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Resumo 

Sendo o avanço da idade uma parte inevitável do ciclo de vida e, de ano para ano, a 

esperança média de vida ir aumentando, as consequências do envelhecimento devem ser tidas 

em conta ao longo da vida e, desde cedo, serem adotadas atitudes preventivas e promotoras de 

saúde. É então importante conceder a esta grande parte da população um final de vida o mais 

saudável, autónomo e independente quanto possível. Para tal, torna-se necessário desenvolver 

um sistema que ajude no diagnóstico de doenças neurodegenerativas. Estas doenças 

manifestam-se através de uma progressiva e irreversível destruição de diferentes tipos de 

neurónios, conduzindo a uma perda gradual das capacidades motoras, fisiológicas e/ou 

cognitivas.  

Através do recurso a acelerómetros e giroscópios, posicionados em partes estratégicas 

do corpo humano, é possível medir alguns parâmetros cinéticos, de postura e desequilíbrios 

que, depois de analisados, podem ser usados para diagnosticar algumas doenças 

neurodegenerativas, como é o caso da doença de Parkinson e da demência de Alzheimer. Para 

tanto, recorre-se às Redes Neuronais Artificiais (RNAs), que, por apresentarem uma grande 

gama de aplicações, adaptam-se às necessidades de análise exigidas neste trabalho. Uma RNA é 

um conjunto de técnicas computacionais elaboradas por um modelo matemático inspirado na 

estrutura neuronal do ser humano. São constituídas por elementos de processamento não-

lineares interligados entre si, aos quais é dado o nome de neurónios. As RNAs adquirem 

conhecimento através de regras de aprendizagem, o que lhes permite, deste modo, relacionar 

informações de forma coerente. Por outras palavras, as RNAs desenvolvidas procedem à análise 

dos parâmetros obtidos pelo sistema de aquisição (postura e desequilíbrios) e assim retornam o 

diagnóstico do paciente, possibilitando a adoção de medidas preventivas. 

O sistema irá ser usado no consultório médico do Centro Hospitalar do Alto Ave, 

enquanto o doente realiza várias provas neurológicas. 

 

 

Palavras-Chave: Doença de Parkinson; Demência de Alzheimer; Diagnóstico; Rede Neuronal 

Artificial (RNA). 
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Abstract 

Aging is an inevitable part of the life cycle and, as the years go by, the average human 

life expectancy increases. For that reason, the consequences of aging must be taken into 

account throughout a person’s life so that they can early adopt preventive measures. It is 

imperative to provide to this large part of the population the chance to live their last years as 

healthy, autonomous and independent as possible. In order to fulfill this objective, it is 

important to develop a system that helps the early diagnosis of neurodegenerative diseases. 

These disorders manifest themselves by a progressive and irreversible destruction of different 

types of neurons, leading to a gradual loss of motor skills, physiological and/or cognitive 

impairments. 

Through the use of accelerometers and gyroscopes, placed in strategic parts of the 

human body, it is possible to measure some kinetic parameters of posture and imbalances that, 

after analysis, can be used to diagnose certain neurodegenerative diseases such as Parkinson's 

disease and Alzheimer's dementia. Therefore, we used Artificial Neural Networks (ANN), which 

present a wide range of applications that can be adapted to the needs of analysis required in this 

work. An ANN is a set of computational techniques that consists of a mathematical model 

inspired by the neural structure of human beings. It is composed of nonlinear processing 

elements interconnected, called neurons. ANNs acquire knowledge by learning rules, allowing 

them to relate information coherently. In other words, ANNs examine the parameters obtained 

by the acquisition system (posture and imbalances) and return the patient's diagnosis, so that 

preventive measures against those diseases can be early taken. 

This system will be used at the Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA), while patients 

perform several neurological tests. 

 

 

Keywords: Parkinson's disease; Alzheimer's dementia; Diagnosis; Artificial Neural Network 

(ANN). 
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Capítulo 1  

Introdução 

Neste primeiro capítulo é introduzido o tema da presente 
dissertação, passando pelo enquadramento do trabalho 
desenvolvido, bem como por uma apresentação das motivações 
que levaram ao desenrolar desta investigação, uma exposição 
dos seus objetivos e, por último, uma elucidação da estrutura 
deste documento. 
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A actual dissertação inclui-se no decorrer dos estudos do curso Mestrado Integrado 

em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores da Universidade do Minho que se 

enquadra na área científica de inteligência artificial (IA), mais especificadamente na área de 

redes neuronais artificiais. O seu principal objetivo passa por desenvolver uma rede neuronal 

artificial (RNA), em MATLAB, para o diagnóstico de doenças neurodegenerativas. 

As redes neuronais têm sido usadas nas mais diversas e distintas áreas, pois, sendo um 

conjunto de técnicas computacionais poderoso, pode simular os processos cognitivos humanos. 

Assim, é possível usar esta técnica para obter um diagnóstico mais preciso, com menos 

subjectividade, e com menos esforço por parte dos técnicos de saúde. 

1.1. Motivação 

Envelhecimento da População 

A população mundial tem sofrido diversas alterações na sua estrutura etária nas últimas 

décadas. Tem-se assistido a uma diminuição do número de jovens e, inversamente, um aumento 

do número de idosos, provocado pelo declínio paralelo dos níveis de fertilidade e mortalidade.  

 

Figura 1 – Projeções da população mundial. 
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Durante apenas a última metade do século passado foi possível verificar uma triplicação 

do número de idosos e acresce que se encontra previsto que continue a aumentar no presente 

século, atingindo o número de jovens em 2050, como pode ser visualizado na figura 1 [1]. 

 

Quedas e Instabilidade Postural 

Simultaneamente com o aumento da população idosa, o número de quedas nessa faixa 

etária também tem vindo a aumentar [2]. Este problema torna-se ainda mais alarmante quando 

afeta idosos com mais de 65 anos, visto que estes, por um lado, acarretam maiores riscos de 

sofrerem fraturas ósseas e de morte, e, por outro, têm uma maior dificuldade na recuperação 

médica e possibilidade de, não só criar medo de queda, mas também a uma restrição de 

atividades [3]. Estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos revelaram que a 

percentagem de pessoas que sofrem de quedas é de 32%, em idade compreendida entre os 65 e 

74 anos, aumentando para 35%, dos 75 aos 84 anos, chegando aos esmagadores 51% acima dos 

85 anos [4]. As pessoas propícias a quedas perdem a independência e autonomia, dissipando 

parte da sua qualidade de vida [5]. 

A força da gravidade desafia-nos a manter o equilíbrio sobre uma pequena área, os pés, 

tarefa que se torna ainda mais complicada na execução da marcha [5]. Nos idosos, possuidores 

de diversas alterações negativas em diversas funções (visual, auditiva, cognitivas, motoras, etc.), 

revela-se ainda mais complexa a tarefa de manter a estabilidade postural. Caracterizando-se por 

oscilação excessiva e descontrolada, a instabilidade postural, que sofre degradação natural com 

o envelhecimento, é um dos principais fatores para a ocorrência de quedas, tendo ainda uma 

maior predominância nas pessoas com doenças neurodegenerativas [6][7]. Nestas doenças, não 

só as capacidades cognitivas vão sendo afetadas, provocando uma menor atenção por parte do 

doente e diminuindo a capacidade de resposta aos perigos envolventes, mas verifica-se também 

a perda da habilidade de controlar os movimentos do seu centro de massa, sobre a sua base de 

suporte durante a realização de atividades envolventes de transferência de peso [7]. Um sujeito 

que sofra da doença de Parkinson tem um risco de queda nove vezes maior, e um risco de queda 

com lesão cinco vezes maior, em comparação com um sujeito saudável [8]. 

Face a este grande problema vindo de expor, é importante distinguir os doentes, para 

que seja possível tomar medidas preventivas adaptadas para o tipo de doença. Como exemplo, 

note-se a investigação de Y. Sato et al. [9], que comprova que a vitamina D reduz as quedas e as 

faturas no quadril em doentes com outros tipos de Parkinsonismo, mas já não, contudo, na 

doença de Parkinson. 

 

Doenças Neurodegenerativas 

As doenças neurodegenerativas, nomeadamente a doença de Parkinson e a demência de 

Alzheimer, provocam défices em diversos domínios cognitivos, afectando também a marcha, 

postura e equilíbrio do doente. Consiste numa destruição progressiva de neurónios, levando a 

um desenvolvimento progressivo e irrecuperável da doença. Consequentemente, a ocorrência 

de quedas torna-se mais frequente e com o avançar da idade, essa circunstância pode tornar-se 
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ainda mais preocupante a nível de fraturas ósseas irreversíveis, existindo uma menor 

probabilidade de recuperação das mesmas [3]. Com vista a evitar essas mesmas quedas, e 

constituindo os idosos uma generosa parte da população mundial, estando previsto que chegue 

a um oitavo da população antes de 2030 [10], é notoriamente importante a adoção de uma 

atitude preventiva e promotora de saúde desde cedo [11], de modo a assim proporcionar-lhes a 

vivência de uma forma o mais autónoma e independente quanto possível. Acontece que para 

que tal lhes possa ser concedido, torna-se necessário desenvolver um sistema que diagnostique 

o desenvolvimento de determinadas doenças (doença de Parkinson e demência de Alzheimer). 

Ora, uma das possíveis soluções encontradas para a previsão de doenças neurodegenerativas 

vem de encontro com o tema da presente dissertação: desenvolvimento de uma rede neuronal 

artificial.  

 

Redes Neuronais Artificiais 

Uma vez que as RNAs apresentam uma grande capacidade de aprendizagem, são 

potencialmente uma boa escolha para analisar os dados recolhidos, intitulados de parâmetros 

cinéticos. Estes parâmetros são medições de postura e desequilíbrios na postura do individuo e 

podem ser obtidos através do uso de acelerómetros e giroscópios, que, posicionados em partes 

estratégicas do corpo humano, adquirem valores que, depois de analisados, são uteis para o 

diagnóstico de certas doenças neurodegenerativas, tentando evitar, assim, a ocorrência de 

quedas, conforme anteriormente mencionado. 

Efetivamente, com o projeto de diagnóstico desenvolvido, será possível diagnosticar as 

doenças em questão, e assim adotar determinadas medidas preventivas.  

Para além do desenvolvimento de um mecanismo de ajuda para o médico neurologista, 

este trabalho procura também desenvolver capacidades de resolução de problemas e de 

trabalho autónomo, permitindo facilitar a entrada no ambiente profissional. 

1.2. Objetivos 

O principal objectivo desta dissertação é o desenvolvimento de uma rede neuronal 

artificial que permita diagnosticar doenças neurodegenerativas (doença de Parkinson e 

demência de Alzheimer), através da análise de parâmetros cinéticos recolhidos por um sistema 

de aquisição (constituído por acelerómetro e giroscópio). Desenvolvido o sistema proposto, será 

possível diagnosticar e adotar certas medidas promotoras de melhorias nas doenças descritas. 

Acresce ainda que o sistema será usado em consultório médico do Centro Hospitalar do Alto 

Ave, enquanto o doente realiza várias provas neurológicas, facilitando, o diagnóstico destas 

doenças por parte do médico neurologista. 

A par do objetivo principal, o desenvolvimento desta dissertação tem também como 

outras finalidades, como o estudo das redes neuronais artificiais (o seu funcionamento, 
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tipologias e seus métodos de treino), e o estudo das doenças neurodegenerativas, 

nomeadamente a doença de Parkinson e a demência de Alzheimer. 

A recolha dos dados cinéticos (provenientes de provas de equilíbrio elaboradas por 

pacientes em ambiente hospitalar) e a construção de uma base de dados cinética é também um 

dos marcos a atingir com este trabalho, podendo não só ser usada para a elaboração da rede 

neuronal artificial proposta, mas também para outros trabalhos futuros. 

Por último, a elaboração deste documento, onde é descrito todo o trabalho 

desenvolvido. 

1.3. Estrutura da dissertação 

Este trabalho encontra-se repartido em cinco partes, conforme de seguida se passa a 

descrever: 

Na primeira parte, a presente (onde está incluído o primeiro capítulo), é feita uma 

introdução a todo o trabalho, onde é apresentado um enquadramento ao tema proposto, a 

motivação do desenvolvimento deste trabalho, os seus objectivos e a descrição da organização 

estrutural do mesmo. 

A segunda parte, relativa a conceitos teóricos, é, por sua vez, dividida em quatro 

capítulos.  

O primeiro (capítulo 2) inclui uma breve explicação das doenças neurodegenerativas 

abordadas neste trabalho, onde são explicadas as suas características, diferenciando assim as 

doenças. São também descritos os seus fatores de risco e como é realizado o seu diagnóstico. 

Por último, explica-se como é tratado este tipo de doenças. 

No capítulo 3 são abordadas as redes neuronais artificiais. Começando com uma 

explicação do que é uma RNA, são expostas todas as informações consideradas importantes de 

reter quanto a esta matéria. São, ainda, enumeradas as vantagens e desvantagens do uso desta 

técnica computacional, elucidando sobre o funcionamento do neurónio biológico e as suas 

semelhanças com o neurónio artificial. Para além disso, é realizada uma breve revisão das 

funções de activação mais frequentemente utilizadas, bem como, exposta a estrutura de uma 

RNA. Passando pelos paradigmas de aprendizagem, são seguidamente apresentados os 

algoritmos de aprendizagem mais usados no treino, ou seja, é descrito o seu modelo 

matemático e, por fim, são enunciadas as principais redes neuronais artificiais. 

Já no quarto capítulo, ainda constante na segunda parte da presente dissertação, é 

dedicada ao estado da arte, pelo que serão expostos os trabalhos relacionados com o aqui 

proposto nesta dissertação. Isto é, serão apresentadas as soluções adotadas por outros autores 

para o diagnóstico de doenças mediante a utilização redes neuronais artificiais.  
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No último capítulo (quinto) da segunda parte é feita uma breve explicação de alguns 

métodos estatísticos responsáveis pela seleção de algumas variáveis necessárias para um melhor 

funcionamento da rede neuronal artificial. 

Já na parte três, no capítulo 6, é revelado a primeira parte do trabalho desenvolvido, ou 

seja, a metodologia de aquisição dos dados cinéticos e quais as variáveis calculadas para serem 

usadas como entradas nas RNAs. Por fim, é ainda demonstrada a base de dados cinética criada.  

No último capítulo da terceira parte (sétimo), são apresentados os dois softwares 

criados, sendo um para criação de RNAs e outro para o diagnóstico de doenças 

neurodegenerativas.  

Na penúltima parte desta dissertação são demonstrados todos os resultados obtidos 

associados a elaboração dos vários tipos de RNAs diferentes, quer seja com diferentes variáveis 

de entrada, ou diferentes saídas. É dividida por três capítulos, sendo cada um associado a uma 

RNA para diagnóstico de doenças diferentes, primeiro a doença de Parkinson, depois a demência 

de Alzheimer e, por fim, os resultados da RNA de diagnóstico das duas doenças referidas. 

Por fim, na parte cinco, serão tomadas, não só as devidas conclusões do trabalho 

desenvolvido, mas também, dadas algumas sugestões para trabalho futuro.  

 



 

 
 



 

 
 

II 
 

 

 
Capítulo 2 

Doenças Neurodegenerativas 

Neste capítulo é dada especial atenção aos conceitos médicos 
necessários para um melhor entendimento do problema desta 
dissertação, começando pelas caraterísticas das doenças 
neurodegenerativas, passando pelos fatores de risco, diagnóstico 
e, por fim, algumas soluções de tratamento.  
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 A população mundial tem vindo a envelhecer nas últimas décadas fruto de uma 

maior qualidade de vida e melhoria de cuidados de saúde [12]. Este envelhecimento traduz-se 

num declínio da mortalidade e triplicação da população idosa, na última metade do século XX 

[13]. Segundo as projecções demográficas da Organização Mundial de Saúde (OMS), este 

aumento deverá continuar ao longo deste século, podendo a população idosa igualar o número 

de jovens em 2050 [14]. Deste modo, as doenças neurodegenerativas são um dos problemas do 

sec. XXI, dado estarem diretamente relacionadas com envelhecimento cerebral. 

 

Figura 2 - Na parte de cima da imagem está representado o movimento de informação normal para o cérebro 
humano. Na parte de baixo, existe uma falta de conexão entre os neurónios, devido a doença, e assim uma falta de 

transmissão de informação. 

 As doenças neurodegenerativas envolvem défices progressivos em diversos domínios 

cerebrais [15]. Os neurónios são destruídos de uma forma gradual e irreversível, conduzindo à 

perda no doente das funções motoras, fisiológicas e cognitivas. Dependendo do tipo de doença, 

a morte dos neurónios ocorre a velocidades diferentes. Os neurónios não conseguem regenerar-

se, nem ser substituídos, pelo que essa parte do cérebro não volta a recuperar o seu 

funcionamento. Na figura 2 encontra-se representada a diferença na comunicação dos 

neurónios sem e com doença neurodegenerativa.  
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 Na maioria das patologias neurológicas, sobretudo as relacionadas com o 

envelhecimento cerebral, ainda não existe tratamento curativo, cingindo-se este a tratamento 

farmacológico sintomático e potencialmente retardador da doença, e tratamento de reabilitação 

motora e cognitiva. 

 Nesta dissertação, são abordadas dois tipos de doenças desse tipo: doença de Parkinson 

e demência de Alzheimer. 

2.1. Doença de Parkinson 

A prevalência da doença de Parkinson, ou doença de Parkinson idiopática1 (DP), tem 

vindo a aumentar, dado o envelhecimento da população. Afetando cerca de 1% da população 

mundial com idade superior a 65 anos [1], a DP é a segunda doença neurodegenerativa mais 

frequente nos idosos [13]. O seu desenvolvimento, geralmente, inicia-se a partir dos 60 anos de 

idade e tem cerca de duas vezes maior prevalência nos homens do que nas mulheres. No caso 

específico de Portugal, um estudo mostrou que a DP afeta 0,14% dos homens e 0,13% das 

mulheres, e considerando apenas o grupo mais afetado, isto é, as pessoas idosas com idade 

superior a 75 anos, a percentagem sobe, em ambos os sexos, para os 0,9% [13]. Segundo dados 

da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, padecem de DP em Portugal cerca de doze 

a quinze mil pessoas. Globalmente, admite-se que o surgimento desta doença possa vir a 

triplicar nos próximos 50 anos [16]. 

A DP foi descrita em 1817, pelo médico James Parkinson, como a paralisia agitante, 

doença que afeta o movimento e capacidade motora do doente, interferindo com a sua marcha 

e equilíbrio, e acompanhada por tremor das extremidades [16]. 

Segundo os critérios de Brain Bank de DP, é descrito como parkinsonismo ou síndrome 

parkinsónico, a presença de bradicinesia mais um dos seguintes critérios: tremor em repouso 

dos membros, rigidez muscular e/ou alterações da marcha e da estabilidade postural [15];  

2.1.1. Caraterísticas da Doença 

A DP é o tipo mais comum de parkinsonismo, cerca de 85% dos casos, progredindo de 

forma gradual ao invés de outros tipos [17]. Tipicamente, é uma doença assimétrica, sendo 

patente em um dos lados do corpo humano onde as manifestações ocorrem mais precocemente 

e com maior gravidade, característica esta que perdura em quase toda a evolução da doença 

[15]. É comum iniciar-se de um modo grosseiro nas extremidades de um dos membros 

superiores, bem como nos lábios e queixo [13]. Com o avanço da DP, os doentes adquirem uma 

marcha característica, a dita marcha de pequenos passos e, com a progressão da doença, 

                                                           
1
Causa desconhecida. 
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instabilidade postural e desequilíbrio na marcha, bem como o bloqueio da marcha. Estas 

características aumentam o risco da ocorrência de queda [13]. 

Para além das dificuldades motoras típicas da DP, existem igualmente manifestações 

não motoras, como: depressão, fadiga, alucinações, perturbação do sono, sialorreia2, 

perturbações cognitivas que agravam a já fraca qualidade de vida dos doentes. As perturbações 

cognitivas podem oscilar entre o défice cognitivo ligeiro até à demência [13].  

Do ponto de vista neuropatológico, a DP, ocorre pela perda progressiva de células 

neuronais na substância nigra, com depósito progressivo de inclusões intracitoplasmáticas 

(corpos de Lewy) [18]. Na figura 3, é possível comparar a substância negra de um indivíduo 

saudável com a de um doente de Parkinson [16]. A morte destas células provoca a ocorrência de 

perda da pigmentação escura normal. 

 

Figura 3 - Cortes do mesencéfalo. A seta da esquerda assinala a substância negra no individuo normal; a seta da 
direita assinala a substância negra na DP. 

Para além da morte das células neuronais da substância nigra, a DP pode também afetar 

os núcleos do tronco cerebral, o córtex cerebral, ou, ainda, os neurónios periféricos [18]. 

2.1.2. Fatores de Risco 

Existem vários fatores de risco para o aparecimento da DP. Segundo Alice Levy e 

Joaquim Ferreira [1], estes fatores são: 

 

a) Idade 

Com o aumento da idade, existe uma maior probabilidade de surgimento desta doença, 

sendo, pois, a idade o seu maior fator de risco. Se a percentagem de incidência é baixa na idade 

adulta, cerca de 0.01% aos 50 anos de idade, nas pessoas com mais de 80 anos, esta 

percentagem dispara para os 0.2%, ou seja, para um valor 20 vezes maior. Esta subida tem várias 

explicações, que passam quer pela maior vulnerabilidade neuronal das pessoas idosas, quer pelo 

                                                           
2
 Secreção abundante de saliva. 
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efeito tóxico acumulado ao longo da vida. Efetivamente, os efeitos tóxicos são, também eles, um 

fator de risco para a DP.  

 

b) Distribuição geográfica 

Apesar de ocorrer por todo o globo, a DP tem maior aparecimento na América do Norte 

e Europa. Pelo contrário, na Ásia e em Africa, a DP ocorre muito menos frequentemente. 

c) Origem étnica  

As populações caucasianas da Europa, América de Norte, Austrália e África têm uns 

valores próximos e superiores às populações negras africanas e populações asiáticas no que diz 

respeito á prevalência da DP. 

2.1.3. Diagnóstico 

Atualmente, ainda não existe um teste de diagnóstico para a DP. No entanto, é usual 

recorrer-se à identificação da combinação dos sinais motores que normalmente estão presentes 

na doença, como é o caso do tremor em repouso, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural, 

descritos nos critérios de UK Parkinson’s Disease Society Brain [18]:  

a) Indícios indispensáveis para diagnosticar a DP: 

- Bradicinesia; 

- Rigidez muscular; 

- Tremor de repouso; 

- Instabilidade postural não causada por distúrbios visuais, vestibulares, 

cerebelares ou propriocetivos.  

b) Indícios eliminatórios da DP: 

 - História de AVC de repetição; 

 - História de trauma craniano grave; 

 - História definida de encefalite; 

 - Crises oculogíricas; 

 − Tratamento prévio com neurolépticos; 

− Remissão espontânea dos sintomas; 

− Quadro clínico estritamente unilateral após 3 anos; 
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− Paralisia supranuclear do olhar; 

− Sinais cerebelares; 

− Sinais autonômicos precoces; 

− Demência precoce; 

− Sinais piramidais; 

− Presença de tumor cerebral ou hidrocefalia comunicante; 

− Resposta negativa a altas doses de dopa; 

− Exposição a metilfeniltetraperidínio. 

c) Indícios de suporte positivo da DP: 

- Início unilateral; 

− Presença de tremor de repouso; 

− Doença progressiva; 

− Persistência da assimetria dos sintomas; 

− Boa resposta à dopa; 

− Presença de discinesias induzidas pela dopa; 

− Resposta à dopa por 5 anos ou mais; 

− Evolução clínica de 10 anos ou mais. 

2.1.4. Tratamento 

Segundo J. Ferro e J. Pimentel [16], o tratamento da doença de Parkinson pode ser 

médico ou cirúrgico.  

 

a) Tratamento Médico 

A partir de 1967, o cientista Cotzias utilizou a dopa (percussor da dopamina) 

para o tratamento da DP. A dopa é, actualmente, usada associada a um inibidor 

de dopa-descarboxilase e permite o controlo sistomático substancial dos sinais e 

sintomas parkinsónicos. Contudo, tem diversos efeitos colaterais, como náuseas, 

vómitos, hipotensão artérial, entre outros.  
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Geralmente, cerca de metade dos doentes, ao fim de cinco anos de tratamento 

com recurso a dopa, desenvolvem algumas flutuações na resposta motora. 

b) Tratamento Cirúrgico 

Com o desenvolvimento inevitável da doença, a dose de dopa que servia para 

travar as manifestações da doença começa a perder o seu efeito útil, passando a 

verificar-se problemas no comportamento do doente e discinesias 

incontroláveis. É nesta altura que algumas técnicas cirúrgicas surgem como 

alternativa: 

- Transplantes fetais 

Nesta técnica é transplantada substância nigra de um feto humano para o 

doente. Todavia, para proceder a esta cirurgia é necessário um feto resultante 

de uma gravidez espontânea ou electiva, o que eleva diversos problemas, não só 

éticos, mas também religiosos, que acabam por revelar-se como sérios 

impedimentos ao desenvolvimento desta técnica. 

- Stem Cells 

Estas células podem ser obtidas a partir de embriões, do sistema nervoso central 

adulto e da medula óssea, sendo posteriormente diferenciadas em células 

dopaminérgicas. As stem cells, são depositadas de forma eletiva, na substância 

nigra do doente. 

- Terapia Génica 

São introduzidos vírus, precursores de proteínas especificas, no cérebro 

humano, transferindo esta nova informação genética, nas células em divisão 

celular. 

- Estimulação Cerebral Profunda 

Esta cirurgia foi desenvolvida baseada nos conhecimentos existentes de 

anatomia e fisiologia dos núcleos basais e estruturas com eles relacionados. 

Permite localizar e aceder de um modo preciso a estruturas intracranianas 

através de apenas um pequeno orifício no crânio. 

2.2. Demência de Alzheimer 

A demência pode corresponder a várias doenças cerebrais, nas quais existe um 

enfraquecimento progressivo da aptidão cerebral, resultando no decremento da memória, 

reflexão, juízo, concentração e, assim, da capacidade de aprendizagem [19]. Embora possa 

relevar-se em pessoas jovens, o mais comum é o seu aparecimento verificar-se em sujeitos com 

idade superior a 60 anos. Desenvolvendo-se de forma progressiva, a demência distingue-se do 
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envelhecimento cerebral normal, dito senil, apresentando-se como uma deterioração da 

capacidade cognitiva bastante mais grave [19]. No doente com demência existe uma 

deterioração das células cerebrais a um ritmo bastante mais elevado em contraste com o idoso 

em processo de envelhecimento normal.  

A demência de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência, representando 50 a 70 

por cento de todas as demências [15]. A DA provoca um défice cognitivo lento e progressivo, 

levando à incapacitação motora e cognitiva [15][19][20]. O seu nome surge da primeira pessoa 

que descreveu os sintomas e os efeitos neuropatológicos da doença: o psiquiatra e 

neuropatologista Alois Alzheimer [19].  

A DA tem um impacto direto no cuidador e dinâmica familiar, do ponto de vista 

profissional, económico, social e emocional, assim como na organização de cuidados de saúde 

primários e hospitalares necessários. Por estas razões a DA é considerada a mais importante 

doença neurológica do nosso tempo [15]. 

2.2.1. Caraterísticas da Doença 

Os primeiros sintomas e sinais de DA iniciam-se a partir dos 60 anos de idade, sendo 

comum desenvolverem-se défices cognitivos progressivos tais como: desorientação espacial com 

frequentes perdas em locais públicos, dificuldade em reter novas memórias ou evocar memórias 

passadas, diminuição da fluência verbal e funções executivas como inaptidão para o uso de 

dinheiro ou para o trabalho. Numa fase inicial é típico do doente o não reconhecimento ou 

mesmo a recusa em aceitar estes problemas. Mais tarde na progressão da doença, podem 

ocorrer irritabilidades, alterações de humor (depressão e euforia), alterações comportamentais 

(agressividade, desinibição e divagação de ideias), psicose3, bem como agnosia4. Numa altura 

final, o doente torna-se sedentário, apático, abúlico, não mostrando interesse por nada em seu 

redor, e com perda de independência em atividades básicas, como higiene e alimentação, e 

mesmo perda de continência de esfíncteres5 [15][20].  

Um doente com DA tem uma sobrevivência média de 7 anos, e a causa de morte mais 

frequente é a pneumonia, o que se explica desde logo por o sistema imunológico ser afetado 

com o avançar da doença, verificando-se, também, a perda de peso, o que aumenta o risco de 

infeções das vias respiratórias [15][19]. 

                                                           
3
 Perda de contato com a realidade, geralmente incluindo falsa confiança sobre o que está acontecendo 

ou quem se é (delírios), bem como ver e ouvir coisas inexistentes (alucinações). 
4
 Perda ou deterioração da capacidade para reconhecer ou identificar objetos apesar de manterem a 

função sensorial intacta (visão, audição e tato).Uma pessoa com agnosia pode, por exemplo, ter visão 
normal e não ter capacidade de reconhecer objetos do quotidiano, pessoas familiares ou mesmo sua 
própria imagem no espelho. 
5
 Musculatura responsável pela continência fecal e urinária.   
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2.2.2. Fatores de Risco 

Têm sido descritos vários fatores de risco para o desenvolvimento da DA, genéticos, 

adquiridos modificáveis e não modificáveis [19]: 

a) Idade 

Depois dos 65 anos de idade, 1 pessoa em cada 20 sofre de DA. Com o avançar 

da idade, a probabilidade de se vir a padecer de DA aumenta.  

b) Sexo 

A DA é mais prevalente nas mulheres do que nos homens, o que se explica por 

as mulheres viverem, em média, mais tempo que os homens. 

 

c) Hereditariedade 

Uma minoria dos casos de DA tem claramente um componente genético de 

hereditariedade autossómica dominante, com 50% probabilidade de 

desenvolver a doença tipicamente em idade jovem. Existem igualmente algumas 

mutações (ApoE4) que conferem um maior risco de desenvolvimento de doença, 

em idade avançada, sobretudo quando associados a fatores ambientais 

adquiridos. 

 

d) Traumatismos cranianos 

A circunstância de um indivíduo ter sofrido um traumatismo craniano severo 

aumenta a sua probabilidade de vir a desenvolver a DA. Este risco aumenta 

ainda mais se, na altura do acidente, o indivíduo tiver mais de 50 anos, tiver 

gene ApoE4 e o traumatismo tiver sido de gravidade suficiente para provocar 

perda de consciência.  

e) Outros fatores 

O baixo nível de escolaridade tem sido apontado como fator de risco para o 

desenvolvimento de DA. A presença de dislipidemia6, HTA7 e diabetes são 

também outros fatores de risco, bem como o próprio estilo de vida da pessoa.  

                                                           
6
 Presença de níveis elevados ou anormais de lipídios e/ou lipoproteínas no sangue. 

7
 Hipertensão Arterial – Doença crónica. 
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2.2.3. Diagnóstico 

Existem três hipóteses para um diagnóstico da DA. Ora, segundo N. Frota, R. Nitrini, B. 

Damasceno, O. Forlenza, E. Dias-Tosta, A. Silva, E. Junior e R. Magaldi [21], temos: 

a) Demência de Alzheimer Provável 

O doente preenche os critérios clínicos da DA quando apresenta as 

subsequentes caraterísticas: 

- Agravamento cognitivo; 

- Défices cognitivos iniciais e mais salientes em categorias amnésticas e não 

amnésticas; 

- Tomografia ou ressonância magnética do crânio para excluir outras 

possibilidades, principalmente a doença vascular cerebral; 

- O diagnóstico de DA não deve ser aplicado quando se comprovar um dos 

seguintes pontos: 

- Evidência de doença cerebrovascular importante, definida por historia 

de AVC ou piora do comprometimento cognitivo; 

- Presença de infartos múltiplos ou extensos; 

- Lesões acentuadas na substância branca, evidenciadas por exames de 

neuroimagem; 

- Caraterísticas centrais de demência com corpos de Lewy; 

- Caraterísticas proeminentes da variante comportamental da demência 

frontotemporal; 

- Caraterísticas proeminentes de afasia progressiva primária 

manifestando-se como a variante semântica; 

- Evidência de outra doença concomitante; 

- Uso de medicação que pode ter efeito substancial sobre a cognição. 

- Quando presentes algum ou alguns dos seguintes parâmetros, aumenta a 

probabilidade do diagnóstico de demência de Alzheimer provável: 

   - Declínio cognitivo progressivo; 

   - Presença de mutação genética de DA; 

- Presença de biomarcadores patogénicos específicos de DA. 
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b) Demência de Alzheimer Possível 

São observados os critérios clínicos para a DA e exibe pelo menos uma das 

seguintes situações:  

- Presença de uma segunda doença que não seja considerada como causa de 

demência; 

- Detalhes da história clínica, da instalação e evolução da doença, insuficientes. 

c) Demência de Alzheimer Definitiva 

O diagnóstico é definitivo quando são preenchidos os critérios clínicos e 

cognitivos para a DA e ainda quando são encontradas placas de amilóides e 

tranças neurofibrilares caraterísticas da DA no cérebro do doente, no exame 

patológico.  

2.2.4. Tratamento 

Não existe um modelo de tratamento típico para a DA, mas podem ser levadas a cabo 

três abordagens básicas, tentando, assim, potenciar uma melhor qualidade de vida ao doente. 

A primeira envolve as medidas psicossociais. Os doentes devem ser incentivados para 

executar autonomamente a atividade física, higiene pessoal, vestir-se, comer, entre outras. 

A segunda relaciona-se com os atos comportamentais do doente. A doença pode realçar 

alguns comportamentos indesejáveis, como depressão, agitação, alucinações, violência, 

insónias, entre outras. Ora, tudo isto causa um sentimento de incómodo na pessoa que cuida do 

doente, pelo que se torna necessário evitar conflitos e preencher a vida do doente com ações 

simples que o mantenham ocupado, como, por exemplo, sentar-se à mesa ou limpar o pó das 

divisões da casa, etc. Ir à casa de banho antes de se deitar e evitar sestas diurnas são 

circunstâncias que proporcionam, também elas, um sono nocturno mais calmo. Todas estas 

pequenas atividades contribuem para promover um ambiente mais calmo, e assim, uma maior 

qualidade de vida para o doente. 

Em terceiro lugar, existem várias opções farmacológicas sintomáticas permitindo 

melhorar a qualidade de vida [19]. 



