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Biomatemática 28 (2018), 01–14

ISSN 1679-365X

Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC – UNICAMP
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Resumo. O objetivo deste trabalho é substituir uma equação diferencial e um
conjunto de dados por sistemas baseados em regras fuzzy do tipo 2 intervalar. Inicialmente, o modelo parcialmente fuzzy (p-fuzzy) de Malthus é obtido
através de um sistema baseado em regras fuzzy do tipo 2 intervalar utilizando
o método de inferência de Mamdani generalizado e o método de defuzzificação
é o centróide generalizado; em seguida, um modelo é obtido para sete dados
populacionais do Peru no perı́odo de 1961 a 2016, utilizando o método de
Takagi-Sugeno-Kang. A ANFIS (Adaptative Neuro-Fuzzy Inference Systems)
é utilizada para obter o sistema baseado em regras fuzzy do tipo 1, que é
comparado com o sistema baseado em regras fuzzy do tipo 2 intervalar para
verificar qual se aproxima melhor dos dados da população. Nos dois estudos,
calculamos o máximo do erro relativo em relação a solução determinı́stica e
em relação aos dados populacionais, respectivamente; o sistema baseado em
regras fuzzy do tipo 2 intervalar se aproximou melhor destes pontos do que o
sistema baseado em regras fuzzy do tipo 1.

Palavras-chave: Método de Mamdani para Conjuntos Fuzzy do Tipo 2;
Método de Takagi-Sugeno-Kang para Conjuntos Fuzzy do Tipo 2; Modelo
de Malthus; População do Peru.
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1. Introdução
A teoria dos conjuntos fuzzy do tipo 2 é um dos avanços recentes da
teoria dos conjuntos fuzzy. Esta abordagem pretende ampliar a eficiência já
comprovada da teoria clássica dos conjuntos fuzzy, atualmente conhecidos como
conjuntos fuzzy do tipo 1, para situações reais de tomada de decisões (Jafelice
e Bertone, 2016). Em (Peixoto, 2005) tivemos o primeiro trabalho que apresentou os sistemas parcialmente fuzzy (p-fuzzy). Nestes tipos de sistemas, as
equações diferenciais são substituı́das por Sistemas Baseados em Regras Fuzzy
(SBRF) nos quais a relação que descreve as variações das funções com as suas
respectivas variáveis de estado é descrita por uma base de regras ao invés de
equações diferenciais. O método de inferência utilizado foi o Método de Mamdani e o método de defuzzificação, o Centro de Gravidade. Em (Ferreira, 2012)
foi feito um estudo sobre aplicações de sistemas p-fuzzy modelando equações
diferenciais parciais, o método de inferência utilizado foi o de Takagi-SugenoKang. Ressaltando que os sistemas p-fuzzy em (Ferreira, 2012) foram obtidos
utilizando a função ANFIS do software Matlab. A ANFIS é uma rotina de
treinamento de sistemas de inferência fuzzy do tipo Takagi-Sugeno-Kang, que
utiliza um algoritmo de aprendizagem, a partir de um conjunto de dados para
determinar os parâmetros e as funções de pertinência de um SBRF.
O trabalho é organizado da seguinte forma: os objetivos são descritos na
próxima seção, na seção 3 apresentamos os conceitos sobre conjuntos fuzzy do
tipo 2 intervalar e os métodos de inferência para os conjuntos fuzzy do tipo 2,
na seção 4 apresentamos o sistema p-fuzzy com conjuntos fuzzy do tipo 2 para
o modelo de Malthus, descrevemos na seção 5 o sistema p-fuzzy com conjuntos
fuzzy do tipo 2 para os dados populacionais do Peru; para finalizar temos as
conclusões na última seção.

2. Objetivos
O objetivo deste trabalho é utilizar SBRF do tipo 2 intervalar em sistemas p-fuzzy para descrever uma melhor aproximação à solução determinı́stica
e aos dados populacionais do Peru. Apresentamos dois modelos, inicialmente
o modelo p-fuzzy de Malthus obtido através de um SBRF do tipo 2 intervalar
utilizando o método de inferência de Mamdani e o método de defuzzificação
é o centróide generalizado; em seguida, o modelo p-fuzzy obtido para sete da-

3

Sistemas p-fuzzy utilizando conjuntos fuzzy ...

dos populacionais do Peru no perı́odo de 1961 a 2016, utilizando o método de
Takagi-Sugeno-Kang. Neste caso, o SBRF do tipo 1, que é usado para comparar com o SBRF do tipo 2 intervalar é obtido utilizando a ANFIS. Depois
determinamos o SBRF do tipo 2 intervalar empiricamente. Nos dois casos,
calculamos o máximo do erro relativo em relação a solução determinı́stica e em
relação aos dados populacionais, respectivamente; o SBRF do tipo 2 intervalar
se aproximou melhor destes pontos do que o SBRF do tipo 1, com uma pequena
vantagem.

3. Preliminares
Nesta seção revisamos alguns conceitos básicos de conjuntos fuzzy do
tipo 2, que serão usados nas próximas seções.
Definição: Um conjunto fuzzy tradicional ou conjunto fuzzy tipo 1, A,
definido no conjunto universo X é a função
µA

:

X
x

→
→

[0, 1]
µA (x).

Em outras palavras, um conjunto fuzzy do tipo 1 A é dado por:
A = {(x, µA (x)) : x ∈ X, µA (x) ∈ [0, 1]} .
Definição: Um conjunto fuzzy do tipo 2, Ã, definido no conjunto universo X é a função
µÃ

:

X × [0, 1]
(x, u)

→
→

[0, 1]
µÃ (x, u).

Isto é,
Ã = {((x, u), µÃ (x, u))|(x, u) ∈ X × [0, 1], µÃ (x, u) ∈ [0, 1]} .
A função de pertinência primária do conjunto fuzzy do tipo 1 superior e
inferior são denotadas por µAe(x), µAe(x), x ∈ X, respectivamente, e definidas
em (Mendel et al., 2016):
µAe(x) = sup{u|u ∈ [0, 1], µAe(x, u) > 0},
µAe(x) = inf{u|u ∈ [0, 1], µAe(x, u) > 0}.
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A pertinência primária é definida como Ix = {u|u ∈ [0, 1], µAe(x, u) > 0}. Outro
e é,
componente importante de A
Jx = {(x, u)|u ∈ [0, 1], µAe(x, u) > 0},

assim, se Jx é conexo, então,
Jx = {(x, u)|u ∈ [µAe(x), µAe(x)]}.
O Domı́nio de Incerteza (DOU) para um conjunto fuzzy do tipo 2 é uma
união de conjuntos (Jx ), dado em (Mendel et al., 2016):
e =
DOU (A)

[

Jx

x∈X

A Pegada de Incerteza (FOU) é a DOU para domı́nios conexos, definida
em (Mendel et al., 2016):
F OU (Ã) = {(x, u)| x ∈ X e u ∈ [µAe(x), µAe(x)]},
Em particular, quando µAe(x, u(x)) = 1 para todo u(x) ∈ Jx e x ∈ X, o
conjunto fuzzy é denominado conjunto fuzzy do tipo 2 intervalar.
A estrutura de blocos do SBRF do tipo 2 é apresentado na Figura 1. O
SBRF do tipo 2 é composto por cinco componentes: fuzzificador, inferência,
base de regras, redutor do tipo e defuzzificador. A descrição de cada bloco do
SBRF do tipo 2 é apresentada na figura 1.

Figura 1: Sistema baseado em regras fuzzy tipo 2 (Castillo, 2014; Castillo e
Jafelice, 2016; Rizol et al., 2011).
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Um Sistema Baseado em Regras Fuzzy do Tipo 2 Intervalar (SBRFT2I)
é um sistema fuzzy que tem pelo menos um conjunto fuzzy do tipo 2 intervalar
no antecedente ou no consequente de uma regra (Karnik e Mendel, 1999). Neste
trabalho utilizamos dois métodos de inferência: o de Mamdani generalizado e
o de Takagi-Sugeno-Kang. A seguir, descrevemos o SBRFT2I para cada um
dos métodos de inferência:
1. SBRFT2I com o Método de Inferência de Mamdani para o tipo 2
• Fuzzificador: Seja x′ = (x′1 , x′2 , · · · , x′l ) ∈ X1 ×X2 ×· · ·×Xl , sendo
Xi i = 1, 2, · · · , l universos dados. Cada coordenada recebe uma
imagem pela função de pertinência relacionada aos conjuntos fuzzy
do tipo 2, X̃i i = 1, 2, · · · , l;
• Base de Regras: a base de regras do SBRF do tipo 2 permanece
da mesma forma do tipo 1. A diferença entre o SBRF do tipo 1 e
SBRF do tipo 2 está na natureza das funções de pertinência;
e1 então y é C
e1 ;
e1 e x′ é B
R1 : Se x′1 é A
2
′
′
e
e2 .
e
R2 : Se x1 é A2 e x2 é B2 então y é C
• Método de Inferência de Mamdani: o bloco de inferência realiza
as operações lógicas para conjuntos do tipo 2 com base nas regras
fuzzy;
• Redutor de Tipo: o bloco redutor de tipo tem como objetivo utilizar o algoritmo de Karnik-Mendel (KM) que determina o mı́nimo
(yL ) e o máximo (yR ) dos centróides de conjuntos fuzzy do tipo 1;
• Defuzzificador: um método convencional de defuzzificação é utilizado, por exemplo, o método do Centróide que é definido posteriormente.
Outros conceitos importantes nesta seção são:
• t−norma: é uma função τ : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] comutativa, associativa e monótona com condições de fronteira 0τ x = 0 e 1τ x = x.
Um exemplo de t−norma é aτ b = min{a, b} (Pedrycz e Gomide,
1998).
• s−norma: é uma função γ : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] comutativa, associativa e monótona com condições de fronteira 0γx = x e 1γx = 1.
Um exemplo de s−norma é aγb = max{a, b} (Pedrycz e Gomide,
1998).
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O método de inferência é uma generalização do que foi proposto por
Mamdani. O esquema da figura 2 descreve este método com a entrada
x′ = (x′1 , x′2 ). Considerando as regras, R1 e R2 dadas anteriormete, com
dois antecedente e um consequente dados por um conjunto fuzzy tipo-2
intervalar.

Figura 2: Método de inferência de Mamdani para um conjunto fuzzy tipo-2
intervalar utilizando a τ −norma mı́nimo e a γ−norma máximo (Rizol et al.,
2011) e (Cabrera, 2014).

Primeiro o grau de ativação inferior e superior das regras R1 e R2 são
calculados. Calculamos
f n = µAe (x′1 ) τ µBe (x′2 ) e f n = µAen (x′1 ) τ µBen (x′2 ), n = 1, 2.
n

n

Depois, a função de pertinência do resultante a partir do processo de
inferência é calculda:
µSe(y) = [s1 (y) γ s2 (y), s1 (y) γ s2 (y)],
em que,
sn = f n τ µCe (y) e sn = f n τ µCen (y), n = 1, 2.
n
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Observe que no esquema da figura 2 a saı́da obtida é um conjunto fuzzy
do tipo-2. Em seguida, é utilizado o algoritmo de Karnik-Mendel (Mendel e Wu, 2007), para defuzzificar este conjunto. Também, é necessário
introduzir algumas ferramentas teóricas importantes.
e se,
O conjunto, Ae , um conjunto fuzzy tipo-1, é dito imerso em A
µAe(x) ≤ µAe (x) ≤ µAe(x),

x ∈ X.

Na figura 3 é apresentado um conjunto fuzzy tipo 1, Ae , imerso em um
e
conjunto fuzzy tipo 2 intervalar A.

Figura 3: Conjuntos fuzzy tipo 1 imersos em conjunto fuzzy tipo 2 intervalar
e (Mendel, 2007).
A

e definido em X com função
Dado um conjunto fuzzy tipo 2 intervalar, A,
e
de pertinência µAe(x), o centróide, C(A), é definido como a coleção dos
centróides de todos os conjuntos fuzzy do tipo 1 imersos. Determinamos
e considerando um conjunto fuzzy do tipo 1 imerso Ae (l)
o centróide de A,
definido como
(
µ(xi ) if xi ≤ l
µAe (l) =
µ(xi ) if xi > l

em que l é denominado o ponto switch de Ae (l). Então, está demonstrado
e = min centroid(Ae (l)) existe e o ponto
em (Mendel e Wu, 2007) que cL (A)
l∈N

switch do correspondente conjunto imerso é L ∈ N. Da mesma forma,
dado o conjunto fuzzy Ae (r) definido por
(
µ(xi ) if xi ≤ r
µAe (r) =
µ(xi ) if xi > r,
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e = max centroid(Ae (r)) existe,
em que r é o ponto switch de Ae (r), cR (A)
r∈N

com R ∈ N como um ponto switch do correspondente conjunto imerso.
Também, é mostrado em (Mendel e Wu, 2007) que
L
P

i=1

centroid(Ae (l)) =

xi µAe(xi ) +

L
P

i=1

centroid(Ae (r)) =

R
P

i=1

µAe(xi ) +

xi µAe(xi ) +

R
P

i=1

µAe(xi ) +

N
P

i=L+1
N
P
i=L+1
N
P

i=R+1
N
P
i=R+1

xi µAe(xi )
.
µAe(xi )
xi µAe(xi )
.
µAe(xi )

O algoritmo de Karnik-Mendel (Mendel e Wu, 2007) determina os pone O valor
tos switch L e R e como uma consequência o centróide de A.
defuzzificado do centróide é dado por:
C=

cL + cR
.
2

(3.1)

2. SBRFT2I com o método de inferência de Takagi-Sugeno-Kang
• Fuzzificador: transforma o vetor entrada x = (x1 , x2 , · · · , xl ) em
um conjunto fuzzy do tipo 1 ou conjuntos fuzzy do tipo 2.
• Base de Regras: a base de regras do SBRFT2I tem uma estrutura
similar como o SBRF do tipo 1. Geralmente o método de inferência
de Takagi-Sugeno-Kang de primeira ordem é uma base de regras de
k regras, cada uma tendo l antecedentes. A i−ésima regra pode ser
expressa como:
ei então Y i = Di + Di x1 + . . . + Di xl ;
ei e . . . e xl é A
Ri : Se x1 é A
1
0
1
l
l
i = 1, . . . , k. Os consequentes Dji (j = 1, . . . , l) são conjuntos fuzzy
do tipo 1; Y i , a saı́da da i−ésima regra é também um conjunto
fuzzy do tipo 1 (porque é uma combinação linear de conjuntos fuzzy
ein (n = 1, . . . , l) são conjuntos fuzzy antecedentes do
do tipo 1); e A
tipo 2.
• Método de Inferência de Takagi-Sugeno-Kang: Esta pesquisa
também utiliza método inferência de Takagi-Sugeno-Kang tipo 2
com uma entrada, o consequente na i−ésima regra é Y i = D0i +D1i x1 ,
sendo i = 1, 2, 3. Seja D0i = [ci0 − ai0 , ci0 + ai0 ] e D1i = [ci1 − ai1 , ci1 +
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ai1 ] em que ci0 e ci1 são centros; ai0 e ai1 são amplitudes de D0i e
D1i , respectivamente. Considerando SBRFT2I com uma entrada,
obtemos
αi = [αi , αi ] = [µAei (x1 ), µAei (x1 )].
1

1

i

O consequente é dado por Y =

[YLi , YRi ],

que é expresso por:

YLi = ci1 .x1 + ci0 − ai1 .|x1 | − ai0 ;
YRi = ci1 .x1 + ci0 + ai1 .|x1 | + ai0 .
Utilizando o algoritmo de Karnik-Mendel (Mendel e Wu, 2007) determinamos:
CL =
CR =

P3

i=1
P
3

P3

αi .YLi

i=1

i=1
P
3

αi

;

αi .YRi

i=1

αi

• Defuzzificador: O valor defuzzificado é dado por C =

CL + CR
.
2

4. Sistema p-fuzzy do tipo 2 para o modelo de
Malthus
O modelo contı́nuo de Mathus
é dado por

 dP
= αP (t)
(4.2)
dt
 P (0) = P
0
cuja solução de (4.2) é dada por P (t) = P0 eαt , em que α é uma taxa de
crescimento constante. Em (Barros e Bassanezi, 2016) é apresentado o sistema
p-fuzzy do tipo 1 para
modelo de Malthus tendo como variável de entrada (P )
 o
dP
. Utilizamos integração numérica, Regra do Trapézio,
e variável de saı́da
dt
para obter o próximo valor da população. Inspirados neste sistema, construı́mos
o SBRFT2I. Os gráficos das funções de pertinência da variável de entrada e de
dP
saı́da, população e
, são apresentados nas figuras 4 e 5, respectivamente.
dt
Os termos linguı́sticos das duas variáveis linguı́sticas são: muito baixa, baixa,
média e alta.
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baixa

média
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muito baixa
1
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0.7

0.7
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0.1
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0
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dP/dt

70
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Figura 4: Funções de pertinência da Figura 5: Funções de pertinência da
variável linguı́stica de entrada.
variável linguı́stica de saı́da.

A base de regras fuzzy é dada por:
Se a população (P ) é muito baixa então

dP
é muito baixa;
dt

dP
é baixa;
dt
dP
é média;
Se a população (P ) é média então
dt
dP
é alta.
Se a população (P ) é alta então
dt
Se a população (P ) é baixa então

O método de inferência que utilizamos é o de Mamdani generalizado.
Também, utilizamos integração numérica, Regra do Trapézio, para obter o
próximo valor da população. Na Figura 6 são apresentados os gráficos da
solução determinı́stica, da curva da população em função do tempo obtida pelo
p-fuzzy do tipo 1 e da curva da população em função do tempo obtida pelo
p-fuzzy do tipo 2.
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250
Malthus p−fuzzy do tipo 1
Malthus determinístico
Malthus p−fuzzy do tipo 2

população (P)

200

150

100

50

0

0

2
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6

8

10

tempo (t)

Figura 6: População em função do tempo.

O sistema p-fuzzy obtido pelo SBRF do tipo 1 para o Modelo de Malthus
tem o máximo erro relativo em relação a solução determinı́stica em todo instante estudado é igual a 1.038, enquanto o SBRF do tipo 2 intervalar tem 0.819.

5. Sistema p-fuzzy do tipo 2 para dados populacionais do Peru
A partir de dados coletados nos últimos censos da população do Peru de
1961 a 2016, Tabela 1, determinamos o SBRF do tipo 1 através da ANFIS.
Tabela 1: Dados da população do Peru
Ano População (milhões)
1961
10.420357
14.121564
1972
17.762231
1981
22.639443
1993
2007
28.220764
30.475000
2013
31.488655
2016
O SBRF do tipo 1 tem como variável de entrada
 (p)
 com suporte [10.43, 31.98]
∆p
. A ANFIS utiliza o
em milhões de habitantes e variável de saı́da
∆t
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método de inferência de Takagi-Sugeno-Kang e calculamos o próximo valor
da população (P ), com integração numérica, aplicando a Regra de Simpson.
Construı́mos o SBRFT2I baseado no SBRF do tipo 1. Os gráficos da figura
7 são das funções de pertinência da variável de entrada, população; os termos
linguı́sticos são baixa, média e alta.

baixa
1

media

alta

0.9
0.8

grau de pertinência

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

12

14

16

18

20
22
População (p)

24

26

28

30

32

Figura 7: Funções de pertinência da variável linguı́stica de entrada.

A base de regras fuzzy é dada por:
Se a população (p) é baixa então [0.128,0.172] +[0.01,0.039]p;
Se a população (p) é média então [0.4331,0.6069] +[-0.011521,-0.001521]p;
Se a população (p) é alta então [0.9169,1.0831] +[-0.03914,0.00086]p.

O método de inferência que utilizamos é o de inferência de TakagiSugeno-Kang, apresentado na seção 3. Também, utilizamos integração numérica,
Regra de Simpson, para obter o próximo valor da população. Na figura 8 são
apresentados os dados da população do Peru, e os gráficos das curvas da população em função do tempo obtida pelo p-fuzzy do tipo 1 e do tipo 2. Através
deste estudo podemos estimar os valores da população todo o ano porque a
simulação é realizada com espaçamento h = 1.

13
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Figura 8: População(milhões) em função dos anos.
O sistema p-fuzzy obtido pelo SBRF do tipo 1 para os dados da população do Peru através da ANFIS tem o máximo erro relativo nos instantes
calculados em relação aos dados de 0.0255, enquanto o SBRFT2I tem 0.0205.

6. Conclusões
Os sistemas p-fuzzy do tipo 2 intervalar obtiveram uma melhor aproximação da solução determinı́stica no modelo de Malthus e dos dados populacionais do Peru, quando determinamos o máximo erro relativo nos instantes
calculados. Ressaltamos que a ANFIS utiliza um algoritmo de aprendizagem
para identificar, a partir de dados, os parâmetros e funções de pertinências do
SBRF com o método de inferência de Takagi-Sugeno-Kang. Assim, mesmo o
SBRF do tipo 1 sendo obtido através de uma rotina de treinamento; o SBRF
do tipo 2 intervalar ainda se aproximou melhor dos dados.
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Resumo. Os tumores renais malignos têm importante significado clı́nico e
os mais frequentes são os carcinomas de células renais (CCR). Analisou-se a
relação entre determinados fatores prognósticos (principalmente a graduação
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em casos reais, pacientes com graus de Fuhrman baixos (considerados satisfatórios) e apresentaram um prognóstico desfavorável. As variáveis foram escolhidas com base em referências na área e em consulta a especialistas. Os
dados utilizados foram obtidos do Hospital das Clı́nicas da Unicamp – HC. Foram aplicadas técnicas de mineração de dados através dos algoritmos Apriori
com classe indexada e C4.5 a fim de obter um modelo para predizer o risco de
desenvolvimento de metástase pelos pacientes que apresentam a doença com
o subtipo convencional (células claras). Foi feita uma análise de correlação
atributo-atributo para verificar possı́veis redundâncias nos dados. Classificar o risco de metástase é um desafio, já que o conjunto de dados tem poucos
exemplos dessa classe (classe positiva ou minoritária). Por essa razão, técnicas
para balanceamento de classes foram utilizadas para garantir que os algoritmos inteligentes aprendessem os padrões da classe minoritária. Os resultados
obtidos foram satisfatórios, pois foi possı́vel ranquear os atributos e identificar
aqueles com maior ganho de informação. Concluı́mos de maneira investigativa
que o atributo Tumor (tamanho) possui alta correlação com Estadiamento,
o que constatou a retirada desse atributo. Além disso, a análise dos dados
contribuiu para determinar que a graduação de Fuhrman é o segundo atributo
em ordem de importância para predizer o risco de metástase.

Palavras-chave: Câncer de rim; Data mining; Modelagem; Biomatemática.

1. Introdução
O câncer é a 2a principal causa de morte em todo o mundo em comparativo a outras doenças registradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Em 2012, foi registrado 8,2 milhões de mortes relacionadas ao câncer em todo
o mundo, uma estimativa de 13% de todas as mortes mundiais (World Health
Organization – WHO, 2016). Em particular, as neoplasias renais malignas têm
importante significado clı́nico e são responsáveis por cerca de 2% dos tumores
malignos em humanos sendo mais frequentes os carcinomas de células renais
(CCR). Entre os subtipos geneticamente diferentes, destaca-se o convencional
(células claras), que é o subtipo mais comum e objeto de estudo desse trabalho.
Os fatores prognósticos relacionados ao câncer de rim apresentam várias
controvérsias e imprecisões, pois estão ligados à biologia do tumor. Um dos fatores com considerável valor prognóstico é o Sistema de Graduação de Fuhrman
(Fuhrman et al., 1982) o qual classifica o padrão nuclear celular da neoplasia
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em quatro graus.
Além dessa série de parâmetros considerados fatores prognósticos importantes, acredita-se que o estádio da doença tem valor prognóstico e pode
influenciar a sobrevida dos pacientes. Recomenda-se a classificação UICC TNM
2009 (Tumour Node Metastasis) para o estadiamento do CCR, que está descrito
em (Ljungberg, 2009).
Uma das alternativas promissoras para classificar pacientes com CCR é
utilizar técnicas de mineração de dados. Mineração de dados é uma área de
pesquisa multidisciplinar (herda métodos e técnicas da estatı́stica, matemática,
inteligência artificial, etc) e tem como objetivo central extrair conhecimento
(padrões e tendências) de grandes volumes de dados. Essas técnicas têm sido
fortemente utilizadas para auxiliar decisões estratégicas em diversas áreas do
conhecimento (Han et al., 2011).
Usaremos as técnicas de mineração de dados para extrair informação
com base em um Banco de Dados (BD) pré-processados, obtido da tese de
mestrado da autora Sacilotto (Sacilotto, 2017), para gerar conhecimento sobre
o risco de metástase em pacientes com câncer de rim.

2. Objetivos
– Analisar a relação entre a graduação de Fuhrman e o prognóstico de
pacientes com tumor renal;
– Analisar a relação entre os atributos a serem considerados como forma
de gerar regras para diagnosticar o risco de metástase.

3. Metodologia
Objetivando obter o risco de metástase como meta (ou variável resposta),
modificamos os valores da variável-meta em dois resultados, baixo para valores
iguais a zero ou três os quais pertencem aos grupos de pessoas que não tiveram
metástase em nenhuma etapa do tratamento, e alto para valores iguais a um
ou dois os quais tiveram metástase em alguma etapa do tratamento.
Os atributos foram discretizados tornando-se todos categóricos, ou seja,
diâmetro do Tumor foi renomeado como P (0–4 cm), M (4–7 cm), MG (7–
10 cm) e G (>10 cm); Necrose foi renomeada como zero (sem necrose) e um

18

Sacilotto, Gomes, Oliveira, Ferreira, Silveira, Bassanezi & Vendite

(com necrose); graduação de Fuhrman pelo seu tipo: um, dois, três e quatro; e
Estadiamento já era nominal: T1a, T1b, T2a, T2b, T3a, T3b e T4.
A princı́pio tı́nhamos um total de 132 instâncias, mas ao analisar os
resultados um a um notamos algumas inconsistências que foram corrigidas com
a ajuda de um especialista o qual indicou a retirada de uma instância como
possı́vel outlier∗ .
Para tratamento dos dados coletados usamos o software de domı́nio
público, Waikato Environment for Analysis (WEKA) (University of Waikato,
1993), da Universidade de Nova Zelândia.
Como passo inicial na busca de nossos objetivos, aplicamos o algoritmo
Apriori (Liu et al., 1998) com o atributo-meta indexidado, suporte igual a 0, 1
e confiança igual a 0, 9. Observamos que o algoritmo gerou 25 regras onde somente a classe majoritária (risco de metástase baixo) foi classificada, resultado
já esperado devido o desbalanceamento das classes observado no histograma
gerado pelo WEKA (92 instâncias classificadas como risco baixo e 39 classificadas como risco alto). Usamos, também, o algoritmo C4.5 (Quinlan, 1993) (J48
no WEKA) com poda para gerar regras que classifiquem bem este risco tendo
como cojunto de teste a validação cruzada com 10 folds (Kohavi, 1995), visto
que nosso banco de dados é pequeno. Os dois algoritmos mencionados foram
escolhidos para realizarmos nossa análise devido sua inteligibilidade.
Em busca de melhorar os resultados iniciais obtidos, investigamos a
existência de atributos correlacionados usando o Teste do Qui-quadrado (Ugoni
e Walker, 1995), pelo fato de nossos atributos serem nominais, com a intenção
de manter somente aqueles correlacionados com o atributo-meta.
Após a análise de dimensão usamos técnicas de amostragem para tratarmos do desbalanceamento das classes (Batista et al., 2004): Random Sampling
(Resample do WEKA), NCL e SMOTE. Estes modelos foram comparados pela
acurácia e pela Area Under the Curve (AUC) (Prati et al., 2008) da classe positiva gerados pelo algoritmo C4.5 com validação cruzada de 10 folds e, então,
foi escolhido aquele que apresentou os melhores resultados.
Na próxima seção faremos a análise de algumas etapas aqui mencionadas.

∗ São

objetos com caracterı́sticas diferentes da maioria dos outros objetos em um conjunto
de dados.
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4. Resultados
Apesar de nosso banco de dados ter quatro atributos, fora o atributometa, fizemos o Teste do Qui-quadrado em dois a dois atributos apresentados
na Tabela 1.
Tabela 1: Valores do Teste do Qui-quadrado de dois a dois atributos.
Atributos
Qui-quadrado (χ2 )
Tumor – Necrose
11, 475
Tumor – Fuhrman
32, 0396
Tumor – Estadiamento
260, 92
Necrose – Fuhrman
24, 527
Necrose – Estadiamento
15, 194
Fuhrman – Estadiamento
40, 114
Notamos que os atributos Tumor e Estatiamento possuem um alto grau
de correlação. Temos que o Estadiamento é calculado com base no tamanho
do tumor. Fizemos testes usando o algoritmo C4.5 e notamos que a acurácia
do modelo sem a retirada do atributo foi igual a 87, 7863% e com a retirada
do atributo a acurácia foi igual a 86, 2595%. Fizemos o teste com o inverso,
retirar o atribito Estadiamento, e a acurácia foi igual a 87, 0229%. Para sairmos
deste impasse usamos o Teste do Qui-quadrado† para ranquear os atributos em
relação ao atributo-meta e obtemos os seguintes resultados apresentados na
Tabela 2 .
Tabela 2: Ranque do Teste do Qui-quadrado dos atributos em relação ao
atributo-meta.
Ranque
Atributo
57, 2888 Estadiamento
46, 0492
Tumor
34, 8068
Fuhrman
17, 9208
Necrose
Portanto, notamos que o Estadiamento fala mais sobre o Risco de Metástase
que o Tumor.
†O

InfoGain e o GainRatio geraram o mesmo ranque com diferentes valores.
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Usamos técnicas de amostragem para corrigir o desbalanceamento das
classes em cima de três tipos de BD: sem a retirada de atributos, com a retirada
do atributo Tumor e com a retirada do atributo Estadiamento. E logo após,
fizemos uma análise observando a acurácia de cada modelo criado usando o
algoritmo C4.5 com validação cruzada (10 folds) cujos resultados são vistos na
Tabela 3.

Tabela 3: Acurácia do algoritmo C4.5 aplicado ao BD com e sem a retirada de
atributos com diferentes técnicas de amostragem para classes desbalanceadas.
Técnicas de
Banco de Dados
Amostragem
Sem Retirada Sem Estadiamento Sem Tumor
Resample
92, 3664%
93, 1298%
93, 8931%
NCL
96, 6667%
92, 6316%
99, 1071%
SMOTE
92, 9412%
87, 0588%
89, 4118%
NCL-SMOTE
98, 7421%
94, 0299%
100%
SMOTE-NCL
98, 7500%
94, 0299%
100%
Sem amostragem

87, 7863%

87, 0229%

86, 2595%

Classificar o risco de metástase como alto em pacientes com câncer de
rim é mais difı́cil que classificá-lo como baixo, portanto vemos que a classe alto
é a classe positiva. Com efeito, observar somente a acurácia dos resultados
pode levar-nos a erros gravı́ssimos, i.e., modelos que classifiquem somente a
classe majoritária podem possuir valores altos de acurácia. Portanto, com base
nos modelos analisados acima vamos analisar também a Area Under the Curve
(AUC) da classe positiva, i.e., a área abaixo da curva ROC (Receiver Operating
Characteristics) da classe positiva cujos resultados são vistos na Tabela 4.
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Tabela 4: AUC da classe positiva do algoritmo C4.5 aplicado ao BD com e
sem a retirada de atributos com diferentes técnicas de amostragem para classes
desbalanceadas.
Técnicas de
Banco de Dados
Amostragem
Sem Retirada Sem Estadiamento Sem Tumor
Resample
97, 93%
94, 42%
99, 29%
NCL
98, 08%
96, 89%
100%
SMOTE
93, 98%
91, 28%
93, 95%
NCL-SMOTE
99, 93%
96, 42%
100%
SMOTE-NCL
99, 91%
96, 42%
100%
Sem amostragem

91, 30%

89, 99%

88, 60%

Com base nas Tabelas 3 e 4 temos que o banco de dados sem o atributo
Tumor com as técnicas somadas NCL-SMOTE ou SOMTE-NCL geram resultados muito bons. Temos também que as árvores de decisão, vista na Figura
1, geradas pelas duas técnicas (diferindo a ordem de aplicação) são as mesmas,
i.e., mesmas regras para classificação.

Figura 1: Árvore de decisão gerada pelo algoritmo C4.5 após aplicação do
NCL-SMOTE ou SMOTE-NCL.
Notamos alguns problemas nas regras criadas pela árvore acima. Olhando
para a regra, Estatiamento = T1b e Fuhrman = quatro classificou-se o risco
de Metástase como baixo o que, provavelmente, deveria ser classificado como
alto. Isso acontece pelo fato de não termos nenhum exemplo que se encaixasse
nesta regra, portanto o algoritmo classificou como baixo pois foi a moda entre
as classificações do ramo Estadiamento = T1b e Fuhrman. O mesmo aconteceu com a regra Estatiamento = T3a e Fuhrman = quatro que classificou
como alto risco de metástase que é a moda do ramo Estatiamento = T3a e
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Fuhrman. Este problema poderia ser melhorado com um aumento de exemplos
(instâncias) para treinamento, mas como o nı́vel de registros desta doença é
pequeno não obtivemos essa generalização na regra gerada.
Usamos também o algoritmo Apriori com classe indexada, suporte igual
a 0, 1 e confiança igual a 0, 9 sobre o banco de dados sem o atributo Tumor
e com a aplicação dos filtros NCL-SMOTE e obtivemos 12 regras das quais 6
classificam a classe positiva.

Figura 2: Regras geradas pelo algoritmo Apriori com classe indexada, suporte
igual a 0, 1 e confiança igual a 0, 9 sobre o banco de dados sem o atributo Tumor
e com a aplicação dos filtros NCL-SMOTE.
A inviabilidade deste procedimento para nosso conjunto de dados é dada
pelo fato da criação de regras redundantes, por exemplo, as regras 1, 6, 7, e
9, poderiam ser resumidas a regra 1 diminuindo ainda mais o poder de classificação, e por termos um banco de dados pequeno para este algoritmo.

5. Conclusões
Pela análise dos atributos sobre estes dados coletados de câncer de rim,
concluı́mos que a graduação de Furhman foi o segundo atributo mais informativo quando eliminado o atributo diâmetro do Tumor. Temos que o Estadiamento é o atributo com maior ganho de informação (visto na Tabela 2) sobre
o risco de metástase (atributo-meta) em pacientes com cancêr de rim com subtipo convencional, por este motivo, o Estadiamento é a raiz da ávore de decisão
(Figura 1).
A princı́pio, pela pouca quantidade de atributos, achavamos que não
seria necessária a eliminação de algum desses. A mineração dos dados nos
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motrou claramente que a melhor hipótese construı́da é obtida quando eliminada
o atributo Tumor.
A hipótese construı́da é uma boa proposta para médicos que acompanham pacientes com câncer de rim do subtipo convencional avaliarem o risco
de metástase.
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Resumo. As neoplasias renais malignas têm importante significado clı́nico e
são responsáveis por cerca de 2% dos tumores malignos em humanos, sendo
mais frequentes os carcinomas de células renais (CCR). A discussão e compreensão dos fatores prognósticos do CCR são fundamentais para estabelecerse uma abordagem na condução desses tumores. O propósito desse artigo é
mostrar aplicações da Teoria de Conjuntos Fuzzy, para predizer o risco de
desenvolvimento de metástase e o risco de morte em pacientes que apresentam tumor de rim com o subtipo mais comum, conhecido como convencional
(células claras). A intenção foi analisar a relação entre determinados fatores
prognósticos (principalmente a graduação de Fuhrman) e a sobrevida dos pacientes. A Classificação de Fuhrman é conhecida mundialmente e consiste num
sistema de graduação do câncer renal, feito a partir da diferenciação do núcleo
celular de uma célula cancerosa, ao compará-la com uma sadia. Este trabalho
foi motivado pelo fato de que médicos especialistas vêm constatando em casos
reais, pacientes com graus de Fuhrman baixos (considerados satisfatórios) e
que apresentam um prognóstico desfavorável. O primeiro modelo matemático
fuzzy desenvolvido, cuja saı́da é o “risco de metástase”, combina os dados
pré-cirúrgicos dos pacientes - grau de Fuhrman, estadiamento, presença de necrose e tamanho do tumor. Já o segundo modelo fuzzy construı́do tem como
1 cristinasacilotto@gmail.com
2 vendite@ime.unicamp.br
3 gracimat@gmail.com
4 ubirafer@uol.com.br
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saı́da o “risco de morte” e combina os mesmos dados de entrada do primeiro
modelo, diferenciando-se apenas pela substituição do fator “tamanho do tumor” pela “presença de metástase”. Esses elementos citados constituı́ram as
variáveis de entrada, que foram escolhidas com base em referências na área,
consultas com especialistas e análise estatı́stica realizada previamente com os
dados reais de pacientes do Hospital das Clı́nicas (HC), da Unicamp. Ambos
os modelos matemáticos constituem-se em sistemas baseados em regras fuzzy
(SBRF), com inferência de Mamdani e defuzzificação pelo Método do Centro de Gravidade. Como, por vezes, são encontrados mais do que um grau
de Fuhrman na lesão tumoral, os médicos do HC sugeriram uma classificação
combinada, que leva em conta dois graus. Contudo, o estudo estatı́stico realizado revelou que o Fuhrman único é tão significativo quanto o combinado.
Simulações foram realizadas a fim de verificar se os modelos são compatı́veis
com a realidade e os resultados mostraram-se bastante razoáveis e coerentes
com os casos encontrados na prática médica.

Palavras-chave: Teoria de conjuntos fuzzy; tumor renal; grau de Fuhrman; modelo matemático.

1. Introdução
O câncer é a 2a principal causa de morte em todo o mundo, contabilizado
por 8,8 milhões de mortes em 2015 (World Health Organization – WHO, 2018).
Em particular, as neoplasias renais malignas têm importante significado clı́nico
e são responsáveis por cerca de 2% dos tumores malignos em humanos sendo
mais frequentes os carcinomas de células renais (CCR) (Souza, 2008). Entre os
subtipos geneticamente diferentes, destaca-se o convencional (células claras),
que é o subtipo mais comum e objeto de estudo desse trabalho. O entendimento dos avanços no diagnóstico e tratamento bem como qual o impacto que
podem gerar na sobrevida dos pacientes são pontos relevantes para a definição
prognóstica em indivı́duos com a doença.
A discussão e compreensão dos fatores prognósticos do CCR é fundamental para estabelecer-se uma abordagem na condução desses tumores (Brasileira
de Urologia SBU, 2006). Para tanto, analisamos alguns deles e sua importância
ao relacioná-los com a sobrevida dos pacientes.
Os fatores prognósticos relacionados ao câncer de rim apresentam várias
controvérsias e imprecisões, pois estão ligados à biologia do tumor. Um dos fatores com considerável valor prognóstico é o Sistema de Graduação de Fuhrman
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(Fuhrman et al., 1982) o qual classifica o padrão nuclear celular da neoplasia
em quatro graus. Esse sistema de graduação possui subjetividades.
Portanto, a subjetividade das informações no estudo do câncer renal nos
motivou a utilizar a Teoria de Conjuntos Fuzzy para tratar desse problema
(Barros e Bassanezi, 2006). Diante das incertezas das informações, cremos que
o uso dessa teoria para o presente estudo é apropriado.

2. Objetivos
Os objetivos desse trabalho foram:
– Construir modelos fuzzy para análise de risco de metástase e de morte
para indivı́duos com tumores renais.
– Analisar a relação entre a graduação de Fuhrman e o prognóstico de
pacientes com neoplasia dos rins.

3. Metodologia
Qualquer sistema de graduação aceito na prática da patologia sofre algum grau de subjetividade; o mesmo acontece com o de Fuhrman. Constata-se
em casos reais, pacientes com graus baixos (graus 1 e 2) apresentarem a doença
muito desenvolvida, estando por vezes metastatizada. Assim, é relevante analisar a relação entre esse fator e o risco de desenvolver metástase (doença espalhada no organismo) bem como o risco de morte pela doença.
Foram construı́dos então dois modelos: para verificar ambos os riscos.
A escolha das variáveis para os modelos foi baseada em referências na área,
contato com especialistas e em estudo estatı́stico. O fato de se considerar outras
variáveis teve como fundamento uma análise mais completa do comportamento
dessa doença e descobrir a influência que o grau de Fuhrman exerce sobre a
sobrevida dos pacientes.
Na modelagem fuzzy para o primeiro modelo, as variáveis de entrada Estadiamento, Grau de Fuhrman, Presença de Necrose e Tamanho do Tumor e a variável de saı́da - Risco de Metástase - foram consideradas como variáveis
linguı́sticas e seus valores como conjuntos fuzzy, em seus respectivos domı́nios.
Para ajudar em ambas as análises, contamos com estudo estatı́stico
através de regressão logı́stica com a ajuda do professor Sidney, ex-docente do
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IMECC/Unicamp, que utilizou dados colhidos do Hospital das Clı́nicas (HC)
da Unicamp. Os resultados encontrados nessa análise apontaram uma relação
entre Fuhrman e metástase sendo esta associação considerada de baixa a moderada e também revelou estadiamento e necrose como fatores mais significativos
para a sobrevida dos pacientes.
Vale observar que a graduação de Fuhrman utilizada mundialmente possui escala de 1 a 4 graus, como pode-se observar na Figura 1; contudo, especialistas do HC sugeriram considerar a graduação combinada, que é baseada no
fato de que, em alguns casos, o tumor de rim apresenta mais de um grau na
mesma lesão, essa classificação considera a soma dos dois graus presentes no
tumor. Essa ideia de classificação combinada vem de estudos anteriores com
câncer de bexiga e que se mostrou adequado nesse caso (Billis et al., 2001).

Figura 1: Carcinoma de células renais de células claras. A: Tumor de grau
nuclear 1 com núcleos redondos ou uniformes; nucléolos não discernı́veis ou ausentes. B: Carcinoma de grau nuclear 2 com contornos nucleares ligeiramente
irregulares e nucléolos discretos (visı́veis a 400x). C: A neoplasia nuclear de grau
3 possui núcleos grandes e irregulares com nucléolos visı́veis a 100x. D: Carcinoma nuclear de grau 4 com núcleos bizarros e nucléolos grandes e prominentes. Fonte: https://www.auanet.org/education/modules/pathology/kidneycarcinomas/fuhrman-grade.cfm (Sacilotto, 2017).
Além dessas conclusões, foi possı́vel observar que, as duas classificações
para o Fuhrman (único e combinado) indicam a mesma chance de desenvolvimento de metástase, isto é, os dois graus corroboram os mesmos resultados
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quando analisamos o modelo com metástase. Já considerando o modelo com
morte, o Fuhrman único evidencia mais os casos de metástase e morte, sugerindo que o Fuhrman único é mais compatı́vel que o Fuhrman combinado.
Portanto, diante desses fatos, decidimos construir os modelos fuzzy considerando o grau de Fuhrman único.
A seguir encontram-se as ilustrações dos termos linguı́sticos utilizados.
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Figura 2: Grau de Fuhrman
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Figura 5: Estadiamento

As variáveis quantitativas, contı́nuas por natureza, são fuzzificadas de
maneira direta, enquanto que as variáveis qualitativas são arranjadas numa
escala entre 0 e 1.
Neste trabalho, as funções de pertinência construı́das são trapezoidais,
com exceção da variável presença de necrose em que as funções são triangulares.
Um sistema baseado em regras fuzzy – SBRF – compreende quatro
módulos principais: um módulo de fuzzificação ou codificador, que representa
as variáveis de entrada e saı́da do sistema, por conjuntos fuzzy; um módulo de
inferência; uma base de regras e um módulo de defuzzificação ou decodificador,
que transforma a saı́da, que é um conjunto fuzzy, em um valor numérico (crisp).
A Figura 6 ilustra o esquema do SBRF que utilizamos.
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Figura 6: Estrutura básica do sistema baseado em regras fuzzy.

O método de inferência utilizado foi o método de Mamdani e a variável
de saı́da é o risco de desenvolver metástase obtido através do Método do Centro
de Gravidade.
A seguir apresentamos, como exemplo, o procedimento adotado na construção de uma das regras.
Suponha que um paciente apresenta um tumor com Estadiamento T1a,
Grau de Fuhrman igual a 1, com Necrose presente e Tamanho do tumor igual
a 3 cm. Com essas informações foi construı́da a seguinte regra:
“Se Estadiamento é T1a e Grau de Fuhrman é Baixo e Necrose é Presente
e Tamanho do Tumor é Pequeno então o Risco de Metástase é Baixo.”
De modo análogo, isto é, fazendo todas as diferentes combinações entre
estadiamento clı́nico, grau de Fuhrman, se há presença ou não de necrose e
tamanho do tumor e levando em conta os termos linguı́sticos atribuı́dos à cada
uma dessas variáveis, foi construı́da a base de regras, formada por 504 regras.
Para a variável de saı́da - Risco de Metástase - foram atribuı́dos os
seguintes termos: Baixo, Médio e Alto. As funções de pertinência dos conjuntos
fuzzy foram construı́das de forma trapezoidal, como mostra a Figura 7.
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Figura 7: Funções de pertinência dos conjuntos fuzzy, assumidos pela variável
linguı́stica Risco de Metástase.
Do mesmo modo, construı́mos o segundo modelo. A saı́da é o Risco de
Morte, as variáveis usadas como entrada são as mesmas que o modelo com Risco
de Metástase, trocando apenas a entrada Tamanho do Tumor por Metástase.
Desta forma, foram escolhidas como variáveis de entrada do sistema: Estadiamento, Grau de Fuhrman, Presença de Necrose e Metástase e como variável
de saı́da: Risco de Morte.
A Figura 8 ilustra o sistema baseado em regras fuzzy utilizado para este
segundo modelo.

Figura 8: Estrutura básica do sistema baseado em regras fuzzy.
Assim como no primeiro modelo, as variáveis de entrada e de saı́da do sistema foram consideradas como variáveis linguı́sticas e seus valores como conjuntos fuzzy, em seus respectivos domı́nios. As variáveis quantitativas, contı́nuas
por natureza, são fuzzificadas de maneira direta, enquanto que as variáveis
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qualitativas são arranjadas numa escala entre 0 a 1.
Os termos linguı́sticos e as funções de pertinência atribuı́dos às variáveis
Estadiamento, Grau de Fuhrman e Presença de Necrose foram os mesmos usados no modelo 1. Para analisar o risco de morte achamos conveniente considerar
a presença de metástase, que é considerada fator prognóstico em algumas literaturas (Brasileira de Urologia SBU, 2006) (Ornellas et al., 2012). Podemos
ver a classificação dessa variável na Figura 9.
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Figura 9: Funções de pertinência dos conjuntos fuzzy, assumidos pela variável
linguı́stica Metástase.
A variável de saı́da do sistema Risco de Morte foi considerada como
Baixo, Médio e Alto. O domı́nio desta variável é o intervalo [0, 1]. A Figura
10 ilustra as funções de pertinência dos conjuntos fuzzy.
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Figura 10: Funções de pertinência dos conjuntos fuzzy, assumidos pela variável
linguı́stica Risco de Morte.
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A base de regras foi construı́da do mesmo modo que no primeiro modelo
e também composta por 504 regras.
Definida a base de regras, devemos traduzi-la matematicamente a fim de
obtermos a saı́da do sistema. O método utilizado no módulo de inferência foi
o Método de Mamdani e a defuzzificação foi feita pelo Método do Centro de
Gravidade, assim como no modelo anterior.
As regras dos dois modelos foram ponderadas com base, em dados de
pacientes obtidos do HC - Unicamp e também em estudo estatı́stico comentado
anteriormente. Esse estudo foi necessário devido a dificuldade dos especialistas
ponderarem as regras. Assim, os resultados obtidos estão baseados na casuı́stica
de 132 pacientes do HC da Unicamp. Esse número é a quantidade de pacientes
em que todos os dados analisados estavam completos. Desta forma, procuramos
atribuir pesos maiores às regras em que havia presença de necrose e conforme
o aumento no estadiamento.

4. Resultados
Foram feitas simulações em ambos os modelos com o objetivo de verificar
a compatibilidade dos resultados gerados pelo sistema. Os dados considerados
são de pacientes do HC da Unicamp, obtidos em setembro e outubro de 2016.
A partir dos dados de pacientes com câncer de rim, é possı́vel determinar o
grau de compatibilidade com cada conjunto fuzzy da variável de saı́da (Risco
de Metástase ou Risco de Morte).
Com o intuito de estabelecer uma relação entre pertinência ao conjunto e
probabilidade, descrevemos os resultados encontrados (Possibilidade) por meio
de probabilidade de ocorrência em cada conjunto fuzzy que é a forma mais
usual na área médica para relatar informações.
A Tabela 1 contém alguns resultados, obtidos em termos de possibilidade
e transformados em probabilidades (Sacilotto, 2017) (Silveira, 2007).
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Tabela 1: Alguns resultados obtidos pelo SBRF.
Paciente
Saı́da Risco
de Possib. Probab.
metástase
Estad. T1a
0,1489 Baixo
1
100%
Furman baixo
Médio
0
0%
Necrose ausente
Alto
0
0%
Tam. 1,7 cm
Estad. T2a
0,3544 Baixo
0
0%
Furman médio
Médio
1
100%
Necrose ausente
Alto
0
0%
Tam. 9 cm
Estad. T3a
0,5756 Baixo
0,000
0%
Furman médio
Médio
0,744
74%
Necrose ausente
Alto
0,256
26%
Tam. 6,5 cm
Estad. T3a
0,6336 Baixo
0,000
0%
Furman médio
Médio
0,164
16%
Necrose presente
Alto
0,836
84%
Tam. 11,5 cm
Assim, pela Tabela 1, podemos ver que um paciente com tumor no
estádio T3a, isto é, tumor invadindo a gordura do seio renal, a biópsia revela grau de Fuhrman médio (grau 2), sem necrose e tamanho médio (6,5cm),
tem pertinências aos conjuntos Médio e Alto para Risco de Metástase. Já outro paciente com tumor no mesmo estádio (T3a) e grau de Fuhrman (Médio),
mas com presença necrose e tamanho maior (Grande - 11,5cm) possui maior
pertinência ao conjunto Alto de Risco de Metástase.
De modo geral, os graus de pertinência estão de acordo com a realidade
vivida pelos pacientes, no sentido que, quanto maior o nı́vel do estadiamento
e se há presença de necrose, maior o grau de pertinência ao conjunto de saı́da,
indicando chances maiores para risco de metástase e consequentemente maiores
probabilidades desse fato ocorrer.
Portanto, os resultados foram analisados pelos especialistas e, mostraramse um tanto quanto satisfatórios e coerentes com a realidade dos pacientes
observados.
Com o intuito de verificar a confiabilidade dos resultados gerados pelo
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segundo modelo, foram feitas simulações com os mesmos dados dos pacientes
do HC da Unicamp. Alguns resultados, em termos de possibilidade e probabilidade, encontram-se na Tabela 2. Tais resultados foram descritos da mesma
forma que o primeiro modelo.

Tabela 2: Alguns resultados obtidos pelo SBRF.
Paciente

Saı́da

Risco de morte

Possib.

Probab.

Estad. T1b
Furman baixo
Necrose ausente
Meta. nenhum órgão

0,2684

Baixo
Médio
Alto

1
0
0

100%
0%
0%

Estad. T1b
Furman médio
Necrose presente
Meta. nenhum órgão

0,3342

Baixo
Médio
Alto

0,658
0,342
0,000

66%
34%
0%

Estad. T3a
Furman médio
Necrose ausente
Meta. de 2 a 3 órgãos

0,6658

Baixo
Médio
Alto

0,000
0,342
0,658

0%
34%
66%

Estad. T3b”
Furman médio
Necrose presente
Meta. de 2 a 3 órgãos

0,7928

Baixo
Médio
Alto

0
0
1

0%
0%
100%

Seja, por exemplo, um paciente com estadiamento T3a, grau de Fuhrman
3, sem necrose e com metástase em 2 órgãos. As possibilidades, determinadas
pelo SBRF, de que o risco de morte para esse paciente seja baixo, médio e
alto são, respectivamente, 0, 0,342 e 0,658. Transformando esses valores em
probabilidades obtemos 0%, 34% e 66%, respectivamente.
Observando a Tabela 2, podemos notar que o risco de morte pela doença
se agrava conforme há presença de necrose e com o aumento no estadiamento.
A importância destas variáveis também foi observada por meio a análise estatı́stica.
De modo geral, quando comparamos os resultados obtidos pelo modelo
com os dados e prognósticos dos pacientes podemos afirmar que as simulações
se mostraram satisfatórias e coerentes com a realidade.
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5. Conclusões
Depois de várias simulações utilizando os dados de pacientes do HC
da Unicamp que apresentavam informações completas de todas as variáveis
envolvidas na modelagem, foram encontrados alguns resultados, os quais suas
probabilidades também foram apresentadas.
Além disso, relatamos um estudo estatı́stico para investigar as relações
entre os fatores prognósticos e a sobrevida dos pacientes. O estudo também
envolveu a pesquisa com duas classificações de Fuhrman: grau único e grau
combinado (muitas vezes, ocorre encontrar dois graus de Fuhrman na extensão
tumoral), essa última classificação é sugerida pelo médico patologista Prof. Dr.
Athanase Billis do HC da Unicamp. Os dados de pacientes citados anteriormente foram úteis para realizar essa análise.
Os resultados dessa análise contribuı́ram para a construção dos modelos
fuzzy. Uma vez que, ela revelou que há associação entre Furhman e metástase,
porém esta associação é baixa a no máximo, moderada. Também mostrou que
quando estamos considerando apenas metástase, as duas classificações para o
Fuhrman (único e combinado) indicam a mesma chance de desenvolvimento de
metástase. Já considerando o modelo com morte, o Fuhrman único evidencia
mais os casos de metástase e morte, sugerindo que o Fuhrman único é mais
compatı́vel que o Fuhrman combinado. A segunda conclusão do estudo é o fato
que entre as variáveis analisadas (Estadiamento, Grau de Fuhrman, Necrose
e Tamanho do Tumor ), as que se mostraram mais significativas e de maior
influência na sobrevida dos pacientes foram: presença de necrose e estadiamento. Desta forma, foi possı́vel ponderar as regras dos modelos, atribuindo
pesos maiores às regras com presença de necrose e estadiamento maiores.
Com isso, pudemos construir os modelos e realizar as simulações com
os dados reais coletados. Ao compararmos os resultados dos modelos com o
prognóstico dos casos reais, as respostas dos modelos se mostraram próximas da
realidade clı́nica enfrentada pelos pacientes com tumor de rim. Os especialistas
analisaram os resultados e também os consideraram satisfatórios.
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Dinâmica de HIV e posterior AIDS
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Resumo.

É apresentada uma variante à dinâmica de propagação de HIV e
posterior AIDS em população homossexual exposto na pesquisa de Anderson
et al. (1986), com o intuito de fazer o modelo antigo, mais realista e adaptável às condições e ferramentas atuais, assim são levadas em conta algumas
hipóteses adicionais às estudadas na pesquisa de Anderson. Resumidamente
é utilizado um modelo de equações diferenciais ordinárias, analisadas as hipóteses de simplicação, é calculada a taxa básica de reprodução da doença e os
pontos de equilíbrio do modelo variante.
Palavras-chave:

Taxa básica de reprodução, modelagem de doenças.

1. Introdução
O objetivo deste trabalho é modelar a propagação do vírus de HIV e a
posterior doença AIDS na população homossexual considerando apenas relações sexuais. O vírus HIV ataca ao sistema imunológico do indivíduo, principalmente os linfócitos TCD 4+, os quais são os encarregados de resguardar o
corpo de infeções, assim a pessoa infectada ca vulnerável a qualquer infecção
viral, etapa conhecida como AIDS.
Desde que foi descoberta em 1982, a AIDS não pode ser curada, pois
ainda não se conseguiu descobrir um antídoto capaz de destruir as inúmeras
1 espitiacristian@gmail.com
2 rodolfolobo@ug.uchile.cl
3 joni@ime.unicamp.br
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células produzidas pelo vírus HIV, mas pode-se prolongar a sobrevida do paciente. O tratamento consiste em um conjunto de inibidores de replicação viral
conhecido como Cocktail.
Existem 2 cepas do vírus; HIV-1 e HIV-2 dos quais a primeira é mais
comum e agressiva, de fato segundo dados da ONUSIDA no Brasil 90% dos
infectados possuem HIV-1B, a maior parte dos infectados estão na Africa Meridional. Nas regiões onde existem os dois tipos uma pessoa pode ser infectada
pelos dois tipos, aumentando a etapa de apresentação dos sintomas da AIDS.
O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma primeira variante
considerando apenas infecção pelo tipo HIV-1 e algumas hipoteses adicionais
da dinâmica da doença, logo é analizado o caso de infecção pelos dois tipos
HIV-1 e 2, processo conhecido como superinfecção.
Assim a distribuição do trabalho é a seguinte: Em primeiro lugar é apresentado o modelo básico de Anderson & Medley de 1986 com o intuito de
servir como base para a compreensão da variante, depois é apresentada a variante acrescentando algumas hipóteses e justicações pertinentes, por último
apresenta-se mais uma variante considerando superinfecção, as simulações numéricas respectivas são apresentadas em cada caso.

2. Modelo Básico de Anderson & Medley
O modelo básico de propagação pesquisado por Anderson et al. (1986),
considera a população de estudo dividida em 4 compartimentos: Suscetíveis
X(t), Infectados Y (t), pessoas que vivem com AIDS A(t) (desenvolvem os
sintomas) e Soropositivos Z(t) (portadores do vírus, mas considerados não infecciosos).
As hipóteses de simplicação do modelo são: a) Imigração constante
dos Suscetíveis e mortalidade natural em todos os compartimentos, notando
que no caso de pessoas que vivem com AIDS é levada em conta uma taxa de
mortalidade adicional por causa da doença, b) Os Suscetíveis cam Infectados
devido a relações sexuais com pessoas infectadas, c) As pessoas com AIDS são
isolados da dinâmica, de tal forma que não geram novos casos de infecção, d)
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Os Infectados são infecciosos por um período de tempo, depois uma proporção
desenvolve AIDS. No entanto, a fração restante é Soropositiva não infecciosa.
Os parâmetros utilizados são explicados na tabela 1.
O uxograma é apresentado na Figura 1. Para o sistema de equações
diferenciais ordinárias da dinâmica da propagação, considere N (t) = X(t) +
Y (t) + Z(t) + A(t) e λ = β

Y (t)
, assim obtemos o conjunto de equações
N (t)

diferencias ordinárias (2.1)-(2.4).

Tabela 1: Parâmetros do modelo básico
Parâmetros
Descrição
B
Taxa de recrutamento
µ
Taxa de mortalidade natural
d
Taxa de mortalidade induzida pela doença
λ
Probabilidade de adquirir a infecção
β
Taxa de contágio
c
Número de parceiros sexuais
p
Proporção que desenvolvem AIDS
v
Taxa de conversão de infecciosos para Aidéticos

dX
dt
dY
dt
dA
dt
dZ
dt

Figura 1: Fluxograma Básico

= B − λcX − µX

(2.1)

= λcX − (v + µ)Y

(2.2)

= pvY − (d + µ)A

(2.3)

= (1 − p)vY − µZ

(2.4)
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3. Variante ao modelo de Anderson & Medley
3.1. Justicativas da criação de uma variante
A seguir são apresentadas algumas possíveis características do modelo
básico, as quais justicam a criação da variante
J1 O Modelo Básico não considera que os Soropositivos (isolados) desenvolvam AIDS após um período de tempo, pois, como é conhecido, é possível
prolongar a sobrevida do paciente mediante tratamento com retrovirais,
mas a longo prazo, o Soropositivo pode desenvolver os sintomas.
J2 O Modelo Básico não estabelece a diferença entre os diferentes tipos de
Infectados; aqueles que propagam a doença por ignorância e aqueles que
são conscientes da portagem do vírus, e não mantêm relações sexuais,
além disso não é considerado probabilidades de desenvolver AIDS nos
diferentes tipos.
J3 O Modelo Básico considera aumento da população de infecciosos apenas
pelas relações sexuais entre Suscetíveis e Infectados em geral, sem considerar que existem Infectados que não propagam o vírus, seja por conhecimento do status sorológico ou pela passagem a desenvolver os sintomas
da AIDS.
Considerando estes aspectos, é feito uma variante ao modelo básico utilizando hipóteses e ferramentas atuais.
Na variante ao modelo básico consideramos a população de estudo, dividida em 5 compartimentos: S(t) Suscetíveis, I(t) Infectados, , Z1 (t) Soropositivo inconsciente portador do vírus, Z2 (t) Soropositivo consciente e A(t) pessoas
que vivem com AIDS (sintomáticos), como no modelo básico, a propagação do
vírus acontece por relações sexuais entre Suscetíveis e Infectados.

3.2. Hipóteses de Simplicação
As hipóteses de simplicação utilizadas na modelagem da variante são:
H1 Nascimentos considerados apenas no grupo de pessoas Suscetíveis.
H2 Mortalidade natural em todas as populações, notando que na população
de pessoas que vivem com AIDS têm mortalidade adicional por causa da
doença.

Dinâmica de HIV e posterior AIDS

43

H3 Infectados surgem de encontros sexuais entre pessoas Suscetíveis com Infectados e Suscetíveis com Soropositivos Inconscientes com diferentes taxas de infecção segundo o status, além disso, é levado em conta o número
de parceiros sexuais em cada caso.
H4 Os Soropositivos (Conscientes ou Inconscientes) desenvolvem AIDS em
diferentes probabilidades.
H5 Os Soropositivos Inconscientes viram Conscientes depois de testes laboratoriais de soro sanguíneo.
Os parâmetros utilizados na modelagem, são apresentadas na tabela 2,
todos os parâmetros são considerados positivos.

Parâmetros
B
µ
d
q
v
θ
βi
ci
δj

Tabela 2: Parâmetros da variante
Descrição
Taxa de natalidade na população S
Taxa de mortalidade natural
Taxa de mortalidade induzida pela doença
Proporção de Infectados inconscientes
Taxa de conversão de infecciosos para Soropositivos
Taxa de conversão de Inconscientes para Conscientes
Taxa de contágio, i = 1, 2, 3
Número de parceiros sexuais, i = 1, 2, 3
Probabilidade de desenvolver AIDS, j = 1, 2
dS
dt
dI
dt
dZ1
dt
dZ2
dt
dA
dt

Figura 2: Variante

= BN − (λ1 + λ2 )S − µS

(3.5)

= (λ1 + λ2 )S − (v + µ)I

(3.6)

= qvI − (θ + δ1 + µ)Z1

(3.7)

= (1 − q)vI + θZ1 − (δ2 + µ)Z2

(3.8)

= δ1 Z1 + δ2 Z2 − (d + µ)A

(3.9)
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Neste caso N = S(t)+I(t)+Z1 (t)+Z2 (t)+A(t), as forças de infecção por
contato sexual entre Infectados com Suscetíveis e Soropositivos Inconscientes
I
Z
com Suscetíveis são respectivamente, λ1 = β1 c1 e λ2 = β2 c2 1 ∗ , onde c1 , c2
N
N
são o número de parceiros sexuais em cada caso e β1 , β2 taxas de contágio. O
uxograma é apresentado na Figura 2 e o sistema correspondente é apresentado
nas equações 3.5-3.9.
O número de infeções secundárias produzidas por uma pessoa infecciosa
na população de Suscetíveis, segundo o método de Próxima Geração exposto
em (Van den Driessche e Watmough, 2002) para o modelo epidemiológico é:

R0 =

β1 c1
qvβ2 c2
+
.
µ + v (µ + v) (δ1 + θ + µ)

Os pontos de equilíbrio do sistema acima são: o ponto livre da doença

∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗
E0 = { B
µ , 0, 0, 0, 0} e o ponto de equilíbrio endêmico E = {s , i , z1 , z2 , a },

em que:

s∗ =

i∗ =

z1∗ =

β1 Bc1 qv − (δ1 + θ + µ) (µ(µ + v) − β2 Bc2 )
(µ + v) (β2 c2 (δ1 + θ + µ) + β1 c1 qv)

qv
i∗ ,
δ1 + θ + µ

a∗ =

∗ No

(µ + v) (δ1 + θ + µ)
β2 c2 (δ1 + θ + µ) + β1 c1 qv

z2∗ =

v (θ + µ − δ1 (q − 1) − µq) ∗
i
(δ2 + µ) (δ1 + θ + µ)

v (δ2 (θ + µ − µq) + δ1 (δ2 + µq)) ∗
i
(d + µ) (δ2 + µ) (δ1 + θ + µ)

oxo entre Z1 e I , a linha tracejada signica aumento da população de Infectados I ,
mas não considera diminuição da população dos Seropositivos Inconscientes Z1
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Tabela 3: Parâmetros da variante

Parametros
β1
β2
c1
c2
µ
B
θ
v
δ1
δ2
d
q

Valor
0.18
0.09
3.00
1.00
0.03
0.04
0.25
0.20
0.45
0.05
0.40
0.30

Fonte
Gbenga (2012)
estimado
Gbenga (2012)
estimado
Gbenga (2012)
Cai et al. (2009)
Al-Sheikh et al. (2011)
Anderson et al. (1986)
Gbenga (2012)
estimado
Anderson et al. (1986)
Anderson et al. (1986)
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Figura 3: Simulação da população.

4. Variante considerando superinfecção pelo tipo
HIV-2
Nesta variação, consideramos o efeito de que uma pessoa infectada pelo
tipo HIV-1 seja re-infectada pelo tipo HIV-2. Segundo dados do instituto de
ciências médicas (Cheriyedath, 2018) A superinfecção pode deixar algumas
pessoas doentes mais rapidamente. Assim consideramos a seguinte hipótese
de simplicação:
[H6] Os infectados pelo tipo HIV-1 podem ser re-infectados pelo tipo
HIV-2 aumentando a velocidade de desenvolver os sintomas.
Assim consideramos a força de infecção λ3 = β3 c3 ZN1 , desta forma o
uxograma correspondente é apresentado na Figura 4 e o sistema de equações
diferenciais ordinárias é mostrado nas equações 4.10-4.14.
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dS
dt
dI
dt
dZ1
dt
dZ2
dt
dA
dt

= BN − (λ1 + λ2 )S − µS

(4.10)

= (λ1 + λ2 )S − (v + µ)I

(4.11)

= qvI − (θ + δ1 + µ)Z1

(4.12)

= (1 − q)vI + θZ1 − (δ2 + µ)Z2

(4.13)

= δ1 Z1 + δ2 Z2 + λ3 Z12 − (d + µ)A (4.14)

Figura 4: Superinfecção.
O número básico de Reprodução, isto é a quantidade de infecções secundárias pela ação de um infectado na população de suscetíveis calculado segundo
Van den Driessche e Watmough (2002), é:
R0 =

qvβ2 c2
β1 c1
+
µ + v (µ + v) (δ1 + θ + µ)

Os pontos de Equilíbrio são; o ponto livre da doença E0 = { Bµ , 0, 0, 0, 0}
e o equilíbrio endêmico E ∗ = {s∗ , i∗ , z1∗ , z2∗ , a∗ }, onde:
s∗ =

i∗ =

z1∗ =

∗

a = vi

∗

(µ + v) (δ1 + θ + µ)
β2 c2 (δ1 + θ + µ) + β1 c1 qv

β1 Bc1 qv − (δ1 + θ + µ) (µ(µ + v) − β2 Bc2 )
(µ + v) (β2 c2 (δ1 + θ + µ) + β1 c1 qv)

qv
i∗ ,
δ1 + θ + µ

[

z2∗ =

v (θ + µ − δ1 (q − 1) − µq) ∗
i
(δ2 + µ) (δ1 + θ + µ)

(δ2 (θ + µ − µq) + δ1 (δ2 + µq))
β3 c3 q 2 vi∗
+
(d + µ)(δ2 + µ)(δ1 + θ + µ)
(d + µ)(δ1 + θ + µ)

]
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Tabela 4: parâmetros

Parâmetro valor
β1
β2
β3
c1
c2
c3
µ
B
θ
v
δ1
δ2
d
q

1.2
S
I
Z1
Z2
A

0.18
0.09
0.50

1

0.8

5.00
3.00

0.6

5.00
0.03

0.4

0.04
0.25
0.20
0.35

0.2

0
0

10

20

30

40

50

60

Tempo

0.30
0.40
0.30

Figura 5: Simulação da população.
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Abstract. The texture patterns recognition in the tree trunk has been evaluated as an alternative to support species identification. However, the growing
demand for extracting more patterns requires an approach able to treat redundant information. The present study aims at evaluating the use of multivariate
analysis for improving the performance of trunk texture patterns as tree species
indicators. For the experimental procedures, 1188 samples were obtained from
11 arboreal species. By processing on grayscale images, texture patterns were
extracted based on first and second order statistics. Then, synthetic variables
were obtained by transformations using multivariate analyzes, and used as
input in a predictive modeling process. As a result, the multivariate analysis provided an expressive dimensionality reduction, decreasing the number of
predictor variables in 85.7%. By optimizing the computational effort, the fall
in the error rate achieved 71.4% during the machine learning. Furthermore,
a significant increase in the generalization capability was observed during the
validation test, achieving 98.6% accuracy. In conclusion, multivariate analysis can be considered a promising approach, but in future studies the use
of soft class labels could also be evaluated, to further improving the arboreal
identification using computational intelligence.
1 adriano.bressane@facens.br
2 felipe.fengler@unesp.br
3 sandra.regina@unesp.br
4 jose.roveda@unesp.br
5 antonio.martins@unesp.br

50

Bressane, Fengler, Roveda, Roveda & Martins

Keyword: biometrics; predictive modeling; computational ecology.

1. Introduction
The arboreal identification can be difficult and even unfeasible in certain
conditions, fostering the development of methods based on computational intelligence, but there are still issues to overcome (Bressane et al., 2015; Yanikoglu
et al., 2014; Machado et al., 2013). The current computer-based techniques
have focused on leaves features, leading to limitations in cases that those structures are not available. In these cases, the pattern recognition of tree trunk
texture could be an alternative, but it is still an ongoing research issue.
The tree trunk features are relatively uniform by species, so that can be
useful for a broad identification (Wojtech and Wessels, 2011; Vaucher, 2010).
Roughness, thickness, presence of lenticels, aculeus, and stretch marks, among
other morphological features, in different directions and denseness, create trunk
textures characteristics of each tree species. Nevertheless, taking into account
that the trunk texture is a biological feature, its natural variability requires
the continuous evaluation of new patterns to overcome the dissimilarity within
species, even as the similarity between some of them.
On the other hand, the extraction and inclusion of more patterns also
requires an approach able to treat redundant information, owing to the possibility of these new patterns are correlated. Thus, the use multivariate analysis
techniques, as the Principal Component Analysis (PCA), Fisher Discriminant
Analysis (FDA), and Exploratory Factor Analysis (EFA), could be experienced.
An important difference among such techniques is that the PCA operates
without foreknowledge on class labels (unsupervised). In turn, FDA is a supervised technique in which the class information is considered. Similarly, the EFA
also considers the data structure. In spite of this, the performance afforded by
a given technique is not necessarily superior to another, being recommended
a comparative assessment case-by-case (Martinez and Kak, 2001). In common, such techniques find a coordinate system that maximizes the variance
explained in the data, producing synthetic variables by linear combinations of
original measured variables. Thus, synthetic variables produced by such techniques could avoid the use of predictors with little explanatory power, allowing
the compress information and dimensionality reduction, even as optimizing the
computational effort during machine learning (Bro and k. Smilde, 2014; Abdi
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and Williams, 2010; Jolliffe, 2002). Hence, the use of the synthetic variables as
indicators may provide better results than the original variables.
The present study aims to evaluate the use of multivariate analysis for
improving the performance of trunk texture patterns as tree species indicators
features, in order to support its identification using computational intelligence.

2. Methods
2.1

Data collection for the experimental analysis

The experimental analysis were performed using outer bark images of
11 deciduous tree species, native from the Brazilian flora. These images were
taken at different heights of the trunk, all around the trees, with 50 mm of
distance from the digital camera to the target. Then, a central area was cut
from each image and, using a moving mask with 512 x 512 pixels, 108 samples
per species were thus obtained (see Figure 1).

