diferentemente do estudo de caso 1 (um) em que foram utilizados

três  métodos;  foram  constatados  209  municípios  classificados  corretamente,  dos  223

estudados. Na matriz H, segundo o ano de 2010, foram classificados 204 municípios de forma

correta e 16 de forma incorreta. Em 2011, foram classificados 208 municípios corretamente, e

apenas 15 incorretamente. O ano com maior número de municípios classificados de forma

correta foi o ano de 2009 (n=209), e o ano de 2010 apresentou o maior número de municípios

classificados de forma incorreta (n=16).

Figura 41 - Matriz de Classificação para os anos de 2009, 2010 e 2011, segundo o mapa de votação 
para todos os métodos de aglomerados espaciais

De acordo com a figura 42, foi observado o gráfico da sensibilidade e especificidade,

segundo  o  mapa  de  votação,  no  período  de  2009  a  2011.  O  ano  de  2009  apresentou
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sensibilidade  de 95,47% e  especificidade de 79,16%. Em 2010,  a  sensibilidade  chegou a

100% igual ao mesmo período; segundo a regra das redes neurais, a especificidade foi de

63,63%. A sensibilidade em 2011 foi de 96,25%, e especificidade de 77,77%.

Comparando a figura 31 com a figura 42, ambos no ano de 2010, estas apresentaram

sensibilidade em 100%. Na figura 31, o ano de 2009 apresentou o menor percentual para a

sensibilidade com 95,47%, segundo a regra das redes neurais. Analisando a especificidade no

ano de 2009, segundo a figura 30, foi observado que o maior percentual foi de 79,16% e o

menor também em 2009, com 63,26%.

Figura 42 - Gráfico da sensibilidade e especificidade da combinação de todos os métodos de
aglomerados espaciais do dengue na Paraíba, no período de 2009 a 2011

De acordo  com os  resultados  da  tabela  3,  no  ano  de  2009,  observa-se  o  melhor

resultado do valor preditivo positivo com 97,43%; e do valor preditivo negativo, em 2010,

com 100%.  Os menores resultados dos VPP foi em 2010, com 91,79%; e em 2009, o VPN foi

de 67,85%. Comparando com os outros resultados dos estudos de caso 1(um) e 2 (dois), os

valores do VPN foram iguais a 100% para o ano de 2010. Os resultados se mostraram bons,

pois identificou que o processo de combinação se deu de forma satisfatória.

Em relação aos resultados do estatística Kappa, os melhores graus de concordância

foram no ano de 2009, com 93,79; seguido de 2011, com 93,26%; e 2010, com 92,81%. Em

todos os anos, o grau de concordância foi excelente. Isso mostra que a precisão dos modelos

de combinação satisfez as expectativas em relação à combinação dos métodos de aglomerados

espaciais.
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Tabela 3 - Valores preditivos positivos, valores preditivos negativos e estatística Kappa 
para o dengue de 2009 a 2011 segundo a combinação de todos os métodos 

de aglomeração espacial pelo mapa de votação

Anos VPP VPN Estatística Kappa

2009 97,43% 67,85% 93,79%

2010 91,79% 100% 92,81%

2011 95,74% 80% 93,26%
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“Educação  transforma  pessoas.  Pessoas
transformam o mundo.”

(Paulo Freire)
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6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposta uma nova forma de arquitetura para a combinação dos

métodos de aglomerados espaciais. Esta arquitetura é inédita, pois o que foi encontrado na

literatura científica abordam a combinação a partir de classificação de imagens e classificação

de dados. Esta nova arquitetura permite a combinação de um número qualquer de métodos de

aglomerados espaciais e foi formalizada matematicamente. 

Para demonstrar a validade da nova arquitetura, foram realizados três estudos de casos,

no estado da Paraíba no período de 2009 a 2011. Sua flexibilidade permite a utilização de

qualquer regra de combinação e a título de exemplo foram aplicados as regra de votação por

maioria  e  redes  neurais.  Igualmente,  permite  a  utilização de vários  métodos aglomeração

espacial simultaneamente e nos estudos de casos foram utilizados de 3 a 5 métodos. Foram

realizados a estatística Kappa e medidas de validade e de associação que mostraram que os

resultados obtidos são satisfatórios nos três estudos de caso.

Uma outra contribuição deste trabalho é a proposição de um novo mapa de votação

mais detalhado.  Neste  mapa são identificados a  quantidade de votos que cada geo-objeto

recebe  durante  o  processo  de  votação.  Essas  informações  são  úteis  para  um  melhor

entedimento do proceeso e auxilia a tomada de decisão sobre os geo-objeto.

Contribuições  advindas  da  aplicação  da  nova  metodologia  sobre  os  dados  reais

utilizados.  Do  ponto  de  vista  da  análise  espacial,  foi  possível  identificar  os  geo-objetos

(municípios)  e  suas  regiões  (mesorregiões  )  como  prioritárias  e  não  prioritárias  para  o

combate  ao  dengue  em  todo  o  estado  paraibano.  A  mesorregião  do  Sertão  Paraibano

apresentou as maiores concentrações de aglomerados do dengue no estado e a mesorregião do

Litoral/Mata  Paraibana  as  menores  concentrações  de  aglomerados.  Foram  também

identificados os municípios com os maiores e menores risco relativo do dengue. O município

de Monteiro apresentou alto risco relativo e o município de Baía da Traição apresentou risco 0

(zero)  em todos os anos estudados.  Análise similar  pode ser realizada em qualquer  outra

região do país ou do mundo e também sobre outros agravos, como tuberculose, síndrome da

imunodeficiência adquirida (aids), causas externas, etc.

Com relação à epidemiologia, os resultados das medidas de validação e da estatística

Kappa, comprovaram que a combinação dos métodos de aglomerados espaciais apresentaram

resultados com grau de concordância “quase perfeito” para todos os anos. A identificação de

regiões prioritárias e não-prioritárias, oriundas da combinação dos métodos de aglomeração

espacial, pode auxiliar os gestores públicos numa análise mais aprofundada dos municípios
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que realmente devem ter preferências aos programas específicos no combate dessa doença.

Com isso, é possível ter uma grande otimização dos recursos, em função da prioridade das

regiões. No Brasil foram notificados aproximadamente 2 milhões de casos no ano de 2013,

sendo  considerado  o  maior  surto  da  doença  no  Brasil.  Esta  doença  tem  se  tornado  um

problema de saúde púlbica.
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Apêndice A - Mapa do Risco Relativo do dengue na Paraíba no ano de 2009

Mapa do Risco Relativo do dengue na Paraíba no ano de 2010
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Mapa do Risco Relativo do dengue na Paraíba no ano de 2012
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Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética