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 3 

Redes Neuronais Artificiais:  
Conceitos e Contextualização Histórica 

Neste capítulo são abordados os conceitos referentes às redes 
neuronais artificiais, tais como as suas vantagens e 
desvantagens, uma explicação do funcionamento do neurónio 
artificial e sua semelhança com o biológico, funções de ativação, 
algoritmos de treino, principais estruturas tipos de RNAs e, por 
fim, a contextualização histórica. 
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Uma rede neuronal artificial (RNA) consiste num conjunto de técnicas 

computacionais, inspiradas na estrutura neuronal do ser humano, que tentam simular e modelar 

os processos cognitivos da mente humana. Tal como o cérebro humano, as RNA adquirem 

conhecimento através da experiência, ou seja, com recurso a exemplos e algoritmos de 

aprendizagem. Depois de treinada para uma certa tarefa, a RNA consegue relacionar dados nas 

suas entrada, com a informação desejada à saída.  

São constituídas por várias unidades de processamento, neurónios, que são interligados 

para formar uma rede – daí o termo “Rede Neuronal Artificial”. A estas ligações estão associados 

valores numéricos aos quais se dá a designação de pesos. Estes são alterados conforme o 

problema proposto, de modo a obter a saída desejada. Para a alteração destes pesos, são 

usados algoritmos de treino.  

Estas informações serão explanadas pormenorizadamente no seguimento deste 

trabalho. 

3.1. Vantagens das RNAs 

O uso das RNAs oferece diversas vantagens, desde logo porque podem aprender uma 

grande variedade de capacidades, o que faz com que se recorra às mesmas em diversas áreas. 

Quanto aos pontos positivos deste instrumento, segundo aponta M. Portelinha [22], podemos 

alistar os seguintes: 

 

a) Adaptação à aprendizagem 

 

Uma RNA tem a capacidade de aprender a realizar diversas tarefas, através de 

um treino ou de uma experiência inicial.  
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b) Não linearidade 

 

É capaz de simular funções não lineares, que comparada com outros meios 

computacionais, apresenta um desempenho superior neste nível.  

  

c) Tolerância a falhas 

 

Existindo falhas num número não muito elevado de neurónios, a RNA consegue 

não ficar inútil, por oposição ao que acontece com outras técnicas.  

 

d) Velocidade de operação  

 

Como as RNAs contêm um grande número de neurónios a trabalhar em conjunto 

e em paralelo, conseguem atingir velocidades de processamento maiores, 

comparativamente com as técnicas tradicionais comuns.  

 

e) Adaptabilidade 

 

Dada a diversidade de tarefas possíveis de serem treinadas numa RNA, esta 

pode facilmente ser adaptada a ferramentas computacionais já existentes, 

facilitando a inserção em áreas mais especificas. 

3.2. Desvantagens das RNAs 

À semelhança dos demais métodos computacionais, as RNA também apresentam 

características que podem, em certas circunstâncias, conduzir ao seu afastamento. Deste modo, 

e ainda no entendimento de M. Portelinha [22], vejamos algumas das suas desvantagens: 

a) Tempo de treino demorado 

O seu treino pode ser demorado, dependendo da quantidade de dados e/ou da 

aplicação desejada. 

b) Resultados perturbadores 

É possível que a RNA chegue a conclusões que contrariam algumas regras e 

teorias já assentes, ou até considerar dados sem qualquer importância, como 

dados importantes.  

c) Obscuridade 

Geralmente é difícil compreender os dados de conhecimento armazenado 

dentro da rede. 
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d) Elevado número de exemplos 

Se existir falta de exemplo de treino, tal pode incapacitar a rede de obter um 

bom desempenho. 

e) Preparação dos dados 

Todos os dados de treino devem ser normalizados e corretamente selecionados 

para assim se obter uma aprendizagem íntegra.  

Apesar de serem várias as desvantagens, algumas são possíveis de serem contornadas, 

como é o caso da seleção correta dos dados ou a escolha acertada do algoritmo de treino. Em 

problemas semelhantes, as RNAs têm mostrado um desempenho mais elevado, em comparação 

com outros métodos [23]. 

3.3. Neurónio Biológico 

Para uma melhor compreensão dos princípios de funcionamento de uma RNA, faremos 

agora uma breve descrição do modelo do neurónio biológico.  

Os neurónios constituem o elemento mais básico do sistema nervoso do ser humano 

[24]. São células excitáveis, com a capacidade de produzir e propagar sinais entre si e são 

responsáveis pela ativação de funções fundamentais do cérebro, desde a codificação de 

estímulos sensoriais até à contração de músculos, passando por todas as etapas intermédias de 

processamento das informações sensoriais, memória, tomada de decisões, entre outras, pelo 

que facilmente se conclui que os neurónios são um elemento crucial para o funcionamento do 

sistema nervoso [25].  

Existe no cérebro humano um enorme número de neurónios interligados, sendo que 

cada um deles tem a sua função específica, possuindo, por isso, diferentes tamanhos e formas. 

Apesar das formas mais comuns serem do tipo piramidal ou esférico, já são conhecidos mais de 

dez mil tipos de neurónios. Estes são constituídos por núcleo, sinapse, axónio, célula e dendrites, 

conforme ilustrado na figura 4. 

 

Figura 4 - Partes constituintes de um neurónio biológico [26]. 
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Para a transmissão da informação, através de sinais eléctricos, as dendrites absorvem os 

sinais vindos dos outros neurónios, ou seja, são as entradas do neurónio. Na célula é efetuada 

uma transformação dos sinais, a chamada ativação. Quando o potencial eléctrico do núcleo 

atinge um determinado valor, é gerado um novo sinal que é transmitido pelo axónio, passando 

depois pelas dendrites de outros neurónios que iram receber o seu sinal. Às ligações entre o 

axónio do neurónio que esta a enviar um sinal e a dendrite do neurónio que o está a receber, 

dá-se a designação de sinapses [24][27]. Estas ligações estão representadas na figura 5. Cada 

neurónio apenas tem uma saída, embora possa ter múltiplas entradas, dependendo da função 

que desempenha. 

 

Figura 5 - Ligações sinápticas entre dois neurónios [26]. 

O cérebro humano é composto por: entre 1010 e 1012 neurónios; e 1018 sinapses. Com a 

combinação de todos os neurónios dispostos em rede, o cérebro obtém a capacidade de 

aprender, reconhecer e generalizar [24][27]. 

3.4. Neurónio Artificial 

O neurónio artificial, por sua vez, pretende simular as funções do neurónio biológico. À 

semelhança do que acontece com os biológicos, os neurónios artificiais são unidades de 

processamento que têm apenas uma saída, propagando-a pelo axónio, mas que podem receber 

várias entradas através das suas dendrites. 

É possível descrever o neurónio artificial através de uma equação matemática em que é 

calculado o valor de saída em função dos vários valores de entrada. Na figura 6, encontra-se 

representado o modelo do neurónio artificial. No cabeçalho da figura, apresentam-se 

identificadas as várias partes do neurónio artificial e no rodapé as representações análogas do 

modelo biológico. 