(Af)

(Gp)

(Cf)

(Hc)

(Cs)

(Iv)

(Ct)

(Sp)

(Es)

(Tg)

(Zk)

Figure 1: Outer bark images (512 x 512 pixels) of the tree trunk from:
Anadenanthera falcata (Af), Cedrela fissilis (Cf), Ceiba speciosa (Cs), Centrolobium tomentosum (Ct), Erythrina speciosa (Es), Gochnatia polymorpha
(Gp), Hymenaea courbaril (Hc), Inga vera (Iv), Schizolobiun parahyba (Sp),
Tibouchina granulosa (Tg), and Zanthoxylum kleinii (Zk).
In doing that, 1188 samples were obtained for the experimental analysis,
so that 70% were used for the machine learning (training dataset), and 30%
during the performance assessment (testing dataset, randomly selected).
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Original variables extraction based on trunk texture

Although some studies have obtained better results in the pattern recognition using color information, it can be more susceptible to variations due to
environmental conditions and image acquisition settings. Moreover, from a biological point of view, it’s still important to consider that the color features of
the same tree may vary depending on the season. Therefore, in order to obtain
results for supporting the species identification, the images were transformed
from RGB system to HSV space.
Then, using values in the V channel from gray-level images, original
variables (zi ) based on first and second order statistics were extracted. The
first-order statistics included the uniformity, entropy, skewness, smoothness,
intensity, and standard deviation. In turn, the second ones were the contrast,
correlation, energy, and homogeneity (Table 1). In the second-order statistics
extraction, the values of each of the four parameters were measured at 16
relative positions (θ), equivalents to distance between pixels equal to 1, 3, 5
and 7, in the directions 0, 45, 90 and 135 degrees, so that were generated 64 cooccurrence descriptors. Thus, taking in to account the 6 first-order statistics,
the total number of original variables was 70 texture patterns.

2.3

Synthetic variables from multivariate analysis
′

From the PCA, the synthetic variables (zi ) called principal components
(PC) were obtained by uncorrelated linear combinations of the original variables (zi ), i.e, of the texture patterns, and generated in decreasing order of
variance, by solving the characteristic equation of the correlation matrix (R),
given by Bro and k. Smilde (2014):
det (R − λI) = 0

(2.1)

where λi are the eigenvalues, for each of which there is an eigenvector wi , such
′
that the synthetic variables zi are determined as:
′

′

zi = wi1 z1 + wi2 z2 + ... + wip zp′ , (i = 1, ..., p )
where p is the number of original variables.

(2.2)
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Table 1: Original variables based on first and second order statistics, considering: grey levels
number (L), pixel intensity (φi ), image histogram (p(φi )), matrix dimension (δ), relative
position (θ), probability of satisfying θ (pij ), mean of rows (mr ) and columns (mc ).
Pattern

Feature

Uniformity

gray levels proximity

Entropy

image randomness

Function
L−1
X
p2 (zi )
u=
i=0
L−1
X

e=−

p(zi ) log2 p(zi )

i=0

Smoothness

gray shades transition

Intensity

average gray level

1
1 + µ22
L−1
X
zi p(zi )
µ1 =
s=1−

i=0

St. deviation

gray levels dispersion

Skewness

asymmetry measure

n

1 X
(zi − µ1 )2
n − 1 i=1
L−1
X
(zi − µ1 )2 p(zi )
µ3 =
µ2 =

i=0

Contrast

pixels comparison

cφ =

k
k X
X

(i − j)2 pij

i=1 j=1

Correlation
Energy
Homogeneity

pixel joint occurrence
local intensity variation
gray levels closeness

rφ =
εφ =

k
k X
X
(i − mr )(j − mc )
i=1 j=1
k
k X
X

hφ =

i=1 j=1
k
k X
X
i=1 j=1

σr − σc

pij

p2ij
pij
1 + |i − j|

In addition, synthetic variables based on oblique components (OC) was
also extracted by means of rotation after PCA, using oblimin method (τ equal
to 0) by allowing orthogonal dimensions (when existing) and at the same time
does not require independent dimensions. In the FDA the wi is also known
as weight vector (or weighting coefficients) of the discriminant functions (DF),
′
similarly considered as synthetic variables (zi ), but with p limited a condition
′
(p ) as in (Russell et al., 2000):
′

p = min(g − 1, p),
where g is the number of classes.

(2.3)
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As an unsupervised technique, the PCA finds the largest total scatter
(ST ) in the data. In turn, the FDA takes into account the data structure, focusing on maximizing between-classes-scatter (SB ), while at the same time the
within-classes-scatter (SW ) is minimized (see Figure 2), finding the eigenvector (w) associated with the largest eigenvalue (λ) that maximizes the Fischer’s
objective function (F ), given by:
F (w) = wT SB w (wT Sw w)−1 , ST = SB + Sw .

(2.4)

Figure 2: Synthetic variables from linear combination of the original variables
(z1 and z2 ), correspondent to principal components - PC (a) and discriminant
functions - DF (b), even as their directions with the largest total scatter (ST )
projected by PCA (a’), and maximum F (w) given by FDA (b’).
Similarly the FDA, the EFA aims to provide a causal modeling con′
sidering the data structure. By contrast, whereas the synthetic variables (zi )
produced by PCA and FDA can be considered a composite of the original variables (zi ), in the EFA the opposite occurs (Beavers et al., 2013), as can be seen
in Figure 3.

′

Figure 3: Causal relationships between synthetic variables (zi ) and original ones
(zi ) in Principal Component Analysis (PCA), Fischer Discriminant Analysis
(FDA), and Exploratory Factor Analysis (EFA).
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Statistically, the main difference is that the EFA criterion is based on
the communality or common-scatter (SC ), i.e, the variance shared among variables. In the present study, the extraction method was based on principal
factors (P F ), and the communalities (hi ) were measured by squared multiple correlations, in order to find eigenvector (w) associated with the largest
eigenvalue (λ) that maximizes the total communality, given by:
p
X

hi =

i=1

m
X

λi ,

(2.5)

i=1

where p is the number of original variables, m is the number of synthetic variables, and

hi =

m
X

2
lij
,

(2.6)

i=1

where lij is correlation between the ith principal factor with j th original variable.
Taking into account that such techniques are sensitive to the relative
scaling of the original variables, before starting multivariate analysis the data
set (x) was standardized, converting all texture patterns to a common scale
with an average (x) of zero and standard deviation (σ) of one, given as in:
z = (x − x)σ −1 .

(2.7)

Furthermore, as these multivariate analysis operate over the relationship
measures between variables, for non-normal data the synthetic variables are not
necessarily statistically independent, i.e., the mutual information is minimized,
but some redundancy may remain. Therefore, in the present analysis was used
the Spearman’s coefficient, a non-parametric surrogate of the Pearson’s one, regarded robust for general distributions (distribution-free), and less sensitive to
outliers due to inherent variability of the phenomenon. Thus, the multivariate
analysis allowed extracting the most important information from the texture
′
patterns (original variables), in order to represent it as synthetic variables (zi ),
correspondent to the PC , DF and PF , used as indicators of the tree species in
the predictive modeling.
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Predictive modeling and performance assessment

Providing a suitable basis to compare the predictive performance of the
features based on original and synthetic variables was mandatory for assessing the prospective improvement by using multivariate analysis. Therefore,
the predictive modeling procedure was based on a k-Nearest Neighbor (k-NN)
classifier, once it is quite sensitive to features relevance (Lovrek et al., 2008;
Ramirez and Puiggros, 2007; Bao et al., 2002). The k-NN is a non-linear and
non-parametric supervised machine learning method, requiring for the training
process a learning data set (L) composed by pre-classified samples (li ) in their
respective arboreal species (A):
L = (l1 , sp(l1 )), ..., (lN , sp(lN )),

(2.8)

where f (li ) denotes the class (or arboreal species) of the learning sample li , so
that the f ∈ A = (α1 , ..., αnsp ), and ns p is the total number of tree species.
To determine the tree species of the testing sample in the query point
(tq ), the similarity was evaluated considering the k closest points, and the
inverse squared distance as weighting factor, so that the nearer neighbors were
more influential than the more distant ones. Thereby, tq correspond to majority
class given by:
k
X
δ(α, f (li )),
(2.9)
f (tq ) = argmaxα∈A (
i=1

where δ(α, f (li )) is equal to 1 if α correspond to f (li ), or is equal to 0, otherwise.
As similarity measure between two instances xi and xj in the n-dimensional
features space (f ) was used the Euclidean distance function (dE ), given by:
v
uX
u n
DE (xi , xj ) = t (xi − xj )2 .
(2.10)
f =1

A smaller k nearest points may provide a less stable classifier, but a larger
k tends to be less precise. Therefore, an error rate (Erate ) estimated through
v-fold cross-validation (20 folds) was carried out over training data set, in order
to identify the best k neighbors and predictor variables amount, even as the
number of factors to retain. Then, a hold-out validation using the testing
data set also was performed for assessing the generalization ability of synthetic
variables as indicators of tree species, even as the prospective improvement
in comparison with the use of original variables, according to the metrics of
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overall accuracy, precision, sensitivity, specificity, and area under the Receiver
Operating Characteristic (ROC) curve.
Considering all species, the overall accuracy (θ) measures the ratio of
samples correctly classified by the total number of samples (nT ), given by:
θ = n−1
T

nsp
X

T Pspi ,

(2.11)

i=1

where T Pspi is the total number of true positive samples, and nsp is the total
number of tree species.
Precision (P ) measures the hit rate for each species (spi), take into
account the total number of samples identified as belonging to spi (Ispi ), as in:
−1
P (spi) = T Pspi .Ispi
= T Pspi (T Pspi + F Pspi )−1 ,

(2.12)

where F Pspi is the total number of false positive samples.
Sensitivity, or true positive rate (tprate ), measures the proportion of
positives samples correctly identified as such, taking into account the total
number of samples actually belonging to spi (Vspi ), as in:
−1
= T Pspi (T Pspi + F Nspi )−1 ,
tprate (spi) = T Pspi .Vspi

(2.13)

where F Nspi is the total number of false positive samples.
Specificity, or true negative rate (tnrate ), measures the proportion of
negatives samples correctly identified as such, taking into account the total
number of samples actually belonging to others species, as in:
tnrate (spi) = 1 − f prate = T Nspi (T Nspi + F Pspi )−1 ,

(2.14)

where T Nspi is the total number of true positive samples, and f prate is the
false positive rate.
From these metrics, the area under the curve (AUC) based on ROC
method (Fawcett, 2005; Landgrebe and Duin, 2007), which provides an integrated measure of true and false positive rates (sensitivity, 1-specificity), was
used to further comparative evaluation among predictor variables with the best
overall accuracy.

3. Results and discussion
By analyzing the Kaiser-Meyer-Olkin measure that resulted in 0.96, it
was noted a good sampling adequacy. Moreover, the Cronbach’s alpha equal
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to 0.90 indicated reliability by the method of internal consistency. In turn,
the Bartlett’s test for eigenvalue significance, which p-value less than 0.001,
confirmed that the correlation between variables is sufficient to perform the
multivariate analysis. As a result from the PCA, FDA, and EFA the eigenvalues, cumulative variability explained by synthetic variables, and its respective
projections based on the three first dimensions are shown in Figure 4.

Figure 4: Cumulative variability explained by synthetic variables produced
by Principal Component Analysis (a), Fischer Discriminant Analysis (b), and
Exploratory Factor Analysis (c), even as the respective projections from the
three first principal components (a’), discriminant functions (b’), and principal
factors (c’).
From the scree plots in Figure 4, it can be seen that the variables synthesized by PCA and EFA had quite similar eigenvalues and cumulative variability,
respectively equal to 94.7% and 94.4% explained by three first dimensions. Nevertheless, based on distinct variance criteria, total (PCA) and common (EFA),
these techniques projected different coordinate systems, which particular effects on its capability to separate the tree species samples. In contrast, the
variability explained by the same dimensions projected by FDA accumulated
only 69.3% of the variance in the data. In spite of this, taking into account
only these three first dimensions, the feature space afforded by FDA seems
to achieve the best outcomes. However, it is also need to consider the other
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dimensions, in order to further the performance comparison.
Based on the best results of v-fold cross validation during the training
process, the number of variables used as predictor in the k-NN classifier was
26 principal components (PC ) and 23 oblique components (OC ) from PCA,
10 discriminant functions (DF ) from FDA, and 29 principal factors (PF ) from
EFA, in each case with cumulative variability equivalent to about 99.9%. Thus,
the performance results of the evaluated alternatives are presented in Table 2.
Table 2: Performance from k-Nearest Neighbor (k-NN) based on original variables (zi ) and
synthesized ones by principal components analysis (PC ), PCA-based oblique rotation (OC ),
Fischer discriminant analysis (DF ), and Exploratory Factor Analysis (PF ).

70
26
23
10
29

zi
PC
OC
DF
PF

1-NN
0.19
0.20
0.10
0.07
0.09

Training error
3-NN 5-NN
0.23
0.25
0.23
0.25
0.15
0.19
0.07
0.08
0.15
0.18

7-NN
0.28
0.29
0.23
0.08
0.22

Testing accuracy (%)
1-NN 3-NN 5-NN 7-NN
91.8
90.1
90.1
89.2
91.8
89.9
89.5
89.2
98.0
96.6
94.5
95.5
98.3
96.9
96.6
95.5
98.6
96.6
95.5
94.4

As a reference for evaluating the performance improvement afforded by
multivariate analysis, it can be seen in Table 2 that original variables had an
error rate of 0.19 during the training (1-NN), achieving an overall accuracy of
91.8% based on hold-out validation with testing data set, decreasing to 90.1%
and 89.2% for more stable settings, with 5 and 7-NN, respectively. These
results can be considered a good performance by combining first and second
order statistics as predictor variables. Notwithstanding, outcomes achieved by
synthetic variables from multivariate analysis were even better.
Analyzing Table 2, it is noted that the principal components have not
improved the initial performance, achieved by original variables. On the other
hand, the performance (error and accuracy) was practically the same, but
with a significant dimensionality reduction (- 62.9%), decreasing the number
of predictors from 70 to 26 variables.
In turn, the oblique components, obtained by rotation from PCA, increased the accuracy in up to 7.2% (with 3-NN) over the original performance.
Moreover, the error rate decrease has achieved 47.4% (for 1-NN), using an even
smaller number of predictors (23 variables). The rotations are often used to
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retrieve as far as possible the meaning of the variables, aiming to enhance their
interpretative. Nevertheless, from such results, it is noted that the PCA-rotated
data can also provide a better performance in classification tasks.
Table 3: Performance metrics afforded by the predicting models with the best overall
accuracy based on 3-NN classifier, according to: precision (P ), sensitivity (tprate ), specificity
(tnrate ), and area under the curve (AUC).

OC

DF

PF

P
tprate
tnrate
AUC
P
tprate
tnrate
AUC
P
tprate
tnrate
AUC

Af
1
1
1
1
1
.97
1
.99
1
1
1
1

Gp
1
.94
1
.97
1
.94
1
.97
1
.97
1
.99

Arboreal
C f Sp
.94 .97
.91
1
.99
1
.95
1
.91
1
.97
1
.94
1
.96
1
.93
1
.84
1
.99
1
.92
1

species and
C s Hc
1
1
.91
1
1
1
.96
1
1
1
.97
1
1
1
.98
1
1
1
1
1
1
1
1
1

performance
I v Es C t
1
1
.86
1 .94
1
1
1
.98
1 .97 .99
1 .94 .91
1 .91
1
1 .99
1
1 .99
1
1
1
.90
1 .94 .88
1
1
.99
1 .97 .94

Tg
.94
.97
.99
.98
.97
.94
1
.97
.91
1
.99
1

Zk
.94
.97
.99
.98
.94
.97
.99
.98
.89
1
.98
.99

In general, the best performances were obtained by variables synthesized
from FDA and EFA. The FDA provided the most expressive dimensionality
reduction (-85.7%), decreasing from 70 to only 10 predictors. Hence, optimizing
the computational effort during the machine learning, the FDA had the lower
error rate, mainly for a larger k nearest neighbors.
In this sense, the reduction provided by FDA in the and 63.6% over
EFA in the most stable setting (7-NN). In turn, the EFA provided the best
accuracy (98.6%) among all evaluated settings and techniques, equivalent to
an increasing of 7.4% over original variables performance.
On the order hand, in more stable settings (three or more nearest neighbors) the performance provided by FDA outperforms the EFA. Taking into account that the 1-NN classifier can be less stable, i.e., more sensitive to different
dataset of learning and testing by considering less information, the predictors
variables with best overall accuracies (OC , DF and PF ) were compared using
the 3-NN results, according to the performance metrics presented in Table 3.
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Analyzing Table 3 it is possible to calculate that the average precision
achieved by the discriminant functions (97.0%) was slightly better than one
provided from principal factors (96.7%) and oblique components (96.8%). In
this sense, the DF was the only one which provided precision superior than 91%
for all species, while the OC achieved 86.5% for the Centrolobium tomentosum
(Ct), and the PF got 88.9% to Zanthoxylum kleinii (Zk).
The same superiority was observed in relation to average sensitivity
(tprate ), equal to 96.9% for DF , against 96.6% for both OC and PF . These
results indicate that DF had larger generalization capability to classify samples truly belonging to each species, making less omission errors. The biggest
omission errors were made by PF, the only predictors set which had sensitivity
lower than 88%, such as 84.4% for Cedrela fissilis (Cf).
On the other hand, the predictors based on the DF had the lowest average specificity, achieving 99.2%, while the OC and PF obtained 99.6%. Hence,
the DF caused the largest commission errors, but even so in the worst case
the specificity was 93.8% for the Gochnatia polymorpha (Gp), which can be
considered a very high refusal rate when the sample really does not belong to
tree species.
By evaluating the area under the ROC curve (AUC), it is noted that
the PF achieved a perfect performance (100%) for five tree species, while the
OC and DF for only four ones. Nevertheless, the PF had also the lowest AUC
(91.5%), associated with Cedrela fissilis (Cf). As a consequence of this balance
among advantages in one or another aspect, all three predictor sets obtained
the same average AUC (98.1%). Thus, based on an integrated analysis of the
commission and omission errors, it is reasonable to consider that these three
alternatives (OC , DF and PF ) achieved a quite similar ability in supporting
the tree species identification.

4. Conclusion
By reviewing previous studies it was noted that the use of multivariate
analysis represent a lack in the study of the trunk texture as indicator of the
tree species. Then, the use of variables synthesized from multivariate analysis
was compared to the performance of original variables based on trunk texture
patterns, in order to support the arboreal identification using computational
intelligence.
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Regarding to the compress information, all assessed multivariate techniques provided expressive dimensionality reduction, achieving up to 85.7% of
decrease in the number of predictor variables. Thus, by optimizing the computational effort, there was a fall in the error rate that achieved 71.4% during
machine learning. As an expressive result, the best accuracy (98.6%) represented an increasing of 7.4% over the generalization capability of the original
variables, during the validation test.
In conclusion, the use of variables synthesized from multivariate analysis
can be considered a promising strategy. Nevertheless, a progressive inclusion
of more tree species tends to make its identification more difficult. Therefore,
in future studies an approach able to deal with a more expressive overlapping
of feature values could be experienced, such as the use of patterns with soft
boundaries, aiming at further improving the performance of the computer-aided
tree identification.
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Resumo. Este trabalho visa apresentar uma aplicação de relações fuzzy para
auxiliar no diagnóstico de pacientes infectados com determinadas doenças no
trato respiratório superior. Para isso foram consideradas as doenças: faringotonsilite viral, faringotonsilite estreptocócica, mononucleose e difteria; e utilizadas equações relacionais fuzzy para propor um modelo de diagnóstico médico
relacionando os sintomas ou sinais de pacientes com essas quatro doenças.

Palavras-chave: Relações Fuzzy; Modelagem Matemática; Diagnóstico
Médico; Faringotonsilites.

1. Introdução
Faringotonsilites, antigamente chamadas de amigdalites, representam
uma das infecções mais frequentes das vias aéreas superiores, principalmente
na população infantil. Esta afecção demanda uma fração importante dos atendimentos médicos, com custo ponderável à área da saúde, além de ausências no
trabalho e às escolas, e afeta diretamente a qualidade de vida dos indivı́duos
acomeditos.
Entre as infecções das vias aéreas superiores, encontramos muito frequentemente as faringotonsilites virais e bacterianas as quais, dependendo do
vı́rus e da bactéria, podem ser classificadas de diversas maneiras como, por
exemplo, faringotonsilite estreptocócica, faringotonsilite viral, mononucleose
ou difteria. Embora as faringotonsilites de causa viral sejam mais prevalentes,
esta sı́ndrome clı́nica é um dos maiores e mais antigos exemplos de como os
1 Mestranda

PROFMAT, ma pissini@hotmail.com

2 magda@ufscar.br
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antibióticos são prescritos de maneira inadequada (Santos e Berezin, 2005; Sih,
2006) .
A Teoria dos Conjuntos Fuzzy, introduzida por Zadeh (1965), tem sido
muito utilizada para lidar com o diagnóstico de doenças, uma vez que uma
única doença pode se manifestar de forma diferente em pacientes e com vários
graus de severidade. Além disso, um único sintoma pode ser indicativo de
doenças distintas, e a presença de outras doenças em um mesmo indivı́duo
pode alterar completamente o padrão sintomático esperado para qualquer uma
delas (Ortega, 2001; Zadeh, 1965; Lopes et al., 2005).
Uma modelagem matemática utilizando a Teoria de Conjuntos Fuzzy
para diagnóstico médico foi proposta por Barros e Bassanezi (2015). Dentro
deste contexto, propõe-se um modelo matemático para auxiliar o diagnóstico
de pacientes infectados com faringotonsilites, dentre elas selecionou-se quatro:
faringotonsilite viral, faringotonsilite estreptocócica, mononucleose e difteria.
A idéia básica é relacionar os sintomas e sinais de pacientes com as possı́veis
doenças, de acordo com os conhecimentos de uma especialista (residente de
otorrinolaringologia de Sorocaba/SP), que colaborou de forma anônima, e utilizar equações relacionais fuzzy para propor um modelo de diagnóstico médico
(Barros e Bassanezi, 2015).
O modelo de diagnóstico será utilizado para vinte pacientes, com idades maiores ou iguais a cinco anos, que podem apresentar dez sintomas (febre,
odinofagia, hiperemia tonsilar, exsudato tonsilar, petéquias em palato, linfadenopatia, coriza/obstrução nasal/espirros, sintomas gastrointestinais/dor abdominal, mal-estar/fadiga e hepatoesplenomegalia), retirados de uma tabela
elaborada pela própria especialista.

2. Equações relacionais fuzzy
Olhando para qualquer relação especı́fica, tal como a do “casamento”por
exemplo, considerando-se o par ordenado (x,y) tal que x e y representam duas
pessoas, nas relações humanas pode-se dizer que, ou alguém é ou não é casado
com outro alguém, o que é uma simplificação da realidade (Halmos, 2001).
Este seria um exemplo de relação clássica. Porém, observando a relação de
“afinidade”entre duas pessoas pode-se considerar o grau de afinidade entre
elas, isto é, dois ou mais indivı́duos podem se relacionar com diferentes graus
de afinidade, desde 0 (não possuem afinidade) até 1 (possuem total afinidade).