Todas as entradas,   , são multiplicadas pelo seu peso sináptico respetivo,   , de acordo 

com a ligação em questão. Todos os produtos “entrada x peso” são somados para a obtenção da 

activação do neurónio,  , que depois de transformada por uma função de activação,     , 

origina a saída  . O bias,  , apenas tem a função de permitir a obtenção de uma saída diferente 

de zero, mesmo quando todas as entradas são nulas [27]. 
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Figura 6 - Modelo de neurónio artificial [28]. 

Associado a cada ligação entre dois neurónios está um peso sináptico. Este é 

multiplicado pela saída do neurónio anterior, resultando uma entrada para o neurónio posterior. 

Então, a função implementada por cada neurónio é a seguinte: 

 
    ∑     

 

   

       
(3.1) 

 

Para que a estrutura neuronal tenha a capacidade de aprendizagem, os pesos sinápticos 

são alterados e ajustados. As ligações podem ser usadas como excitação ou inibição de um 

determinado neurónio, dependendo do peso sináptico, seja este positivo ou negativo, 

respectivamente [24]. 

Existem duas fases de operação para o neurónio artificial: a fase de treino e a fase de 

simulação. A primeira consiste na alteração dos pesos sinápticos de tal modo que as saídas 

sejam corretas quando é inserido um padrão de entradas conhecido. Ou seja, sabe-se que um 

determinado conjunto de entradas originam uma(s) determinada(s) saída(s) e altera-se os pesos 

sinápticos para que isso se revele na rede neuronal. A segunda fase, de operação, permite que 

se use a rede neuronal previamente treinada para um conjunto de padrões, a fim de reconhecer 

padrões de entrada que não foram usados para o treino da mesma. Ou seja, é possível 

reconhecer padrões novos e associa-los a uma saída específica (resultado). 

3.5. Função de Ativação 

Conforme pode ser visualizado mediante a figura supra apresentada (Figura 6), a saída 

de um neurónio artificial é obtida por uma função de ativação, sendo que existem vários tipos 

de funções, produzindo diferentes saídas. Assim sendo, deve ser escolhida a função de ativação 

dependendo da aplicação que a rede neuronal irá ter. Pela função de ativação é determinado o 
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nível de transformação que o neurónio tem de acordo com as suas entradas. Idealmente, estas 

funções desempenham um papel de filtro, limitando inferiormente e superiormente os valores 

de saída, evitando um comportamento instável por parte do neurónio [24]. 

É comum serem usados quatro tipos de funções de ativação, entre os quais: funções 

lógicas, funções lineares e semi-lineares, funções sigmoidais e funções gaussianas [27]. 

3.5.1. Funções Lógicas 

Estão associadas a apenas dois valores de saída, podendo, pois, ser binária ou bipolar.  

As funções lógicas binárias têm saídas de 1 ou 0. A sua expressão encontra-se descrita na 

equação 3.2 e está representada na figura 7.  

 

      { 
        
        

        (3.2) 

 

 

Figura 7 - Função lógica binária. 

 

Por outro lado, nas funções lógicas bipolares, as saídas variam entre os valores 1 e -1, 

sendo a função expressa de acordo com a equação 3.3 e representada graficamente na figura 8. 

            { 
           
         

  

 

(3.3) 
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Figura 8 - Função lógica bipolar. 

Ambas as funções estão limitadas ao nível da aprendizagem e desempenho, tendo, no 

entanto, a vantagem de serem fáceis de implementar. 

3.5.2. Funções Lineares e Semi-lineares 

As funções lineares são compostas por uma reta com determinado declive, onde a saída 

é a função linear da entrada. Pode conter saturação, considerando-se, então, semi-linear. Neste 

caso, se o valor de entrada for igual ou inferior a zero ou superior a um, a função retorna 0 e 1, 

respetivamente. Estes tipos de funções não são diferenciáveis nos pontos de transição. Veja-se a 

sua descrição e representação, respetivamente, na figura 9 e equação infra (eq.3.4): 

 
        {

                  
              
                   

 

    

 
(3.4) 

 

 

Figura 9 - Função semi-linear. 
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3.5.3. Funções Sigmoidais 

À semelhança das semi-lineares, as funções sigmoidais são também elas limitadas 

inferiormente e superiormente, conforme pode ser observado de seguida na figura 10.  

  

Figura 10 - Função sigmoidal. 

Estas funções são contínuas e deriváveis em todo o seu domínio [27], podendo ser 

descritas pela seguinte expressão: 

 
        

 

      
     

    

(3.5) 

Para entradas acima ou abaixo dos limites, a saída é aproximadamente constante. Entre 

esses limites, a função possui uma região de transição, cuja inclinação depende do parâmetro α. 

3.5.4. Funções Gaussianas 

Este tipo de funções tem um centro de transferência, correspondente ao valor máximo 

da função, sendo que os valores afastados deste, correspondem, por seu lado, ao valor zero. Os 

valores podem ser ajustáveis, com vista a obter o comportamento pretendido [27]. 

Quanto maior o parâmetro  , mais rapidamente a função tende para zero em ambos os 

lados. A sua representação encontra-se na figura 11 e é expressa pela seguinte expressão 

(eq.3.6): 

 
       

 
  

    
      

(3.6) 
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Figura 11 - Função gaussiana. 

3.6. Estrutura de uma Rede Neuronal Artificial 

É certo que foram desenvolvidos vários tipos de arquiteturas de RNAs, sendo que para 

cada uma delas existem diferentes vantagens e desvantagens para o seu uso. Ou seja, cada 

estrutura deve ser aplicada em RNAs onde as funções a executar se enquadrem nas 

potencialidades da mesma.  

Podem existir RNAs com apenas uma camada, caso em que os neurónios encontram-se 

todos no mesmo nível, utilizados como entrada e como saída da rede neuronal. É possível que 

existam conexões laterais, que correspondem a ligações entre neurónios do mesmo nível.  

A uma rede neuronal que contém uma ou mais camadas dá-se a designação de 

multilayer, ou multi-camada (Figura 12). Nesta estrutura, os neurónios estão organizados por 

mais do que uma camada, sendo pelo menos uma delas de entrada e outra de saída. Podem 

existir, também, uma ou mais camadas intermédias, designadas camadas escondidas (ou 

camadas internas). Esta(s) faz(em) a transição entre as entradas e as saídas. Com a existência de 

uma camada escondida, a RNA pode representar qualquer função contínua, e com duas 

camadas escondidas pode até representar funções descontínuas [29]. 

 

Figura 12 - Rede neuronal multi-camada. 
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Os neurónios presentes numa RNA podem ser classificados segundo três tipos: a) 

neurónios de entrada, cujo valor é fixado externamente e inserido pelo utilizador; b) neurónios 

de saída, que devolvem a saída da rede neuronal; c) ou, ainda, neurónios das camadas 

escondidas, os neurónios intermédios entre os dois tipos anteriores. Os diferentes tipos de 

neurónio podem ser observados na figura 12. 

Podem também existir conexões entre os neurónios de entrada e os neurónios de saída. 

Estas ligações denominam-se de atalhos [30]. 