Uma abordagem fuzzy para auxiliar no diagnóstico ...
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Este seria um exemplo de relação fuzzy.
O conceito matemático de relação fuzzy generaliza o conceito de relação
clássica por meio da atribuição de um valor do intervalo [0,1] às associações
entre elementos que fazem parte da relação.
Abaixo serão apresentadas algumas definições importantes para o desenvolvimento do modelo fuzzy para auxiliar no diagnóstico médico das faringotonsilites. Como fundamentação teórica utilizou-se como base as referências
Barros e Bassanezi (2015) e Nicoletti e Camargo (2004).
Definição 1. Seja U um conjunto (clássico); um subconjunto fuzzy F de U é
caracterizado por uma função
ϕF : U −→ [0, 1],
pré-fixada, chamada função de pertinência do subconjunto fuzzy F. O ı́ndice
F da função de pertinência é usado em analogia à função caracterı́stica de
subconjunto clássico.
Na definição acima, o valor ϕF (x) ∈ [0, 1] indica o grau com que o
elemento x de U está no conjunto fuzzy F; ϕF (x) = 0 indica a não pertinência
de x ao conjunto fuzzy F e ϕF (x) = 1 indica a pertinência completa de x ao
conjunto F.
Definição 2. Uma relação fuzzy R sobre U1 × U2 × ... × Un é qualquer subconjunto fuzzy de U1 × U2 × ... × Un . Assim, uma relação fuzzy é definida por
uma função de pertinência ϕR : U1 × U2 × ... × Un → [0,1].
Se o produto cartesiano for formado por apenas dois conjuntos U1 × U2 ,
a relação é chamada de fuzzy binária sobre U1 × U2 .
Do ponto de vista de inferência, com o objetivo de se tomar alguma
decisão, uma relação fuzzy de grande importância é o produto cartesiano.
Definição 3. O produto cartesiano fuzzy dos subconjuntos fuzzy A1 , A2 , ..., An
de U1 , U2 , ..., Un , respectivamente, é a relação fuzzy A1 × A2 × ... × An cuja
função de pertinência é dada por:
ϕA1 ×A2 ×...×An = ϕA1 ∧ ϕA2 ∧ ... ∧ ϕAn ,
sendo que ∧ representa o mı́nimo.
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Logo, de acordo com essa definição, o produto cartesiano é uma intersecção entre conjuntos pertencentes a universos de discurso diferentes.
A composição entre relações fuzzy binárias é de importância fundamental
nas aplicações em diagnóstico médico. Aqui será apresentada a composição
mais tradicional em Lógica Fuzzy.
Definição 4. Considere R e S duas relaçoes fuzzy binárias em U × V e V × W ,
respectivamente. A composição R ◦ S é uma relação fuzzy binária em U × W
cuja função de pertinência é dada por
ϕR◦S (x, z) = sup [min(ϕR (x, y), ϕS (y, z))].
y∈V

Quando os conjuntos U, V e W são finitos, então a forma matricial da
relação R ◦ S, dada pela composição [max-min], é obtida como uma multiplicação de matrizes, substituindo-se o produto pelo mı́nimo e a soma pelo
máximo (Barros e Bassanezi, 2015).
As equações relacionais fuzzy tratam de achar a forma matricial de uma
relação fuzzy binária, a partir de duas outras conhecidas. As equações relacionais fuzzy de interesse aqui têm a forma:
R ◦ X = T,
em que R e T são as formas matriciais das relações fuzzy binárias dadas,
“◦”uma composição [max-min] entre relações fuzzy e X a forma matricial de
uma relação fuzzy incógnita a ser encontrada.

3. A modelagem matemática
O processo de tomada de decisões ocorre em diversos pontos da atividade
do médico, principalmente no diagnóstico. Desta forma, a Teoria dos Conjuntos
Fuzzy é aplicada no Diagnóstico Médico Fuzzy com auxı́lio de um especialista
médico. O objetivo desta aplicação é propor um modelo fuzzy para auxiliar
o médico a tomar decisões e optar por exames laboratorias mais detalhados
(Barros e Bassanezi, 2001).
A ideia básica é relacionar os sintomas ou sinais de pacientes com algumas possı́veis doenças das vias aéreas superiores, de acordo com os conhecimentos médicos de um especialista.
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Para isso, considere os seguintes conjuntos universais: conjunto dos pacientes (U ), conjunto dos sintomas (V ) e conjunto das doenças (W ).
Neste caso, trata-se de doenças das vias aéreas superiores, faringotonsilites. Existem inúmeras classificações para as faringotonsilites, levando-se em
consideração seu quadro clı́nico e bacteriológico. Para este estudo considerouse quatro delas: faringotonsilite estreptocócica, faringotonsilite viral, difteria e
mononucleose, das quais tem-se conhecimento de vinte pacientes P1 , P2 , P3 ,
P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P10 , P11 , P12 , P13 , P14 , P15 , P16 , P17 , P18 , P19 , P20 ,
com os sinais e sintomas s1 , s2 , s3 , s4 , s5 , s6 , s7 , s8 , s9 , s10 , que apresentaram
os diagnósticos d1 , d2 , d3 , d4 sendo:
s1 = febre
s2 = odinofagia
s3 = hiperemia tonsilar
s4 = exsudato tonsilar
s5 = petéquias em palato
s6 = linfadenopatia
s7 = coriza/obstrução nasal/ espirros
s8 = sintomas gastrointestinais/ dor abdominal
s9 = mal-estar / fadiga
s10 = hepatoesplenomegalia
d1 = faringotonsilite estreptocócica
d2 = faringotonsilite viral
d3 = difteria
d4 = mononucleose
A base de conhecimentos será composta pelos dados acima, os quais
serão representados por meio de equações relacionais fuzzy. Solicitou-se a especialista (residente de otorrinolaringologia de Sorocaba/SP) que estabelecesse o
grau da relação fuzzy R, Tabela 1, cujas colunas representam as doenças consideradas, as linhas são os sinais e sintomas, e os valores da matriz são os graus,
no intervalo [0,1], com que os sinais e sintomas se relacionam com as doenças.
Por exemplo, o valor R91 = 0, 75, indica que numa escala entre 0 e 1, o sintoma s9 , mal-estar/fadiga, está relacionado com a doença d1 , faringotonsilite
estreptocócica, com grau 0,75.
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Tabela 1: Relação Fuzzy R: sintomas
Sinais e sintomas \ Diagnósticos
d1
s1
1, 0
s2
1, 0
s3
1, 0
s4
0, 75
s5
0, 75
s6
0, 5
s7
0, 0
s8
0, 5
s9
0, 75
s10
0, 0

× diagnósticos

d2
0, 5
0, 75
0, 75
0, 5
0, 0
0, 75
1, 0
0, 75
0, 5
0, 0

d3
0, 25
0, 5
0, 25
1, 0
0, 0
1, 0
0, 3
0, 0
1, 0
0, 0

d4
0, 75
0, 75
0, 75
0, 75
0, 75
0, 8
0, 2
0, 5
0, 8
0, 5

A Tabela 2 apresenta a relação fuzzy S, a qual é composta por valores no
intervalo [0,1] que indicam os graus com que cada sinal e sintoma se manifestou
nos vinte pacientes, estes graus foram fornecidos pela especialista.
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Tabela 2: Relação
Pacientes(P) \ (s)
s1
s2
P1
0,75 1,0
P2
0,5 0,6
P3
0,75 1,0
P4
0,75 0,8
P5
0,0 0,2
P6
1,0 0,2
P7
0,0 0,6
P8
1,0 1,0
P9
0,5 1,0
P10
0,5 0,8
P11
0,5 0,2
P12
0,5 0,2
P13
0,5 0,4
P14
0,5 0,2
P15
0,5 0,4
P16
1,0 0,2
P17
1,0 1,0
P18
0,5 0,2
P19
1,0 0,8
P20
0,75 0,6

Fuzzy S: pacientes × sintomas

s3
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,0
1,0
1,0
0,8
0,6
0,6
0,2
0,6
0,0
0,8
0,2
0,6
0,2
0,8
0,6

s4
0,8
0,0
0,8
0,6
0,0
1,0
0,2
1,0
1,0
0,6
0,0
1,0
0,0
1,0
0,2
1,0
0,6
1,0
0,8
0,2

s5
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

s6
0,2
0,6
0,0
0,2
0,6
1,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,6
1,0
0,2
1,0
0,2
0,8
0,0
1,0
0,2
0,4

s7
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,8
0,0
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
0,6

s8
0,0
0,2
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2

s9
0,6
0,2
0,6
0,8
0,2
1,0
0,2
1,0
0,8
0,6
0,2
1,0
0,2
1,0
0,2
1,0
0,6
1,0
0,6
0,2

s10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

A ideia é obter uma relação fuzzy T, forma matricial da tabela pacientes
× diagnósticos (U × W ), de modo que
S ◦ R = T,
em que S é a forma matricial da tabela pacientes × sintomas (U × V ) e
R é a forma matricial da tabela sintomas × diagnósticos (V × W ), “◦” uma
composição [max-min] entre relações fuzzy (Barros e Bassanezi, 2015).
A partir da relação fuzzy T será possı́vel obter o diagnóstico médico com
os respectivos graus das doenças para cada paciente, ou seja,
tij (x, z) = max [min(ϕR (ui , vk ), ϕS (vk , wj ))] = max [min(rik , skj )],
1≤k≤n

1≤k≤n
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t11 t12 ... t1p
 t

 21 t22 ... t2p 
obtendo assim a forma matricial de T = S ◦ R = 
.

 .
.
.
. 
tm1 tm2 ... tmp m×p
Por exemplo, o diagnóstico médico do paciente P1 , via relação fuzzy,
é facilmente obtido através dos cálculos de tij , com i = 1 e j = 1, 2, 3, 4 da
matriz T. Assim, de acordo com os sinais e sintomas apresentados, o paciente
P1 pode ter uma das doenças di , com i = 1, 2, 3, 4, com os respectivos graus
de pertinência:
• t11 = max[min{0,75;1,0}, min{1,0;1,0}, min{1,0;1,0}, min{0,8;0,75}, min{1,0;0,75},
min{0,2;0,5}, min{0;0}, min{0;0,5}, min{0,6;0,75}, min{0;0}]
t11 = max[0,75 ; 1,0 ; 1,0 ; 0,75 ; 0,75 ; 0,2 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 0] = 1,0
• t12 = max[min{0,75;0,5}, min{1,0;0,75}, min{1,0;0,75}, min{0,8;0,5},
min{1,0;0}, min{0,2;0,75}, min{0;1,0}, min{0;0,75}, min{0,6;0,5}, min{0;0}]
t12 = max[0,5 ; 0,75 ; 0,75 ; 0,5 ; 0 ; 0,2 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0] = 0,75
• t13 = max[min{0,75;0,25}, min{1,0;0,25}, min{1,0;0,25}, min{0,8;1,0},
min{1,0;0}, min{0,2;1,0}, min{0;0,3}, min{0;0}, min{0,6;1,0}, min{0;0}]
t13 = max[0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,8 ; 0 ; 0,2 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 0] = 0,8
• t14 = max[min{0,75;0,75}, min{1,0;0,75}, min{1,0;0,75}, min{0,8;0,75},
min{1,0;0,75}, min{0,2;0,8}, min{0;0,2}, min{0;0,5}, min{0,6;0,8}, min{0;0,5}]
t14 = max[0,75 ; 0,75 ; 0,75 ; 0,75 ; 0,75 ; 0,2 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 0] = 0,75
Da mesma forma, de acordo com os sinais e sintomas apresentados, o
paciente P5 pode também ter uma das doenças di , com i = 1, 2, 3, 4, com os
respectivos graus de pertinência:
• t51 = max[min{0;1,0}, min{0,2;1,0}, min{0,6;1,0}, min{0;0,75}, min{0;0,75},
min{0,6;0,5}, min{1,0;0}, min{0,6;0,5}, min{0,2;0,75}, min{0;0}]
t51 = max[0 ; 0,2 ; 0,6 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 0,2 ; 0] = 0,6
• t52 = max[min{0;0,5}, min{0,2;0,75}, min{0,6;0,75}, min{0;0,5}, min{0;0},
min{0,6;0,75}, min{1,0;1,0}, min{0,6;0,75}, min{0,2;0,5}, min{0;0}]
t52 = max[0 ; 0,2 ; 0,6 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 1,0 ; 0,6 ; 0,2 ; 0] = 1,0
• t53 = max[min{0;0,25}, min{0,2;0,25}, min{0,6;0,25}, min{0;1,0}, min{0;0},
min{0,6;1,0}, min{1,0;0,3}, min{0,6;0}, min{0,2;1,0}, min{0;0}]
t53 = max[0 ; 0,2 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 0,3 ; 0 ; 0,2 ; 0] = 0,6
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• t54 = max[min{0;0,75}, min{0,2;0,75}, min{0,6;0,75}, min{0;0,75}, min{0;0,75},
min{0,6;0,8}, min{1,0;0,2}, min{0,6;0,5}, min{0,2;0,8}, min{0;0,5}]
t54 = max[0 ; 0,2 ; 0,6 ; 0 ; 0 ; 0,6 ; 0,2 ; 0,5 ; 0,2 ; 0] = 0,6
Desta forma, obtém-se o diagnóstico para todos os pacientes.

4. Conclusões
Através dos cálculos, foi possı́vel encontrar a relação fuzzy T (pacientes
× diagnósticos ), Tabela 3, cujas colunas representam as doenças consideradas,
as linhas são os pacientes, e os valores da matriz são os graus com que as
doenças se relacionam com cada paciente.
Tabela 3: Relação fuzzy T:
Pacientes \ Diagnósticos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

pacientes × diagnósticos

d1
1,0
0,6
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,6
0,75
0,6
0,75
0,8
1,0
1,0
0,75
1,0
0,75

d2
0,75
1,0
0,75
0,75
1,0
0,75
0,8
0,75
0,75
0,75
1,0
0,75
0,8
0,75
0,8
0,75
0,75
0,75
0,75
0,6

d3
0,8
0,6
0,8
0,8
0,6
1,0
0,3
1,0
1,0
0,6
0,6
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,6
1,0
0,8
0,4

d4
0,75
0,6
0,75
0,8
0,6
0,8
0,75
0,8
0,8
0,75
0,6
0,8
0,6
0,8
0,75
0,8
0,75
0,8
0,75
0,75

Desta forma, notamos na Tabela 3, que a possibilidade do paciente P1 ter
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faringotonsilite estreptocócica, faringotonsilite viral, difteria e mononucleose é
1,0; 0,75; 0,8 e 0,75, respectivamente. E a possibilidade do paciente P5 ter
faringotonsilite estreptocócica, faringotonsilite viral, difteria e mononucleose
é 0,6; 1,0; 0,6 e 0,6, respectivamente. Portanto, nota-se que o paciente P1 ,
pelo modelo proposto, tem maior possibilidade de estar com faringotonsilite
estreptocócica; e o paciente P5 de estar com faringotonsilite viral.
É importante observar que a composição nem sempre responde qual
doença o paciente possui, como acontece nitidamente para os pacientes P6 , P8 ,
P9 , P15 , P16 e P20 , os quais possuem duas doenças com o mesmo grau de pertinência, porém, ao comparar com os diagnósticos fornecidos pela especialista,
entre as duas doenças, uma delas é o diagnóstico correto.
Observa-se que os resultados dos diagnósticos são muito próximos uns
dos outros, resultado esperado pela residente de otorrinolaringologia, uma vez
que as doenças pesquisadas possuem sintomas semelhantes, exceto em alguns
casos especı́ficos como hepatoesplenomegalia, que é o aumento do tamnho do
fı́gado e do baço, provocado geralmente por uma grande atividade de defesa
imunológica do organismo, presente apenas na mononucleose.
Os resultados do modelo fuzzy disponı́veis na Tabela 3 e comparados
com os diagnósticos fornecidos pela especialista foram compatı́veis em 95%
dos casos, ou seja dos 20 diagnósticos 19 foram compatı́veis. Fazendo-se uma
pesquisa e um questionamento desses casos, considerou-se pacientes com idade
maior ou igual a 5 anos, essa escolha se deu pelo fato de que os pacientes com
idades inferiores não possuem autonomia para responderem por si só sobre
seus sinais e sintomas, e ficam dependentes da análise de seus responsáveis.
Além disso, uma observação é que na maioria dos casos, os pacientes já vão
medicados ao médico, ou seja, já ingeriram um antitérmico ou um analgésico,
o que pode comprometer o resultado da aferição da febre e do grau da dor que
estão sentindo no momento da consulta.
É importante observar que a resposta da composição é também um conjunto fuzzy, ou seja, a composição fuzzy fornece a distribuição de possibilidades
do paciente no conjunto de doenças dado que ele apresenta uma certa distribuição de possibilidades no conjunto de sintomas (Massad et al., 2008; Marins,
2016; Marins e Peixoto, 2016).
Outra propriedade importante da relação fuzzy é que à medida que se
obtém diagnósticos de novos pacientes, estes podem ser incluı́dos na base de
conhecimentos aumentando assim a capacidade de se obter mais diagnósticos
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por meio de relações fuzzy, tal como fazem os profissionais da saúde (Barros e
Bassanezi, 2015; Massad et al., 2008).
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do Estado de São Paulo (FAPESP) processo número 2016/04299-9 pelo auxı́lio
financeiro.

Referências
Barros, L. C. e Bassanezi, R. C. (2001). Introdução à teoria fuzzy aplicações
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Um instrumento para avaliacão de autismo via
sistema fuzzy
Lucas A. Zago1, Magda S. Peixoto2,
DFQM, CCTS - UFSCar, 18.052-780 , Sorocaba/SP.

Resumo. Neste trabalho utilizaremos os sistemas baseados em regras fuzzy
para desenvolver um modelo matemático de diagnóstico de autismo baseado
na escala CARS-BR. Nosso modelo foi construı́do a partir das 15 perguntas
da escala original e utilizando os resultados por ela obtido como base para o
desenvolvimento de uma nova lógica de processar os dados e obter os resultados.

Palavras-chave: Sistema fuzzy; autismo; modelagem matemática.

1. Introdução
O autismo não é considerado uma doença e sim uma sı́ndrome comportamental que não pode ser detectada por exame de sangue, de imagem ou
outro instrumento determinı́stico. Seu diagnóstico é desenvolvido através de
uma análise comportamental e suas caracterı́sticas podem ser percebidas em
crianças ainda muito pequenas. A dificuldade de mensurar essas caracterı́sticas
e de classificá-las ainda é um grande desafio para oferecer serviços educacionais
especializados.
Outro ponto que dificulta muito o diagnóstico do autismo é um quadro
bastante heterogêneo, crianças podem manifestar sintomas com poucos meses
de vida ou apenas depois de dois anos, apresentar problemas na fala ou retardo
mental ou nenhum dos dois. A intervenção é um fator de extrema importância
para o desenvolvimento do paciente, quanto mais cedo for diagnosticado e desenvolvida a terapia menor será os danos causados podendo levar o paciente a
ter uma vida mais próximo do normal (Silva e Hollerbusch, 2001).
1 lucas

zago@hotmail.com, Mestrando PROFMAT

2 magda@ufscar.br
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Em um contexto histórico, o termo autismo com pacientes com caracterı́sticas definidas hodiernamente por Rutter (1978), apresentando quatro
critérios: dificuldade da interação social, problemas na comunicação, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos, com
inı́cio antes dos 30 meses de idade.
Os diagnósticos comportamentais em crianças são de longe deterministı́cos, quase sempre é muito difı́cil usar as palavras ’sim’ ou ’não’, principalmente
pelo desenvolvimento da criança que muda constantemente e de maneira descontinua. Quase sempre depende de critérios conceituais, não absolutos e que
podem variar de acordo com o pensamento e visão do profissional que está
desenvolvendo tal diagnóstico (Rapin e Goldman, 2008).
O instrumento de avaliação mais utilizado quando o assunto é autismo
é a escala de CARS (Childhood Autism Rating Scale), desenvolvida Shopler
et al. (1988). A escala conta com 15 questões sobre desenvolvimento e caracterı́sticas do autismo que ajuda a distinguir crianças sem autismo, com autismo
leve/moderado e autismo grave. Em 15 anos de sua construção foram utilizadas
mais de 1500 crianças para a sua validação.
A escala de CARS pode ser aplicada a crianças com mais de dois anos
por educadores, pesquisados e profissionais da saúde, as 15 questões recebem
nota de 1 a 4, e a soma destes valores é analisado, sendo considerado normal
a criança abaixo de 30 pontos, autismo leve/moderado de 30 a 36 pontos e
autismo grave acima de 37 pontos.
A escala de CARS foi traduzida e validada no Brasil por Pereira (2007).
Durante o processo de validação a versão em português – CARS-BR – foi
aplicada em 60 crianças e obteve no teste de confiabilidade nota 0,90 e escolhida
como base para esse modelo fuzzy.

2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo matemático que possa
identificar pacientes com transtorno do espectro autista utilizando um sistema
baseado em lógica fuzzy, proporcionando uma nova alternativa para o dia/gnós/-ti/-co, hoje realizado pela lógica tradicional. Nesse modelo utilizaremos
a escala CARS-BR para elaborar as variáveis de entrada, saı́da e a base de
regras com auxilio de uma especialista.
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3. Metodologia
3.1

A Teoria da Lógica Fuzzy

A Teoria da Lógica Fuzzy, introduzida por Zadeh (1965) apresenta uma
vasta vantagem em lidar com problemas ligados a biociência, principalmente
se tratando de situação onde as incertezas e a falta de precisão faz parte do
diagnóstico. A verdade parcial surge dentro desta lógica com uma alternativa
para situações onde afirmar algo pode se torna uma mentira.
“A Teoria da Lógica Fuzzy tem sido desenvolvida para lidar
com o conceito de verdade parcial, ou seja, com valores de verdade
entre o completamente verdadeiro e o completamente falso da lógica
Booleana.” (ver: Ortega, 2001, p.9).
A imprecisão faz parte da nossa vida, da nossa rotina e das nossas decisões, fazemos isso quase o todo tempo e na maioria das vezes sem perceber,
ou será que nunca saı́mos mais cedo de casa para evitar o trânsito ou evitar
um imprevisto e chegarmos atrasado a um compromisso importante. Nossas
decisões são tomadas partindo de experiências anteriores ou de expectativas
que criamos para prever fatores que ainda não conhecemos.
Definição 1. Seja U um conjunto (clássico), um subconjunto fuzzy F de U é
caracterizado por um função
ϕF : U −→ [0, 1],
chamada de função de pertinência do conjunto fuzzy F.
Um Sistema Baseado em Regras Fuzzy é desenvolvido com os mesmos
princı́pios, usamos experiências anteriores para processar novas situações e trilhar o melhor caminho, tornando possı́vel a transição da linguagem de um
especialista em fórmulas matemáticas, automatizando a tomada de decisão ou
se aproximando dela (Barros e Bassanezi, 2006).
A base de regras que vai ser processada tem uma estrutura lógica baseada em SE-ENTÃO, uma estrutura considerada simples dentro da área da
Matemática, mas que pode ser muito precisa se consideramos vários aspectos
que muitas vezes não são considerados em estruturas mais complexas.
Inicialmente precisamos que as nossas variáveis de entrada sejam Conjuntos Fuzzy. Utilizaremos funções de pertinência para que as variáveis crisp
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(clássica) sejam transformadas em um conjunto Fuzzy. Chamamos essa parte
de fuzzificação. A Lógica Fuzzy permite que o mesmo elemento tenha pertinência em dois conjuntos dicotômicos.

Com as variáveis de entrada fuzzificadas temos que criar nossa base
de regras, para isso traduzimos situações conhecidas, decorrente de estudos
anteriores e simulações, em uma linguagem matemática, no caso da lógica fuzzy
chamamos essas regras já traduzidas em controlador fuzzy, assim podemos
fazer simulações com softwares matemáticos. Para esse trabalho utilizaremos o
método de inferência de Mamdani para a criação do nosso controlador Fuzzy.
Esse método utiliza de uma relação Fuzzy binária composta pela ideia de MAXMIN.

Após a aplicação dos métodos de fuzzificação e inferência, temos um
resultado que é um conjunto Fuzzy. Utilizaremos para o processo de defuzzificação, o centroide gerando uma saı́da crisp.

3.2

O modelo CARS Fuzzy

O nosso modelo vai ser baseado no modelo clássico da escala de CARSBR (Modelo da Childhood Autism Rating Scale, traduzida e validada para o
português do Brasil) uma das mais utilizadas para o diagnóstico de autismo no
Brasil e no mundo (CARS). A escala CARS-BR contém 15 itens que recebem
notas que variam de 1 (dentro dos limites da normalidade) e 4 (sintomas de
autismo grave), vamos chamar esses itens de variáveis conforme a Tabela 1:
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Tabela 1: Itens da CARS-BR
Variavel
Relacionamento Inter-Pessoal
Imitação
Resposta Emocional
Expressão Corporal
Uso do Objeto
Adaptação a Mudanças
Uso do Olhar
Uso da Audição
Uso do Paladar, Olfato e do Tato
Medo e Nervosismo
Comunicação Verbal
Comunicação Não Verbal
Atividade
Grau e Consistência das Respostas da Inteligência
Impressão Geral
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Sigla
RIP
IMI
REM
ECO
UOB
ADM
OLH
AUD
POT
MEN
CVE
CNV
ATI
GCI
IGE

No modelo aqui proposto vamos definir 7 variáveis a partir dos itens
apresentados na Tabela 1, como podemos ver na Tabela 2:
Tabela 2: Variáveis de Entrada
Nova Variável
Sigla
Imitação e Atividade
VRA
Relac. Inter-Pessoal e Resposta Emocional
VRB
Expressão Corporal e Uso do Objeto
VRC
Adaptação a Mudanças e Medo e Nervosismo
VRD
Grau e Cons. Resp. Int. e Impressão Geral
VRE
Comunicação Verbal e Não Verbal
VRF
Uso do Olhar, Audição, Paladar, Olfato e Tato VRG

Soma
IMI+ATI
RIP+REM
ECO + UOB
ADM+MEN
GCI+IGE
CVE+CNV
OLH+AUD+POT

Como cada um dos itens da Tabela 2 podem variar de 1 a 4, as novas
variáveis de entrada passaram a variar de 2 a 8, com exceção da VRG que vai
variar de 3 a 12, por ser a soma de três itens. Para cada uma das variáveis
vamos considerar dois conjuntos fuzzy opostos e simétricos. Para representar
esse conjunto optamos por trapezoidais, como podemos observar na Figura 3:
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8

9

10

11

12

VRG

Figura 1: (a)

Figura 2: (b)

Figura 3: Conjuntos fuzzy de entrada
Na Figura 1 temos a representação da variável VRA definida no intervalo
de [2, 8], composta com dois números fuzzy do tipo trapezoidal, que são eles:
VRA-N [0, 2, 3, 7] para ausência das caracterı́sticas autista e VRA-S [3, 7,
8, 10] para a presença do autismo. Assim os valores reais da VRA que é a
união de dois itens da escala original, Imitação e Atividade passam a ter uma
pertinência [0,1] dentro dos dois conjuntos fuzzy. Analgamente, as variáveis
VRB, VRC, VRD, VRE e VRF. Já a variável VRG que é a união de três itens
é definida no intervalo de [3,12] conforme a Figura 2.
Fuzzificados as variáveis de entrada precisamos fazer o mesmo processo
para a variável de saı́da. Assim com base nos intervalos e nas variáveis de
saı́da do modelo CARS-BR original, temos a variável crisp DAU (Diagnostico
de Autismo) e dentro dela criamos três conjuntos fuzzy também do tipo trapezoidais, que são eles AUN [0, 15, 28, 32] − Ausência de Caracterı́sticas Autista,
AUL [28, 32, 35, 39] Autismo Leve/Moderado e AUG [35, 39, 60, 90] Autismo
Grave, conforme a Figura 4:
AUN

grau de pertinência

1

AUL

AUG

0.8

0.6

0.4

0.2

0
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

DAU

Figura 4: Conjuntos fuzzy de saı́da
Depois que fuzzificamos nossas variáveis, precisamos construir a base de
regras para a tomada de decisão. Nossa base de regras foi construı́da baseada
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no resultado da escala de CARS-BR e auxı́lio da especialista.
A base de regras será composta por 128 regras do tipo:
1. ’Se VRA for sim e VRB for não e VRC for sim e VRD for sim e VRE for
não e VRF for sim e VRG for não então DAU é autismo grave’;
2. ’Se VRA for não e VRB for não e VRC for não e VRD for sim e VRE for
não e VRF for não e VRG for sim então DAU á autismo leve/moderado’;
3. ’Se VRA for não e VRBe for sim e VRC for não e VRD for sim e VRE
for não e VRF for não e VRG for não então DAU é não autismo’. Similarmente, seguem as demais regras.
Com todas as variáveis fuzzificadas e a base de regras construı́das, utilizaremos método de inferência de Mamdani como controlador fuzzy, assim após
a aplicação do método teremos um conjunto fuzzy resultado. Utilizaremos do
método de defuzzificação centroide para que o conjunto fuzzy resultado seja
transformado em um conjunto fuzzy crisp, em que podemos comparar com o
modelo tradicional.

4. Resultados e Conclusão
O modelo matemático foi desenvolvido utilizando-se ferramenta Toolbox
Fuzzy do software MatLab e simulações foram feitas.
Por falta de base de dados e de toda complexibilidade de validar o novo
modelo em pacientes deixaremos a validação para um próximo trabalho, considerando apenas os conceitos matemáticos envolvidos.
Dentro da modelagem matemática buscando modelar fenômenos biológicos nos depararmos com situações nada determinı́sticas e recheadas de incertezas, dentro destes aspectos os sistemas baseados em regras fuzzy utiliza
uma lógica mais flexı́vel que possibilita melhores ajustes. O autismo é diagnosticado por conjuntos de comportamento, tornando-se assim muito subjetivo,
nestes aspectos utilizar modelagem matemática fuzzy pode dar uma vantagem
em diminuir discrepâncias entre dois diagnósticos diferentes.
O modelo não foi validado, mais inúmeros teste foram aplicados considerando pacientes fictı́cios. O modelo fuzzy foi baseado em análise do modelo
CARS-BR, priorizando apenas a mudança da lógica do processo, conservando
as entradas e saı́das e comparando os resultados. Podemos observar algumas
simulações na Tabela 3:
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Tabela 3: Simulações do Modelo Fuzzy
Itens
P1
P2
P3
P4
P5
RIP
1
2
3.4
2
4
IMI
1.9
2.8
3
2.8
3.6
REM
2
2.9
3.2
1.7
3.6
ECO
1.1
2.1
3.9
1.3
2.9
UOB
1.3
2.3
3.2
2.4
2.4
ADM
1.7
2.1
3.4
1
3
OLH
1.8
2
3.4
1.3
3.4
AUD
1.2
2.8
3.8
2
3.4
POT
1.3
2
3.7
1.3
3.5
MEN
1.7
3
3.7
1.5
2.4
CVE
1.9
2.4
3.4
2.3
2.2
CNV
1.3
2.9
3.9
2.7
2.4
ATI
1.1
2.1
3.4
1.5
3
GCI
1
2.4
3.1
1.5
2.8
IGE
1.6
2.5
3
3
2.9
Soma CARS-BR 21.9
36.3
51.5 28.3 45.5
Modelo Fuzzy
22.52 36.98 47.75 30,7 45,26

P6
1.8
1
2.2
1.8
1.1
2.6
1.9
2.7
1.1
2.2
4
2.8
1
1.4
3.2
30.8
33,20
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Modelo de competição de Gause com esforço de
pesca e fatores abióticos
Silvia D. Souza1,
Bolsista Fapeam - Universidade Federal do Amazonas
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DMA, IMECC, Unicamp 13.083-859, Campinas/SP.

Resumo Várias espécies de peixes consumidas na região Amazônica interagem
entre si por meio de competição, neste trabalho estudamos o modelo clássico
de competição de Gause inserindo esforço de pesca e fatores abióticos para
analisar o comportamento dos nı́veis de estoque de peixes das populações.
Além disso, devido as incertezas inerentes as condições iniciais e também ao
esforço de pesca aplicado, realizamos um estudo fuzzy desse modelo.

Palavras-chave: Lógica fuzzy; fator abiótico; esforço de pesca.

1. Introdução
A pesca na região Amazônica é uma das atividades econômicas mais importantes. Entender como os modelos de interações entre as espécies de peixes,
quando temos a pesca e fatores abióticos, influenciam nos nı́veis de estoque
pesqueiros é de primordial importância para evitar e diminuição drástica de
várias espécies bem como o colapso nos nı́veis de estoques de peixes.
Esforço de pesca é a medida apropriada para a pesca em questão. Podese tentar definir simplesmente como o número de navios exercendo atividade
pesqueira por unidade de tempo ou, de maneira mais complexa definir por
exemplo esforço de pesca envolvendo rede, linha, armadilha de pesca entre
outras variáveis. Estudar a forma como se dá o crescimento ou decrescimento
1 silviadss@gmail.com
2 rodney@ime.unicamp.br
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nos nı́veis de estoques de peixes que interagem entre si pode levar a uma polı́tica
de diminuição ou aumento no esforço de pesca.
Chamamos de fatores abióticos todas as influências que os seres vivos
possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos fı́sicos, quı́micos
ou fı́sico-quı́micos do meio ambiente, tais como a luz e a radiação solar, a
temperatura, o vento, a água, a composição do solo, a pressão e outros.
Aqui propomos modelos com fatores abióticos e esforço de pesca baseado
no modelo clássico de competição de Gause, analisando também as incertezas
inerentes ao modelo usando a teoria fuzzy. Uma definição importante para
soluções fuzzy utiliza o princı́pio de extensão de Zadeh encontrado em (Zadeh,
1965) e é dado por:
Definição 1.1 Sejam f : R −→ R uma função e A um subconjunto fuzzy de
R. A extensão de Zadeh da função f é a função:
fˆ : F(R) −→ F(R)
que, aplicada a A, fornece o subconjunto fuzzy fˆ(A) de ℜ tal que sua função
de pertinência µfˆ(A) (x) : R −→ [0, 1] é dada por :


sup
µA (u) se{u ∈ U : w = f (u)} 6= ∅,
{u∈U :w=f (u)}
(1.1)
µfˆ(A) (w) =

0, se{u ∈ U : w = f (u)} = ∅

Se a função f : U −→ W é bijetora, então {u ∈ U : w = f (u)} =
f −1 (w).
Neste caso, a função de pertinência de fb(A) é dada da seguinte forma:
µfb(A) =

sup

{u∈U :w=f (u)}

µA (u) =

sup

µA (u) = µA (f −1 (w))

{u∈U :u∈f −1 (w)}

Pode-se ter U = ℜn e W = ℜm .
Essencialmente, o princı́pio de extensão de Zadeh é utilizado para obter
a imagem de conjuntos fuzzy através de uma função clássica.
A extensão de Zadeh fb e a função f estão relacionadas pelo seguinte
teorema cuja demonstração pode ser encontrada em (Barros, 1997):

Teorema 1.2 Se f : R −→ R é contı́nua, então a extensão de Zadeh fb :
F(R) −→ F(R) está bem definida e
para todo α ∈ [0, 1].

[fb(u)]α = f ([u]α )
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Esse teorema diz que os α-nı́veis de um conjunto fuzzy via extensão de
Zadeh coincidem com as imagens dos α-nı́veis pela função crisp.
A teoria fuzzy básica pode ser encontrada em (Barros e Bassanezi, 2006).
Sobre a estabilidade de soluções podemos encontrar em Mizukoshi (2004) e
Cecconello (2010).

2. Objetivo
Entender a dinâmica de crescimento e diminuição de estoque de peixes,
mediante vários fatores como pesca e fatores ambientais tem sido o objetivo do
presente estudo. Aqui, propomos modelos que abordam a dinâmica do crescimento da população quando temos situações de capturas de peixes, de uma ou
ambas espécies e quando as condições ambientais possam levar a uma redução
dos nı́veis de estoques de peixes.É importante termos em mente também, que
esforço de pesca aplicados são difı́ceis de medir, assim temos incertezas com
relação a esses valores, o que nos leva ao uso da lógica fuzzy nessas situações.

3

Modelo clássico de Gause de competição interespecı́fica

O seguinte modelo de sistema dinâmico, foi estudado por Gause em 1935,
como um modelo de competição entre duas espécies:



 dx = rx 1 − x − αxy
K
dt
(3.2)

dy


= sy 1 − Ly − βxy,
dt

em que r,s,K,L,α e β são constantes positivas. r e s são as taxas de crescimento
intrı́nsecas das duas populações, K e L capacidades de suporte das populações
das espécies x e y do ambiente compartilhado, e α e β representam a força da
competição entre as espécies.
Neste modelo, que pode ser encontrado em (Clark, 1976), cada população
interfere na outra usando a fonte de alimento.
Os pontos de equilı́brio são dados por:
x = 0 , y = L;
x=K ,y=0

e
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x=

αKLs−Krs
αβKL−rs

,y=

βKLr−Lrs
αβKL−rs ,

cujos dois primeiros são os pontos de equilı́brio dados pelas capacidade de
suporte do meio e o último é o de coexistência.
No modelo de Gause temos três casos distintos à respeito da interação
entre as duas espécies.
1. A competição é fraca e as espécies coexistem, o estado de equilı́brio é um
nó estável;
2. No segundo caso que é de exclusão competitiva, somente um ponto de
equilı́brio será estável, (K, 0) ou (0, L). Inevitavelmente apenas uma das
espécies ganhará a competição;
3. No terceiro caso, temos um ponto de sela e dois nós de equilı́brio estáveis,
em (K, 0) e (0, L). A competitividade resultante depende dos nı́veis populacionais iniciais; uma espécie é finalmente levada à extinção, o que
indica também uma exclusão competitiva.

Figura 1: Pontos de equilı́brio do modelo de competição de Gause.

Modelo de competição de Gause com esforço de pesca e ...

91

As equações de Gause são estruturalmente estáveis exceto, para um certo
caso especial, onde uma pequena mudança na posição da isóclina pode transformar esse diagrama que tem um nó estável em K em um tipo como o item
(c) em que temos um ponto de sela.

Figura 2: Ponto de equilı́brio instável.
Nos modelos que propomos abaixo faremos o estudo do modelo clássico
com acréscimo do esforço de pesca e fatores abióticos em uma ou mais das
populações.

4

Resultados

4.1

Estudo do modelo de Gause com esforço de pesca

A partir do modelo clássico de Gause, faremos algumas modificações
que serão incorporadas nessas simulações, tais como situações em que ambas
as populações de peixes possuam esforço de pesca vinculadas a coexistência ou,
extinção por competitividade, com esforços iguais e diferentes. Agora, claramente os pontos de equilı́brio serão modificados devido a inserção do esforço
de pesca.
1. Modelo de Gause com aplicação de esforço de pesca nas duas
espécies: O gráfico representado na Figura 3 representa o modelo clássico
de Gause de coexistência mas com acréscimo de esforço de pesca iguais nas
duas equações. Abaixo temos as equações de Gause com esforço de pesca,
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os pontos de equilı́brio e o diagrama de fases. Os pontos de equilı́brio se
movimentam conforme o valor do esforço de pesca. Os quadrados negros
são os valores inicias das espécies e os outros pontos são de equilı́brio.
O modelo com acréscimo do esforço de pesca é dado por:



 dx = rx 1 − x − αxy − Ex
K
dt

dy


= sy 1 − Ly − βxy − Ey.
dt

(4.3)

Os pontos de equilı́brio que encontramos nesse caso são:
x = 0 , y = 0;
x=0,y=
x=
x=

−L(E − s)
;
s

−K(E − r)
, y = 0 e,
r

K(Es − rs − ELα + Lsα)
L(Er − rs − KEβ + Krβ)
,y=
.
−rs + KLαβ
−rs + KLαβ

120
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−20
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80
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Figura 3: Plano de fase do modelo de competição de Gause com coexistência
e acréscimo do esforço de pesca nas espécies y e x.

Tabela 1: Tabela referente a Figura 3.

1

K
80

L
90

α
0.006

β
0.007

r
0.7

s
0.8

E
0.3
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2. Modelo de Gause com aplicação de esforço de pesca e fator
abiótico nas duas espécies: O gráfico representado na Figura 4 representa o modelo clássico de Gause de coexistência mas, com acréscimo
de esforço de pesca e fator abiótico iguais nas duas populações. estamos
sempre considerando que os fatores abióticos causam apenas redução nos
nı́veis de estoque de peixes. Os valores usados nessa simulação são os mesmos usados na simulação da Figura 3. Houve uma redução com relação
a simulação anterior devido o fator abiótico está agindo e diminuindo
ambas as populações de peixes em 10%.
O modelo com acréscimo do esforço de pesca e fator abiótico é dado por:




 dx = rx 1 − x − αxy − Ex − λx
K
dt

dy


= sy 1 − Ly − βxy − Ey − γy.
dt
Os pontos de equilı́brio são:

x = 0 , y = 0;

x=0,y=

x=

−L(E + γ − s)
;
s

−K(E + λ − r)
, y = 0 e,
r

K(−αγL + Es − rs − ELα + Lsα)
,
−rs + KLαβ
L(βλK + Er − rs − KEβ + Krβ)
.
y=
−rs + KLαβ

x=

(4.4)
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Figura 4: Plano de fase do modelo de competição de Gause com coexistência
e acréscimo do esforço de pesca e fator abiótico nas espécies y e x.

3. Efeito do esforço de pesca na extinção de uma espécie: A Figura 5(a) representa o modelo clássico de Gause sem esforço de pesca
nas equações, neste caso abordado a população x vai para extinção. Na
simulação seguinte representada pela Figura 5(b), aplicamos esforço de
pesca na população y revertendo assim a situação da população x aqui
vista. O esforço de colheita excedeu o nı́vel crı́tico. O esforço aqui usado
foi de 60% do nı́vel de estoque de peixes. Os pontos de equilı́brio quando
temos esforço de pesca na população y são dados por:

x = 0 , y = 0;

x = K , y = 0;

x=0,y=

x=

L(s − E)
e,
s

K(−rs − ELα + Lsα)
rL(s − E − Kβ)
,y=
−rs + KLαβ
rsKLαβ
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(a) Extinção da espécie x em uma simulação (b) População y indo à extinção ao aplicarmos
sem pesca
um valor alto de esforço de pesca

Figura 5: Simulação quando aplicamos esforço de pesca em apenas uma das
populações.

Tabela 2: Tabela referente a Figura 5.

1

K
90

L
90

α
0.02

β
0.009

r
0.7

s
0.8

Devido as incertezas que existem nas quantidades iniciais e até mesmo no
esforço de pesca, consideramos não apenas valores reais mas também valores
na vizinhança dos reais escolhidos, para isso usaremos modelos fuzzy cujas
soluções serão obtidas via extensão de Zadeh das soluções determinı́sticas.

4.2

Modelo de competição fuzzy interespecı́fica associado
ao modelo de Gause

Abaixo, faremos algumas alterações no modelo clássico de Gause usando
condições iniciais e parâmetros fuzzy. Consideraremos também situações em
que ambas as populações de peixes possuam esforço de pesca nas suas equações.

4.3

Simulações com coexistência entre as espécies

1. Competição com condição inicial fuzzy: O Figura 6 ilustra o modelo de competição sem esforço de pesca nas duas populações, com coexistência entre as espécies e usando condições iniciais fuzzy diferentes
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nas duas equações de Gause. Usamos conjuntos fuzzy triangulares nos
gráficos.

(a) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada, com
condição inicial fuzzy

(b) Projeção da solução do crescimento populacional 2 na segunda coordenada, com
condição inicial fuzzy

Figura 6: Projeção das soluções com condições iniciais fuzzy diferentes para as
populações 1 e 2, dadas por x
b10 = [35, 40, 45] e x
b20 = [20, 25, 30] respectivamente.

Tabela 3: Tabela referente a Figura 6.

1

K
80

L
90

α
0.0006

β
0.0007

r
0.7

s
0.8

2. Competição com condição inicial fuzzy e esforço de pesca nas
equações: No gráfico representado na Figura 7 ilustramos a competição
com esforço de pesca diferentes nas duas populações e condições iniciais fuzzy diferentes. As populações se estabilizam após um determinado
perı́odo de tempo. O esforço maior foi aplicado na população 1, por isso
um decaimento maior no nı́vel de estoque nessa população. Comparando
com os gráficos sem esforço de pesca vistos na Figura 6, observamos a
diminuição do estoque de peixe de ambas populações devido à pesca. Os
valores dos parâmetros são os mesmos usados para a simulação da Figura
6. O esforço de pesca usado foi de 15% dos nı́veis de estoque dos peixes.
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(a) Projeção da solução do crescimento popu- (b) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada
lacional 2 na segunda coordenada.

Figura 7: Projeção das soluções com condição inicial fuzzy diferentes para a
população 1 e 2 iguais ao da Figura 6 e esforço de pesca nas duas populações.
3. Esforço de pesca fuzzy: N a Figura 8 ilustramos a competição com
esforço de pesca fuzzy e sem condições iniciais fuzzy. Ambas as populações se estabilizam depois de um determinado tempo. As projeções
das soluções ficam abaixo de suas capacidades de suporte, que são K = 80
e L = 90 respectivamente, devido ao esforço de pesca fuzzy. A incerteza
também aumentou quando o parâmetro tornou-se fuzzy.

(a) Projeção da solução do crescimento popu- (b) Projeção da solução do crescimento populacional 1 na primeira coordenada
lacional 2 na segunda coordenada

b =
Figura 8: Projeção das soluções com parâmetro esforço de pesca fuzzy E
1
[0.11, 0.12, 0.13] e, condição inicial da população 1 igual a x0 = 55 e da população 2 igual a x20 = 60.
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4. No gráfico abaixo 9, temos um modelo de competição que ilustra o caso
em que uma das populações vai para extinção mas, quando inserimos o
esforço de pesca na população mais competitiva, conseguimos inverter
essa situação, conforme temos no gráfico 10. As condições iniciais são
fuzzy.

(a) Projeção da solução da espécie 1 na pri- (b) Projeção da solução na segunda coordemeira coordenada.
nada com a espécie 2 indo para extinção.

Figura 9: Projeção das soluções com condição inicial fuzzy diferentes para a
população 1 e 2, dadas por x
b10 = [20, 25, 30] e x
b20 = [35, 40, 45] respectivamente,
e sem esforço de pesca nas duas populações.

(a) Projeção da solução da espécie 1 na pri- (b) Projeção da solução na segunda coordemeira coordenada.
nada com a espécie 2 indo para extinção.

Figura 10: Extinção da população 1 revertida com esforço de pesca acima de
um limite crı́tico. As condições iniciais continuam as mesmas.
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Conclusões

Os modelos aqui propostos serviram para estudar a dinâmica do estoque
de peixes quando temos competição entre duas espécies, a pesca e/ou fatores
abióticos. O estudo do esforço de pesca em conjunto com essa dinâmica, é
essencial para entender os processos que podem levar uma população de peixes
ao colapso dos nı́veis de estoque. Liberar a pesca de uma espécie e proibir
de outra que interagem entre si é uma polı́tica que pode evitar o crescimento
desordenado de uma espécie e a diminuição drástica da outra. Nos modelos
vistos nesse trabalho levamos em consideração também que as incertezas estão
presentes no modelo e tratamos esse problema usando a lógica fuzzy, contemplando assim uma faixa de soluções conforme variam as condições iniciais e o
parâmetro esforço de pesca.

Referências
Barros, L. C. (1997). Sobre sistemas dinâmicos fuzzy:Teoria e Aplicações. Tese
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de Doutorado, Imecc - Unicamp, Campinas.
Clark, C. W. (1976). Mathematical Bioeconomics. The Optimal Management
of renewable resources. Wiley Interrsciencie, Toronto.
Mizukoshi, M. T. (2004). Estabilidade de sistemas dinâmicos fuzzy. Tese de
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Modelo de sistema dinâmico de epidemia com
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Depto. Informática, CI – UFPB, 58.055-000, João Pessoa/PB.

Resumo. Historicamente, a sociedade é marcada pela busca incessante por
sobrevivência, aspectos como: fome, clima, guerras, predadores, causam grandes preocupações a sociedade, no entanto, a adversidade de maior preocupação
para a humanidade são as epidemias, as mesmas são responsáveis por graves
desastres na humanidade. Neste trabalho vamos analisar a propagação de
algumas epidemias através de uma simulação numérica usando a linguagem
de programação em Python, o estudo será feito por meio da modelagem de
sistemas dinâmicos, tomaremos como base o modelo SIR, para o estudo utilizaremos as seguintes epidemias, o HIV e a gripe. Iremos considerar determinadas
situações iniciais e analisar a propagação das doenças.

Palavras-chave: Epidemia; simulação numérica; sistema dinâmico.

1. Objetivos
• Descrever um modelo de sistema dinâmico usando equações diferencias
que mostre o comportamento de doenças especı́ficas sob certas condições;
• Fazer uma análise dos pontos fixos do sistema estudando a estabilidade
dos mesmos;
• Simular numericamente usando a linguagem de progamação em Python
para assim podermos descrever o que acontecerá com a doença a medida
que o tempo passa.
1 jairo.oliveira@ifsertao-pe.edu.br
2 aluisiomatematica@gmail.com
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2. Introdução
Epidemia é a concentração excessiva de determinados casos de uma
doença em um mesmo local e época. Segundo Ferreira (1986), “epidemia é
doença que surge rápida num lugar e acomete simultaneamente grande número
de pessoas. Surto de agravação duma endemia”.
Historicamente um dos surtos epidêmicos mais conhecidos é o da peste
negra que levou a morte um quarto da população Europeia entre os anos 1346–
1350, a história aponta que 80% das pessoas infectadas apos 6 a 10 dias morriam. Outros surtos como peste bubônica, variola, gripes, entre outras, afetaram gravemente a população mundial, vindo a exterminar grupos étnicos.
Algumas pandemias podem resultar em um grande número de infecções graves.
Segundo o Ministério Saúde (2018) a pandemia mais notória que se tem
registro é a gripe espanhola de 1918 − 1919 que causou mundialmente cerca
de 5% de mortes da população naquela época. Pandemias subsequentes em
1957 e 1968 resultaram em menor número de mortes apesar de uma grande
quantidade da população mundial ser suscetı́vel.
Atualmente, o vı́rus HIV (human immunodeficiency virus), o agente causador da AIDS (acquired immunodeficiency syndrome), passou a ter um significante impacto nos ı́ndices de mortalidade tanto em paı́ses ricos quanto em
paı́ses pobres. Estudo apresentado pela revista Lancet (2016) aponta que existia cerca de 38,8 milhões de pessoas vivendo com HIV. No brasil até junho de
2016 existia cerca de 550 mil pessoas infectas. O numero de mortes por ano de
pessoas que morrem de doenças relacionadas à AIDS chega a aproximadamente
1,2 milhões (mundialmente) e 800 mil (brasileira).
Outra epidemia em destaque na atualidade é o vı́rus Influenza sazonal
que evolui continuamente, sendo só dois subtipos do vı́rus Influenza A (H1N1
e H3N2) que estão atualmente em circulação entre as pessoas.
Vı́rus H1N1 sofreu mutações desde 2010, porém mutações mais relevantes
com algum impacto na resposta imunológica só foram detectadas recentemente.
O impacto das epidemias de influenza é reflexo da interação entre a variação
antigênica viral, o nı́vel de proteção da população para as cepas circulantes e
o grau de virulência dos vı́rus. Dados de Influenza no Brasil, no ano de 2016 de acordo com Dantas (2017) o tipo H1N1 matou 1.982 pessoas sendo feitas
10.625 notificações, no total o conjunto dos vı́rus influenza vitimaram 2.220
pacientes, quase alcançando os números de 2009, quando o H1N1 se tornou
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uma pandemia e matou 2.060 brasileiros.
Segundo a Organização Mundial da Saúde a influenza ocorre durante
todo o ano, mas é mais frequente nos meses do outono e inverno, quando as
temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do paı́s. Durante uma
epidemia sazonal de influenza, cerca de 5% a 15% da população é infectada,
resultando em aproximadamente 3 a 5 milhões de casos graves por ano e de
250 a 500 mil mortes no mundo, principalmente entre idosos e portadores de
doenças crônicas.
O presente trabalho apresenta uma abordagem do modelo dinâmico para
epidemias baseado no modelo SIR proposto por Kermack e McKendrick em
1927. Posteriormente estudaremos situações relacionadas a gripe e a AIDS.

3. O Modelo SIR
O modelo SIR classifica os indivı́duos em três estados: suscetı́veis S,
infectados I e recuperados R. Neste modelo o comportamento da epidemia é
analisada por meio da estabilidade dos pontos fixos. Os pontos fixos (pontos
de equilı́brio ou pontos estacionários) são calculados e a estabilidade local é
avaliada, utilizando-se a matriz jacobiana e os autovalores correspondentes a
cada ponto fixo.
O diagrama de fases aproximado é construı́do a partir da localização dos
pontos fixos. Sendo β a taxa de transmissão, essa escolha pode ser justificada
pelo fato de que esse parâmetro caracteriza a força de infecção de uma doença
e combina fatores biológicos, sociais e ambientais.
Assim, é possı́vel intervir no valor de β a partir de campanhas de vacinação, isolamento de indivı́duos infectados, até ações públicas de saneamento
e combate a desigualdade social, entre outras.
Considere o modelo descrito em Nepomuceno (2005) e Strogatz (1994)
por
Ẋ

=

Ẏ

=

Ż

=

X(0) = X0 ≥ 0;

µN (1 − p) − µX −

βY X
N

βY X
− γY − µY
N
γY − µZ + pµN
Y (0) = Y0 ≥ 0;

(3.1)
(3.2)
(3.3)

Z(0) = Z0 ≥ 0.
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em que X, Y e Z representam o número de indivı́duos suscetı́veis, infectados
e recuperados, respectivamente, p é a proporção de indivı́duos imunizados.
N é o número total de indivı́duos, β é a taxa de transmição, µ é a taxa de
novos suscetı́veis sendo que para manter a população constante faz-se a taxa
de mortalidade d = µ, γ é a taxa de indivı́duos infectados que são recuperados
e X(t) + Y (t) + Z(t) = N . Dividindo as equações (3.1), (3.2) e (3.3) por N e
desconsiderando Z, que pode ser obtido por Z = N − X − Y obtemos
ẋ

=

µ(1 − p) − µx − βyx

ẏ

=

βyx − γy − µy

x(0)

=

x0 ≥ 0

y(0)

=

y0 ≥ 0

3.1. Estabilidade do Sistema
Vamos fazer a análise do sistema, como apresentado em Strogatz (1994),
com relação a β que é a taxa de transmissão, primeiramente vamos obter os
seus pontos fixos, ou seja,
ẋ

=

f (x) = 0

ẏ

=

g(y) = 0

que nos dá o seguinte sistema

 µ − µx − βyx = 0

 βyx − γy − µy = 0

Da segunda equação obtemos

(βx − γ − µ)y = 0 ⇒ y = 0
substituindo na primeira equação temos
µ − µx = 0 ⇒ µx = µ ⇒ x = 1
Temos assim um ponto fixo em P1 (x⋆ , y ⋆ ) = (1, 0)
Vamos verificar se ainda existem outros pontos fixos. Da segunda equação
obtemos
γ+µ
,
βyx = γy + µy ⇒ x =
β
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substituindo este valor de x na primeira equação obtemos






µ
γ+µ
γ+µ
µ
γ+µ
−βy
= 0 ⇒ y(γ+µ) = µ−µ
⇒ y=
−
µ−µ
β
β
β
γ+µ γ


γ+µ
µ
µ
Assim, temos o ponto fixo P2 (x⋆ , y ⋆ ) =
,
−
β
γ+µ β
Calculando a matriz jacobiana associada ao sistema temos
"
# "
#
∂f
∂f
−µ − βy
−βx
∂x
∂y
J=
=
(3.4)
∂g
∂g
βy
βx − (γ + µ)
∂x
∂y
Calculando a matriz jacobiana nos pontos P1 e P2 obtemos
"
#
−µ
−β
JP1 =
0 β − (γ + µ)
#
"
µβ
−(γ + µ)
− γ+µ
JP2 =
µβ
0
γ+µ − µ

(3.5)

(3.6)

Afim de analisar a estabilidade dos pontos fixos, vamos calcular os autovalores associados as matrizes JP1 e JP2 .
Com relação a matriz JP1 , temos
τ = −µ + β − (γ + µ) = β − γ − 2µ
∆ = −µ(β − (γ + µ)) = −µβ + µγ + µ2
Se ∆ < 0 temos β − γ − µ > 0 ⇒ β > µ + γ teremos então que P1 é
um ponto de sela nesse caso podemos concluir que o sistema não vai para este
ponto fixo que é o caso em que temos 100% de suscetı́veis e 0% de infectados
(ver figuras 1 e 2).

Figura 1: Diagrama de fase.

Figura 2: Diagrama do campo vetorial.
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Se ∆ > 0 temos β < (γ + µ) e τ 2 − 4∆ > 0, como β < (γ + µ) garante
que τ < 0, neste caso, o ponto fixo é um nó estável como mostra a figura 3.

Figura 3: Diagrama de fase.

Figura 4: Diagrama do campo vetorial.

Se ∆ > 0 e τ 2 − 4∆ < 0, então λ(1,2) são números complexos e conjugados, neste caso, se τ > 0, o ponto fixo é uma espiral instável e se τ < 0, temos
uma espiral estável e se τ = 0 temos um centro.
Vamos realizar a mesma análise para o ponto P2 , em que temos
τ =−

∆=−



µβ
γ+µ


µβ
− µ (−(γ + µ)) = βµ − µ(γ + µ)
γ+µ

Assim, temos
Se ∆ < 0, então β < γ + µ nesta faixa de valores o ponto fixo é uma sela
e, assim, instável. Neste caso, o valor de β apresenta um ponto de equilı́brio
endêmico.
Se ∆ > 0 então β > (γ + µ) e τ 2 − 4∆ > 0 como τ < 0, ∀β temos que
para esta região o ponto P2 é um nó estável.
Se ∆ > 0 temos β > (γ + µ) e τ 2 − 4∆ < 0. Neste caso, temos uma
espiral estável.
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De fato temos que:
τ − 4∆
2

=
>
=





µβ
γ+µ

2

µ(γ + µ)
γ+µ

− 4(βµ − µ(γ + µ)) >
2

− 4(βµ − µ(γ + µ)) =

µ2 − 4(βµ − µ(γ + µ)) =

=

µ2 − 4(βµ − µγ + µ2 ) =

=

µ2 − 4βµ + 4µγ − 4µ2 =

=

−4βµ + 4µγ − 3µ2

<

−4(γ + µ) · µ + µγ − 3µ2 =

=

−4γµ − 4µ2 + 4γµ − 3µ2 =

=

−7µ2 < 0

Epidemiologicamente, β > γ + µ significa que a taxa de transmissão
de infectados é suficientemente alta para manter a população de infectados
acima de zero. Por outro lado, para β < γ + µ a taxa de novos indivı́duos
infectados é menor que a mortalidade dos indivı́duos infectados, fazendo com
que a população de indivı́duos infectados seja reduzida assintoticamente a zero.

4. Aplicações
Nesta seção, vamos analisar a aplicação do modelo SIR em duas epidemias estudaremos o comportamento da gripe e do HIV.
Observação: Para os exemplos a seguir, a fim de tornar a população
constante vamos considerar o número de mortes igual ao número de nascidos.

4.1. Análise do modelo para o virus da gripe
Uma cidade (C) está contaminada com a gripe H1N1 e foi observado que
em um dia a propagação do vı́rus era de 30.000 suscetı́veis e três dias depois os
números eram 29.700 suscetı́veis e 650 infectados e que de cada 600 infectados
30 se recuperavam a cada três dias. Sabendo que uma cidade (A) possui 18.000
habitantes e uma cidade (B) possui 80.000 habitantes e que existem 10 e 30
pessoas, nas respectivas cidades, infectadas pelo mesmo vı́rus da cidade (C),
deseja-se saber o que acontecerá com a população das cidades (A) e (B), sendo
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que, a taxa de propagação da gripe, ocorre nos mesmos parâmetros da cidade
(C). Exceto para o número de recuperados para a cidade (A) que para 600
infectados, 50 ficam recuperados, a cada três dias.
Sabendo dos dados de C, concluı́mos que a taxa de infecção β =
e a taxa de infecção γ =
doença.

200
30000 × 600 × 3

30
. Veja na figura 7 o gráfico de propagação da
600 × 3

A seguir, vamos fazer a análise do ponto fixo e da propagação da doença
no tempo.

Figura 5: Diagrama de fase.

Figura 7: β =

Figura 6: Diagrama do campo vetorial.

200
30000×600×3 ,

µ=1eγ=

30
600×3
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4.2. Aplicando a cidade A
Observemos que beta permanece o mesmo, no entanto, γ será: γ =
50
.
600 × 3
A seguir, vamos fazer a análise do ponto fixo e da propagação da doença
no tempo.

Figura 8: Diagrama de fase.

Figura 9: Diagrama do campo vetorial.

Figura 10: Cidade A, parâmetros: β =

200
30000×600×3 ,

µ=1eγ=

30
600×3

Observe que a epidemia não contaminou toda a população, inicialmente
S decresce lentamente, enquanto I e R crescem lentamente, e com taxas muito
próximas o que controla a doença, por volta de 50 dias I começa se distanciar de
R, o que aparenta um descontrole, mas dias depois R predomina sobre I. Aproximadamente com 170 dias I alcança o seu ponto máximo, neste perı́odo temos
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o ponto mais crı́tico da epidemia, em seguida, I começa a decair lentamente,
na medida que R cresce mais rápido, vindo assim a controlar a epidemia.

4.3. Analisando o modelo para a Cidade B
A seguir vamos fazer a análise da propagação da doença no tempo.

Figura 11: Cidade B.
Observe que nos 10 primeiros dias S estava praticamente constante, depois S cai rapidamente enquanto I cresce rapidamente, enquanto, R cresce
lentamente o que provoca a epidemia com aproximadamente 30 dias, depois de
40 dias R começa a crescer rapidamente o que faz I se aproximar de seu maior
valor e começa a decair rapidamente depois de 50 dias, por volta dos 60 dias S
tem chegado a zero o que significa que toda a população foi contaminada pela
doença, e assim, começa o processo de recuperação, R começa a predominar
sobre I e se distanciar com uma taxa aproximada, até ser controlada novamente
por volta de 300 dias.

4.4. Análise considerando o vı́rus HIV
Suponha que em um certo Paı́s (A), tenha uma população de 70000 mil
habitantes. Em um certo ano observou-se que tinham 80 pessoas contaminadas
com o vı́rus da Aids e que dois anos depois este número era 150. Analise a
propagação desta doença no paı́s nos seguintes casos. Primeiro, considerando
que não existe uma recuperação estável. E segundo considerando que existe
uma recuperação estável, onde, de cada 80 pessoa infectadas a cada dois anos
10 ficam em um estado estável da doença.

Modelo de sistema dinâmico de epidemia ...

111

A seguir, vamos fazer a análise do ponto fixo e da propagação da doença
no tempo.

Figura 12: Diagrama de fase.

Figura 13: Diagrama do campo vetorial.

Primeiro Caso: Neste caso não existe uma recuperação, o que implica em
nosso sistema a ausência do R variável de recuperação. Observemos pela figura
2, que pelo gráfico de I = −S, o número inicial de infectados é pequeno, a população suscetı́vel nos anos iniciais é praticamente constatante, assim como a
taxa de infectados, dos oitos aos onze anos a doença cresce quase quadrática,
aos passar por um processo linear de crescimento, o que implica em uma contaminação rápida, isto ocorre entre os anos 11 e 20, depois passa por outro
crescimento quadrático e, pouco tempo depois, torna-se constante o que implica em toda população está contaminada.

Figura 14: Primeiro caso.
Segundo Caso: Neste caso temos um parâmetro de recuperação γ
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A seguir, vamos fazer a análise do ponto fixo e da propagação da doença
no tempo.

Figura 15: Diagrama de fase.

Figura 16: Diagrama do Campo Vetorial

Figura 17: Segundo Caso - Parâmetros: β =

70
70000×80×2 ,

µ=1eγ=

10
80×2

Observemos que no segundo caso, a contaminação acontece praticamente
no mesmos perı́odos do caso anterior, no entanto, observemos que quem vai para
a população limite é o numero de doentes estáveis, este processo se assemelha
ao da gripe em que a população passa pela doença até retornar ao estado de
saúde. Observemos que nos dez primeiros anos a doença está num estado de
controle, depois S decresce exponencialmente assim como I cresce na mesma
circunstância, por volta dos 28 anos I assume seu valor máximo e começa a
decair, isto é efeito dos casos estáveis que começam a crescer rapidamente, como
aos 45 anos toda a população já está contaminada e, daı́ em diante, segue o
processo de pessoas entrarem no estado estável até atingir a população suporte.
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Conclusões

De acordo com o exposto no trabalho se pode verificar a importância
do modelo SIR, aplicado as mais diversas situações de epidemias, ele apresenta
um diagnóstico significativo do processo de uma certa doença em uma certa
população, nos exemplos ilustrativos que apresentamos no trabalho, verificamos
que de acordo com uma pequena mudança de parâmetros o comportamento
muda radicalmente.
Nos exemplos da gripe trouxemos um exemplo que analisava a propagação de uma gripe em duas cidades, após verificar que a propagação da
doença em outra cidade em que já tinha acontecido a gripe. Neste exemplo,
buscamos apresentar que o controle de doenças pode ser feito um estudo tendo
conhecimento da doença em outro local, e com o conhecimento do tamanho da
população se pode fazer testes para diferentes parâmetros de propagação e de
recuperação, vindo assim a ter um retrato da doença na cidade ou paı́s e, daı́,
tomar as medidas cabı́veis de tratamento. O mesmo é valido para o exemplo
dois.
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Resumo. O objetivo deste artigo é propor e analisar dois modelos discretos para o crescimento populacional de afı́deos baseado em um modelo já existente, porém fazendo uso da teoria fuzzy para incorporar
informações incertas ao modelo. No primeiro modelo, a condição inicial será representada por um número
fuzzy e a análise de estabilidade será baseada na sequência de números fuzzy gerada pela extensão de Zadeh
da equação de diferenças. No segundo caso, o parâmetro m que representa a fração de mortalidade dos
afı́deos jovens será um número fuzzy e a sequência gerada será oriunda da defuzzificação da extensão de
Zadeh da equação de diferenças de cada estágio. Como resultado foram obtidas condições de estabilidades
para exemplos simulados em ambos os casos com base em teoremas da literatura e no Teorema 2 proposto
nesse artigo.

Palavras-chave: Teoria fuzzy; espaços métricos fuzzy; Biomatemática.

1. Introdução
Insetos normalmente têm mais de uma fase no ciclo da vida entre o nascimento e o amadurecimento
e, com o avanço da etologia, estudos mais especı́ficos sobre diversas espécies se tornaram possı́veis.
Segundo Whitham (1978) o crescimento da população de afı́deos (insetos de pequenas dimensões que se
alimentam da seiva de plantas) do gênero Pemphigus em galhas de folhas de álamo é influenciado por
diversos fatores como: época do ano, tamanho da folha e interação com outras espécies.
Edelstein-Keshet (1988) traz uma simplificação de como poderı́amos modelar discretamente a população desses afı́deos estudados por Whitham (1980). No modelo proposto em Edelstein-Keshet (1988)
os parâmetros envolvidos são considerados exatos, entretanto, em situações práticas é comum haver incertezas na definição dos parâmetros ou na condição inicial de modelos desta natureza. Neste artigo
faremos uso do modelo proposto por Edelstein-Keshet (1988), porém, em primeiro caso considerando a
existência de uma incerteza na definição da condição inicial e em segundo caso, a fração de mortalidade
dos afı́deos jovens.
A ideia da incerteza é algo que permeia a humanidade há muito tempo e hoje em dia é tema de
diversos estudos na área da Matemática. Zadeh (1965) propôs uma formalização matemática para tratar
termos como “aproximadamente”, “em torno de”, “mais ou menos” e essa é a premissa principal para os
conjuntos fuzzy, no qual cada elemento tem um grau de pertinência ao conjunto.
Este artigo tem por objetivo propor um modelo de crescimento populacional utilizando teoria fuzzy
e modelos baseados em defuzzificação. Além disso, através do teorema da completude do espaço métrico
1 gsd2005online@hotmail.com
2 michael.diniz@ifsp.edu.br
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dos números fuzzy (F(R), D∞ ), e do teorema do ponto fixo para este espaço, estudaremos a estabilidade
de modelos baseados em equações de diferenças cujas variáveis de estado são números fuzzy.
Alguns autores como Rodney C. Bassanezi e Laécio C. de Barros já utilizam a teoria fuzzy para
modelar problemas da biologia (ver: Barros e Bassanezi, 2006). Estes trabalhos ganharam ênfase na área
da biomatemática, principalmente pela sua versatilidade de trabalhar com valores não bem definidos.

2. Preliminares
Nesta seção serão elencados os principais conceitos, definições e teoremas utilizados ao longo do
artigo.

2.1. O modelo dos afı́deos
Como descrito por Edelstein-Keshet (1988), os insetos geralmente têm mais de um estágio em seu
ciclo de vida, desde a progênie até a maturidade. De fato, tal ciclo pode levar um tempo incerto, porém,
como afirma a autora, é costume usar uma única geração como a unidade básica de tempo ao tentar
escrever um modelo para o crescimento da população de insetos. Vários estágios do ciclo de vida de
um inseto podem ser descritos por um sistema de equações de diferenças. Muitas vezes o sistema de
equações condensa-se a uma única equação na qual aparecem as combinações de todos os parâmetros
pré-estabelecidos.
Edelstein-Keshet (1988) nos apresenta a seguinte situação: Considere a reprodução de afı́deos
do gênero Pemphigus em galhas de folhas de álamo. Os afı́deos fêmeas adultos produzem galhas nas
folhas dos álamos. Toda a progênie de um único afı́deo está contida em uma galha (Whitham, 1980,
apud Edelstein-Keshet, 1988). Alguma fração destes emergirá e sobreviverá à idade adulta. Embora
geralmente a capacidade de produzir descendentes (fecundidade) e a probabilidade de sobrevivência até a
idade adulta (sobrevivência) dependa de suas condições ambientais, da qualidade de seus alimentos e dos
tamanhos populacionais, vamos desconsiderar esses efeitos e estudar um modelo simplificado proposto
em Edelstein-Keshet (1988), no qual todos os parâmetros são constantes.

Figura 1: Galha ocupada por afideo do Gênero Pemphigus. (a) Uma galha produzida por afı́deo na base
de uma folha de álamo. (b) Imagem de micrografia eletrônica de uma fêmea de afı́deo dentro da sua
galha. Cortesia de Tom Whitham à obra (Alcock, 2016).
Sejam:
(i) an o número de afı́deos fêmeas adultas na n-ésima geração;
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(ii) pn o número de descendentes na geração n-ésima;
(iii) fn o número de progênies na n-ésima geração;
(iv) m a fração da mortalidade dos afı́deos jovens;
(v) f o número de progênies por afı́deo feminino;
(vi) r a proporção de afı́deos fêmeas em relação ao total de afı́deos adultos;
Então, escrevemos equações para representar as sucessivas populações de afı́deos e as usamos para
obter uma expressão para o número de fêmeas adultas na n-ésima geração, se inicialmente houvesse a0
fêmeas: Cada fêmea produz f descendentes; portanto
pn+1 = f an
onde pn+1 é número de descendentes na geração n + 1, destes, a fração 1 − m sobrevive até a idade adulta,
gerando uma proporção final de r fêmeas, portanto
an+1 = r(1 − m)pn+1 .
Note que estas duas equações podem ser combinadas em uma única equação
an+1 = f r(1 − m)an

(2.1)

Para o caso em que f , r e m são constantes, a solução an é dada por
n

an = [f r(1 − m)] a0

(2.2)

eliminando assim a necessidade de sabermos o número de descendentes na geração n + 1.
A Equação 2.1 é o que chamamos de uma Equação de Diferença Linear de primeira ordem, de modo
que a solução (2.2) converge para zero caso f r(1 − m) < 1, mantém-se constante caso f r(1 − m) = 1 e
diverge para +∞ se f r(1 − m) > 1. A expressão f r(1 − m) é o número per capita de fêmeas adultas que
cada afı́deo mãe produz.

2.2

Espaços Métricos Completos

Definição 1. (Lima, 1983) Seja M um conjunto, se existir uma função d : M × M → R, chamada
distância, e que satisfaça as seguintes condições para todo x, y, z ∈ M :
d1) d (x, x) = 0;
d2) Se x 6= y então d (x, y) > 0;
d3) d (x, y) = d(y, x);[Comutatividade]
d4) d (x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).
Então, M e d definem um Espaço Métrico denotado pelo par (M, d).
As condições d1) e d2) dizem que d(x, y) ≥ 0 e que d(x, y) = 0 se, e somente se, x = y. A condição
d3) afirma que a distância d(x, y) é uma função simétrica das variáveis x, y. A condição d4) chama-se
desigualdade do triângulo; ela tem origem no fato de que, no plano euclidiano, o comprimento de um dos
lados de um triângulo não excede a soma dos outros dois.
Dentro de um Espaço Métrico existem diversas propriedades já provadas, então, se a um conjunto
pudermos atribuir uma função distância, poderemos verificar se este define um Espaço Métrico e teremos
consequentemente, diversas propriedades válidas.
Podemos estabelecer em um Espaço Métrico (M, d) uma sequência definida por uma aplicação
x : N → M em que x(n), escrito como xn , é o n-ésimo termo da sequência (xn ) (ver: Lima, 1983).
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Definição 2. (Lima, 1983) Dada uma sequência (xn ) num espaço métrico (M, d) de modo que ∀ε >
0 ∃n0 ∈ N tal que m, n > n0 ⇒ d (xm , xn ) < ε. Dizemos que (xn ) é uma sequência de Cauchy.
Uma sequência que é chamada de sequência de Cauchy é tal que a distância entre termos consecutivos é cada vez menor a partir de certo elemento da sequência.
Definição 3. Um Espaço Métrico é completo se toda sequência de Cauchy nele é convergente.
Exemplo 1. O conjunto Q não pode definir um Espaço Métrico completo utilizando a função distância
usual de R dada por
d(x, y) = |x − y|
pois, é possı́vel definir em Q uma sequência de Cauchy (xn ) tal que x1 = 2 e xn+1 = x2n + x1n , e nesse
√
caso lim xn = 2 e desse modo a sequência converge para um valor que não pertence a Q, logo não é
n→∞
convergente em Q.
Definição 4 (Ponto fixo). (Castelli, 2016) Um Ponto fixo da aplicação f : M → M é um ponto x ∈ M
tal que f (x) = x.
Definição 5 (Contração). (Castelli, 2016; Lima, 1983) Se existir um número real 0 < c < 1 tal que,
para todo x, y ∈ M tem-se d(f (x), f (y)) ≤ c.d(x, y), então f é uma contração.
Teorema 1 (Teorema do Ponto Fixo de Banach). (Castelli, 2016) Considere um Espaço Métrico M =
(M, d), onde M 6= ∅. Suponha que M seja completo e f : M → M seja uma contração. Então, f possui
precisamente um único ponto fixo.

2.3

Espaço métrico dos números fuzzy

Dado um conjunto clássico U (quando estamos falando sobre Teoria Fuzzy, conjuntos não-fuzzy são
classificados como clássicos ou crisp, tendo eles o mesmo significado: ser um conjunto que não é fuzzy),
este conjunto fica bem definido quando conseguimos definir quais elementos pertencem ou não a ele. Há
diversas formas de se definir um conjunto fuzzy, seguiremos a adotada por Barros e Bassanezi (2006).
Definição 6. Seja U um conjunto e Ω ⊂ U . A função caracterı́stica de Ω é dada por
XΩ (x) =

(

1,
0,

se x ∈ Ω
se x ∈
6 Ω

Definição 7. Seja U um conjunto clássico. Um subconjunto fuzzy A de U é caracterizado por uma
função
µA : U → [0, 1],
pré-fixada, chamada função de pertinência do subconjunto fuzzy A.
Podemos assim definir um subconjunto fuzzy A como um conjunto clássico de pares ordenados da
seguinte maneira:
A = {(x, µA (x)), com x ∈ U }
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µA(x)

A

1

µA(m)

m

x

Figura 2: Função de pertinência de A.

A Figura 2 ilustra o gráfico da função de pertinência de um subconjunto fuzzy A.
Definição 8. Definimos como o suporte de A o seguinte subconjunto clássico de U :
suppA = {x ∈ U, tal que µA (x) > 0}.

Figura 3: Ilustração do suporte de subconjuntos fuzzy (a) e crisp (b) (Conjuntos clássicos/não-fuzzy.)
(Barros e Bassanezi, 2006, cf.)

Um conjunto fuzzy fica bem definido quando atribuı́mos a ele uma função de pertinência ou definimos seus α − níveis.
Definição 9. Seja A um subconjunto fuzzy de U e α ∈ [0, 1]. O α−nı́vel é o subconjunto clássico de U
definido por
[A]α = {x ∈ U, µA (x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1.
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Figura 4: α−nı́vel [A]α (Barros e Bassanezi, 2006, cf.)
Considera-se [A]0 o fecho do suporte de A, ou seja, [A]0 = suppA.
Definição 10. Chamamos de número fuzzy um subconjunto fuzzy A de R que satisfaz:
(i) todos os α -nı́veis de A são não vazios, com 0 ≤ α ≤ 1;
(ii) todos os α -nı́veis de A são intervalos fechados de R;
(iii) suppA = {x ∈ R, µA (x) > 0} é limitado.
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Figura 5: A é um número fuzzy e B não é um número fuzzy, pois não satisfaz a propriedade (ii) da
Definição 10.
O conjunto dos números fuzzy é importante, pois possui boas propriedades topológicas que serão
discutidas ao longo deste artigo.
Todo conjunto (clássico) A é subconjunto de um conjunto universo U , e as notações conjunto e
subconjunto são usadas indistintamente para se referir à A, o mesmo será feito com conjuntos fuzzy. O
conjunto dos números fuzzy é denotado por F(R).
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Definição 11. (Barros e Bassanezi, 2006) Um número fuzzy A é dito triangular, se dados a, b, u ∈ R
sua função de pertinência é da forma:

0
se
x≤a



 x−a se a < x ≤ u
µA (x) = u−a
x−b

se u < x ≤ b


 u−b
0
se
x>b
Nesse caso, o número A será representado pela terna ordenada (a; u; b).

α
α α
Observação 1. Seja λ ∈ R e A um número fuzzy com α-nı́vel dado por
 [A] = [a1 , a2 ],a multiplicação
[λaα , λaα ] se λ ≥ 0
1
2
α
α
. Analogade λ por A é o número fuzzy λA cujos α−nı́veis são [λA] = λ[A] =
[λaα , λaα ] se λ < 0
1
2
mente, se A for triangular (a; u; b) então λA = λ(a; u; b) = (λa; λu; λb).

Ao realizar uma modelagem matemática com valores reais, espera-se como resultado um número
real; ao se trabalhar com números fuzzy, teremos como resultado um número fuzzy. Uma maneira de
interpretar soluções oriundas de modelos fuzzy é tratar o resultado por meio de um método de defuzzificação, método este que consiste em definir um valor pertencente a R que represente o número fuzzy. A
seguir, definimos o principal método de defuzzificação utilizado na literatura. (ver: Barros e Bassanezi,
2006)
Definição 12 (Centro de Gravidade). (Barros e Bassanezi, 2006) O centro de gravidade dá a média das
áreas de todas as figuras que representam os graus de pertinência de um subconjunto fuzzy. Entre todos
os métodos de defuzzificação ele é o preferido, mesmo sendo talvez o mais complicado. A equação a seguir
refere-se ao domı́nio contı́nuo, onde A é o conjunto ou número fuzzy a ser analisado, u é o número real
do domı́nio e µA é a sua pertinência ao conjunto fuzzy.
R
uµA (u)du
G(A) = RR
µ (u)du
R A

Observamos que G(A) é a abcissa do centro de massa da figura geométrica formada pela função de
pertinência de A. No caso de um número fuzzy triangular, o centro de massa pode ser calculado conforme
a Proposição 1.
Proposição 1. Dado um número fuzzy triangular A com parâmetros (a; u; b) então
G(A) =

a+b+u
3

.
Demonstração. Segue imediatamente das propriedades de baricentro do triângulo.
Definição 13 (Princı́pio de Extensão de Zadeh). Seja a função f : X → Z e A um subconjunto fuzzy
de X. A extensão de Zadeh de f é a função fˆ que, aplicada a A, fornece o subconjunto fuzzy fˆ(A) de Z
cuja função de pertinência é dada por

 sup µA (x) se f −1 (z) 6= ∅
µfˆ(A) (z) = x=f −1 (z)

0
se f −1 (z) = ∅
sendo f −1 (z) = {x; f (x) = z} é a pré-imagem de z.
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Figura 6: Imagem de um subconjunto fuzzy A a partir do princı́pio de extensão para uma função f .
Durante as pesquisas para esse artigo, após algumas simulações computacionais, notou-se uma
propriedade interessante, que não foi encontrada em nenhuma bibliografia, e, deste modo, foi formulado
o seguinte teorema:
Teorema 2. Seja um número fuzzy triangular A = (a; u; b) e uma função linear f = px + q então
f (G(A)) = G(fˆ(A)).
Demonstração. Por f ser uma função linear e A ser um número fuzzy triangular, então pela Definição
13, fˆ(A) também é triangular e com parâmetros
 (f (a); f (u); f (b)).

, portanto,
Pela Proposição 1 temos G(A) = a+b+u
3
f (G(A)) = f

a + b + u
3

=

=p

a + b + u
3

+q =

ap + bp + up
ap + bp + up + 3q
+q =
=
3
3

f (a) + f (b) + f (u)
ap + q + bp + q + up + q
=
= G(fˆ(A))
3
3

Há uma relação entre os α-nı́veis da imagem e do domı́nio e tal relação é dada pelo seguinte
teorema.
Teorema 3 (Teorema de Nguyen). (Barros e Bassanezi, 2006) Sejam f : Rn → Rn uma função contı́nua
e A um subconjunto fuzzy de X. Então, para todo α ∈ [0, 1] vale [fˆ(A)]α = f ([A]α ).
Quando tratamos sobre Espaços Métricos fuzzy, a métrica comumente utilizada (função distância)
é a métrica de Pompeiu-Hausdorf.
Definição 14 (Métrica de Pompeiu-Hausdorf). (Barros e Bassanezi, 2006) A distância entre dois
números fuzzy A, B é dada por:
D∞ (A, B) = sup dH ([A]α , [B]α )
0≤α≤1

onde dH é a métrica de Hausdorff para intervalos compactos de R, cuja definição é
dH (I, J) = max(sup d(x, J), sup d(y, I)),
x∈I

y∈J
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em que d(x, J) = inf d(x, j) e d(r, s) = |r − s|.
j∈J

Segundo Bede (2012), F(R) e D∞ (A, B) formam um Espaço Métrico. Em (Bede, 2012; Puri et al.,
1993), os autores mostram que o Espaço Métrico fuzzy é completo, usando a função de distância de
Pompeiu-Hausdorff.

3. Principais resultados teóricos
3.1. Teorema de completude
A completude de um espaço métrico é uma propriedade muito importante, pois garante que toda
sequência de Cauchy nesse espaço é convergente. O Teorema 4 garante que o espaço métrico nos números
fuzzy, equipado com a distância de Pompeiu-Hausdorf, é completo.
Teorema 4. [Completude fuzzy] (Bede, 2012) O Espaço Métrico (F(R), D∞ ) é completo.
A completude de um espaço métrico é importante, pois tal propriedade muitas vezes vigora como
hipótese de importantes teoremas da topologia, como por exemplo, o teorema do ponto fixo apresentado
na seção anterior.

3.2. Teorema do Ponto fixo
Definição 15. Dizemos que uma aplicação f : M →
|f (x) − f (y)| ≤ c |x − y|, ∀ x, y ∈ M.

N é de Lipschitz se existe c > 0 tal que

Corolário 1. Se f é de Lipschitz então f é contı́nua.
Demonstração. Ver (Lima, 1983).
√
Observação 2. A recı́proca é falsa. Defina f = x, f é contı́nua mas não é contração em [0, 1]. De
fato, seja d a métrica usual para R e a ∈ [0, 1]. Note que d(f (a), f (0)) > d(a, 0) pois 0 ≤ a ≤ 1 ⇒ 0 ≤
√
√
√
a2 ≤ a ≤ 1 ⇒ 0 ≤ a2 ≤ a ≤ 1 ⇒ 0 ≤ a ≤ a ≤ 1. Deste modo, mesmo sabendo que a população
de afı́deos pode mudar de forma constante, não dá para garantir que a mesma será de Lipschitz o tempo
todo.
Teorema 5. (Barros et al., 1997) Considere uma função f : Rn → Rn e fˆ : F(Rn ) → F(Rn ) a sua
extensão de Zadeh, então f é Lipschitz com constante K se, e somente se fˆ é Lipschitz com a métrica
D∞ com a mesma constante K.
Demonstração. Como f é Lipschitz, pelo Corolário 1 ela é contı́nua e então pelo Teorema 3 temos
D∞ (fˆ(u), fˆ(v)) = sup dH (f ([u]α ), f ([v]α ))
0≤α≤1

Agora
dH (f ([u]α ), f ([v]α )) = max { sup

inf d(f (x), f (y)), sup

α
x∈[u]α y∈[v]

≤ max { sup

inf Kd(x, y), sup

α
x∈[u]α y∈[v]

= K max { sup

inf Kd(x, y)} =

α
y∈[v]α x∈[u]

inf d(x, y), sup

α
x∈[u]α y∈[v]

inf d(f (x), f (y))} ≤

α
y∈[v]α x∈[u]

inf d(x, y)} = KdH ([u]α , [v]α )

α
y∈[v]α x∈[u]

Consequentemente,
D∞ (fˆ(u), fˆ(v)) ≤ KD∞ (u, v)
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Para provar a volta, tendo que fˆ é Lipschitz, logo é contı́nua e é a extensão de Zadeh de uma função f ,
então f deve ser contı́nua, pois
D∞ (fˆ(X{x} ), fˆ(X{y} )) = ||f (x) − f (y)|| = d(f (x), f (y)), ∀x, y, ∈ Rn
Assim obtemos
D∞ (fˆ(X{x} ), fˆ(X{y} )) = d(x, y), ∀x, y ∈ Rn
É fácil mostrar o outro lado do resultado.
Teorema 6. (Barros et al., 1997) Se f : Rn → Rn é uma contração, então fˆ : F(Rn ) → F(Rn ) tem
apenas um ponto fixo em F(Rn ).
Demonstração. Pelo Teorema anterior fˆ é uma contração e desde que (F(Rn ), D∞ ) é completo, fˆ tem
apenas um único ponto fixo.
O Teorema 6 é fundamental para garantir a existência de ponto fixo em funções obtidas pela
extensão de Zadeh. A aplicação deste teorema será ilustrada na próxima seção deste artigo.

3.3. Modelo fuzzy para a dinâmica populacional de Afı́deos
Nesta seção, teremos como base o modelo descrito pela Equação 2.1. Divideremos nossa análise
em dois casos. No primeiro caso, consideraremos a0 como um número fuzzy e os elementos da sequência
(an ) serão obtidos através da extensão de Zadeh da Equação 2.1, i.e, sendo an+1 = f (an ), onde f (an ) =
f r(1 − m)an , então ân+1 = fb(b
an ). No segundo caso, o parâmetro m será considerado como número fuzzy
e a sequência (ân ) será definida por ân+1 = G(f r(1 − m̂)an ). Os valores aqui utilizados foram escolhidos
arbitrariamente.
3.3.1. Primeiro caso
A elaboração de modelos matemáticos que visam compreender aspectos da vida biológica envolve
o uso de parâmetros cujos valores usualmente não são simples de serem calculados. Normalmente os
valores destes parâmetros são obtidos por estimativas, as quais possuem fatores de incerteza inerentes.
Um parâmetro importante na modelagem populacional é o número inicial da população, o a0 , de modo
que é difı́cil determinar um valor exato para essa grandeza, por esse motivo, nesse caso foram feitas
simulações com esse parâmetro sendo um número fuzzy.
A sequência an+1 = f r(1 − m)an possui um único ponto fixo, dado por an = 0. Este ponto é
importante, pois representa a extinção da população de afı́deos. Conforme apresentado no inı́cio deste
texto, an → 0 se f r(1 − m) < 1. Tal condição continua sendo verdadeira para o caso em que a0 é um
número fuzzy e ân+1 = fb(ân ), conforme garante o Teorema 6. Alguns casos serão ilustrados conforme as
seguintes simulações.
3.3.2. Simulação 1
Vamos considerar inicialmente os seguintes valores de parâmetros: f = 50; r = 0, 04 e m = 0, 45,
constantes e â0 = (3; 6; 8), de modo que â1 seja calculado pela Extensão de Zadeh da Equação 2.1, de
acordo com a Definição 13, e consequentemente todos valores ân+1 sigam da mesma maneira. Portanto,
teremos que ân+1 = fb(ân ), onde f (an ) = 1, 1an .
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Figura 7: Primeiro caso com crescimento da população de afı́deos a cada geração.

Observando a Figura 7, podemos notar que a cada nova geração inf(supp(ân+1 )) > inf(supp(ân ))
e também que sup(supp(ân+1 )) > sup(supp(ân )), mais precisamente, pela linearidade da Equação 2.1 e
de acordo com a Observação 1, temos â0 = (3; 6; 8), â1 = (3, 3; 6, 6; 8, 8), â2 = (3, 63; 7, 26, 9, 68), ..., ân =
(1, 1)n (3; 6; 8). É possı́vel então afirmar que esta é uma sequência divergente, visto que

lim ân = lim (1, 1)n (3; 6; 8) = (3; 6; 8) lim (1, 1)n = ∞.

n→∞

n→∞

n→∞

Biologicamente, se nenhum agente externo os interromper (ou outra fêmea se interessar pela mesma
folha — o que desencadearia uma briga territorial segundo Whitham (1978)) — isso significa que os afı́deos
conseguiriam proliferar-se de maneira extensiva pela folha em que estivessem e as próximas gerações
seriam capazes de migrarem para outras folhas, crescendo exponencialmente.

3.3.3. Simulação 2

Alterando os parâmetros, fomos capazes de encontrar uma condição em que a sequência é constante,
portanto, convergente.
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Figura 8: Primeiro caso com população constante.
Aqui, o número per capita de fêmeas adultas que cada afı́deo mãe produz, f r(1 − m), é igual a 1,
visto que temos f = 50; r = 0, 05; m = 0, 6; â0 = (6; 6, 50; 7). Neste caso, de acordo com a Equação 2.2,
então an = a0 , ∀n ∈ N. Segundo Whitham (1978), isso significaria que o número de galhas por folha se
tornou muito alto (acima de três) e cada nova geração não consegue superar mais o número médio de
filhotes produzido. Nesse ritmo, o próximo passo no ciclo da vida desses afı́deos é o que se encontra na
simulação a seguir.

3.3.4. Simulação 3
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Figura 9: Primeiro caso com baixa na população de afı́deos a cada geração.
A Figura 9 ilustra o caso em que f = 30; r = 0, 035; m = 0, 40; â0 = (14; 18; 23) e, consequentemente, f r(1 − m) = 0, 63. Portanto, de maneira análoga à Simulação 1, temos ân = (0, 63)n (14, 18, 23)
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e
lim ân = lim (0, 63)n (14; 18; 23) = (14; 18; 23) lim (0, 63)n = 0.

n→∞

n→∞

n→∞

(3.3)

Segundo o Teorema 5, a extensão de Zadeh aqui também é de Lipschitz (defina k ≥ f r(1 − m) =
0, 63). De acordo com o Teorema 3, o Espaço Métrico (F(R), D∞ ) é completo, logo, pelo Teorema 6,
sabemos que fˆ possui um único ponto fixo. Observando a Equação 3.3 e a Figura 9, podemos identificá-lo
facilmente como o valor zero, ou seja, biologicamente, a esse ponto não há mais fêmeas na população de
afı́deos e, consequentemente, não são produzidos mais filhotes.

3.4. Segundo caso
Neste caso, adotamos uma abordagem diferente da anterior. Assim como é difı́cil encontrar um
valor exato e correto para o número inicial da população, é difı́cil estimar quantos são os que chegam ao
fim do ciclo da vida, ou seja, a mortalidade da população. Deste modo, decidimos representar o parâmetro
m como um número fuzzy. Ao utilizar a Equação 2.1 para calcular ân+1 , terı́amos como resultado um
valor fuzzy, e portanto no cálculo de ân+2 terı́amos de trabalhar com uma equação com dois números
fuzzy (m
b e ân+1 ), algo que não foi contemplado neste artigo. Por esse motivo, resolvemos utilizar um
modelo de defuzzificaçao segundo a Definição 12, de modo que
ân+1 = fb(m)
b

sendo f (m) = f r(1 − m)G(b
an ). Note que nos gráficos das Figuras 10, 11 e 12 os valores de G(b
an )
encontram-se apenas no plano xn por se tratarem de valores em R.

3.4.1. Simulação 4
Nesta simulação, os parâmetros adotados foram os seguintes: f = 50; r = 0.04; a0 = 4; m̂ =
(0.4; 0.42; 0.6). Os termos (ân ) da sequência são calculados por ân+1 = fb(m)
b onde f (m) = 2(1−m)G(b
an ).
Como m
b é um número fuzzy triangular e a função f (m) é linear em m, pelo Teorema 2 podemos garantir
que
G(ân+1 ) = G(fb(m))
b = f (G(m)),
b

ou seja, para calcular a sequência de G(ân+1 ) não é necessário fazer a extensão de Zadeh e o processo de
Defuzzificação a cada interação, basta calcular a sequência considerando G(m)
b ao invés de m,
b economizando desta forma processamento computacional, visto que calcular a extensão de Zadeh de um número
fuzzy demanda tempo, dependendo da complexidade do número fuzzy em questão.
As simulações foram feitas desconsiderando o Teorema 2, a fim de que pudéssemos visualizar
o número fuzzy de cada geração, mas como dito previamente, caso queira-se saber apenas o valor de
G(ân+1 ), basta calcular f (G(m)),
b
algo que, dependendo da forma de m, pode ser calculado inclusive com
uma planilha eletrônica simples.
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Figura 10: Segundo caso com crescimento da população de afı́deos a cada geração.
Observando a Figura 10, percebe-se que a população tende a crescer. Note que G(m̂) = 0, 473 e
que, desta forma, f r(1− G(m̂)) = 1, 053, assim, isso já basta para afirmar que a sequência (ân+1 ) diverge.
Como na Figura 7, a interpretação biológica aqui é a mesma.

3.4.2. Simulação 5
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Figura 11: Segundo caso com população constante.
Nesta simulação, utilizamos os seguintes parâmetros f = 50; r = 0, 04; m
b = (0.4, 0.5, 0.6); a0 = 7.
Podemos calcular f r(1 − G(m))
b = 1, consequentemente, como podemos ver na Figura 11, o valor da população de afı́deos não se altera ao longo das gerações, e dessa forma seu gráfico e interpretação biológica
se configuram de modo semelhante ao da Figura 8.
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3.4.3. Simulação 6
Na Figura 12, foram alterados os parâmetros (f = 50; r = 0, 04; m̂ = (0.5, 0.55, 0.8); a0 = 21) e
encontramos algo parecido com o que visto na Figura 9.
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Figura 12: Segundo caso com baixa na população de afı́deos a cada geração.
Utilizando a Equação 2.1, temos que G(ân+1 ) = f r(1−G(m̂))an e como nesse caso f r(1−G(m̂)) < 1
então G(ân+1 ) é Lipschitz com constante k = G(a0 ), e desse modo, pela Proposição 6 temos um Ponto
fixo. Como 0 < G(ân+1 ) < G(ân ), chegamos a mesma conclusão sobre a Figura 9, já que f = 50; r =
0, 04; m̂ = (0.5, 0.55, 0.8); a0 = 21, então a sequência ân aqui é convergente e, pelas simulações realizadas,
converge para o valor zero como podemos examinar na Figura 12.

4. Conclusão
A boa compreensão das propriedades de um Espaço Métrico aliados à teoria fuzzy e alguns teoremas
provados em Barros et al. (2000) possibilitaram a simulação de dois casos em aplicações biomatemáticas
envolvendo a população de afı́deos.
No primeiro caso, analisamos a estabilidade do modelo de equações de diferenças a partir do Teorema 6 e da completude do espaço dos números fuzzy. No segundo caso, foi proposto um modelo baseado
no Centro de Gravidade dos números fuzzy envolvidos e sua estabilidade analisada a partir do Teorema
2 e da análise clássica de estabilidade para equações de diferenças. Além disso, o Teorema 2, proposto
nesse artigo, foi útil para viabilizar a obtenção dos termos da sequência, não necessitando assim calcular a
Extensão de Zadeh para cada iteração. Confirmando o que foi descrito por Whitham (1978), verificamos
durante as simulações (elaboradas com o software MATLAB )que mesmo com parâmetros definidos arbitrariamente, pequenas alterações nos parâmetros definidos previamente podem alterar de modo drástico
as gerações posteriores de afı́deos. Como trabalho futuro, uma sugestão seria uma generalização do
Teorema 2.
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