Quanto à ligação dos neurónios e fluxo da informação, existem dois grandes tipos de 

redes neuronais: recurrent (Figura 13a) e feedforward (Figura 13b). 

 

Figura 13 - Ligações entre neurónios em tipos diferentes de redes neuronais. 

Note-se que o significado do símbolo wij presente em ambas as imagens vindas de expor 

será explicado no seguimento desta dissertação.  

As RNAs tipo recurrent podem ter uma ou várias camadas e podem existir ligações entre 

neurónios de camadas diferentes, da própria camada ou entre todos os neurónios presentes. 

Este tipo é bastante utilizado em problemas de optimização. 

Já nas RNAs tipo feedforward não existe realimentação, forçando um fluxo de 

informação unidirecional. Os neurónios estão organizados por camadas e as ligações ocorrem 

entre neurónios de camadas sucessivas e sempre da camada anterior para a posterior. Este é o 

tipo de rede mais vulgar e mais usado [31].  

Por último, uma rede neuronal artificial pode conter uma estrutura estática ou dinâmica. 

Quanto ao primeiro caso, não é alterada a sua estrutura com o decorrer do processo de treino, à 

excepção dos pesos sinápticos das ligações. Nas RNAs dinâmicas pode ser alterado o número de 

neurónios, bem como o número de ligações, se assim for favorável. Em ambos os casos, estas 

alterações são regidas com critérios previamente delimitados. 

3.7. Aprendizagem de Redes Neuronais Artificiais 

Para que as RNAs obtenham conhecimento, é necessário submetê-las a um processo de 

aprendizagem, o qual se apelida de aprendizagem ou treino. Este processo consiste na 
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determinação dos parâmetros internos da rede, para que esta tenha o comportamento 

pretendido [28]. Existem quatro tipos de treino: não supervisionado, por reforço crítico, 

supervisionado e por competição. 

Como atualmente existe uma grande diversidade de arquiteturas de redes neuronais 

artificiais, existem também muitos algoritmos de aprendizagem, sendo que cada um deles terá 

diferentes finalidades e diferentes vantagens e desvantagens. 

3.7.1. Paradigmas de Aprendizagem 

No que diz respeito aos paradigmas de aprendizagem, as RNAs podem agrupar-se em 

dois grandes grupos: não supervisionado e supervisionado. Existem também casos particulares 

que cabem em ambos os grupos citados: aprendizagem por competição, que pode-se considerar 

um caso particular da aprendizagem não supervisionada; e aprendizagem por reforço crítico, 

sendo este último um caso particular da aprendizagem supervisionada [32]. 

3.7.1.1. Aprendizagem Não Supervisionada 

Neste tipo de treino são apenas utilizados os valores de entrada e é a própria rede que 

os organiza, usando os seus próprios critérios, de modo a os poder distinguir posteriormente. 

Depois de treinada, a rede deve responder do mesmo modo, quando os padrões de entrada 

forem semelhantes [33]. Para que seja possível obter aprendizagem deste tipo, é necessário um 

grande número de dados de entrada, caso contrário, a rede não consegue distinguir as 

características dos dados de entrada.  

Sempre que é apresentado um novo padrão de entrada, existe uma competição e 

cooperação dos neurónios de saída, no qual existe o ajuste dos pesos sinápticos, para 

representar a esse mesmo padrão de entrada. A rede encontra-se bem treinada quando 

reconhece todos os padrões de entrada, apresentados durante a fase de treino [28]. 

Existem vários algoritmos de aprendizagem não supervisionada, sendo que a principal 

diferença entre os mesmos é o modo como são alterados os pesos sinápticos. 

3.7.1.2. Aprendizagem por Reforço Crítico 

Neste tipo de aprendizagem, a rede obtém uma avaliação do valor de saída, contendo a 

informação se o valor é correcto ou não. Através da avaliação da saída e recorrendo a um sinal 

de reforço que é inserido na rede, é aumentado o valor dos pesos sinápticos que favorecem os 
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comportamentos corretos, aumentado o desempenho, e diminuídos os pesos sinápticos que 

penalizam a obtenção dos resultados desejados [28]. 

3.7.1.3. Aprendizagem Supervisionada 

Sendo este um treino supervisionado, utiliza não só um conjunto de padrões de entrada, 

mas também as respetivas saídas associadas a cada padrão de entradas. Aplicando regras 

baseadas na minimização do erro, permite ajustar os valores dos pesos sinápticos através da 

comparação dos valores obtidos à saída da RNA, com os valores desejados. Assim, este tipo de 

treino procura encontrar o melhor conjunto de pesos sinápticos, minimizando o erro entre os 

valores desejados e os valores obtidos pela rede neuronal. Este procedimento é repetido até 

que o nível de erro seja inferior ao estipulado, obtendo-se, assim, resultados satisfatórios. 

3.7.1.4. Aprendizagem por Competição 

Tendo como objectivo segmentar os dados introduzidos na rede, a aprendizagem por 

competição classifica as informações semelhantes, organizando os dados por categorias 

organizadas pela RNA, ou seja, ativam o mesmo neurónio de saída. Com isto, existe uma 

competição entre os neurónios de saída, decidindo qual será o vencedor e é activo para essa 

categoria de dados. Depois de escolhido o neurónio dominante, são atualizados os seus pesos 

sinápticos, ficando com um maior peso em relação aos restantes, tornando-se dominante [22]. 

3.7.2. Algoritmos de Aprendizagem 

Como já foi referido, para que haja aprendizagem é necessário modificar os pesos 

sinápticos para assim obter uma resposta satisfatória da rede. Os algoritmos de aprendizagem 

ou treino são os responsáveis por essa alteração dos pesos sinápticos. Após cada alteração, 

existe uma avaliação do desempenho da RNA e uma nova alteração dos pesos se a solução atual 

não for satisfatória. Dos algoritmos existentes, alguns foram criados especificamente para 

treinar as RNAs, como é o caso do algoritmo Backpropagation, e outros foram adaptados para 

tal, como Levenberg-Marquardt [34]. 

Como foi descrito, é necessário haver uma avaliação da solução encontrada, para assim 

a rede saber se há necessidade de continuar o treino, ou, por outro lado, se encontrou os 

parâmetros certos para a solução pretendida. Essa avaliação pode ser feita com base nas 

funções de avaliação ou performance: Erro Quadrático (SSE - Sum Squared Error), Erro 

Quadrático Médio (MSE – Mean Squared Error), Erro Absoluto (SAE - Sum Absolute Error) e Erro 

Absoluto Médio (MAE - Mean Absolute Error). Nas equações 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 encontram-se 
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escritas as equações de performance pela ordem que foram mencionadas, onde t simboliza a 

saída desejada, y a saída obtida pela RNA e N o número de amostras de treino utilizadas. 

 
      ∑       
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 ∑       

 

 

   

 

 

 
                                             (3.8) 

 
    ∑|     |

 

   

 

 

 
                                             (3.9) 
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                                           (3.10) 

 

Estas funções são usadas para minimizar o erro, ou índice de performance (IP), entre a 

saída desejada e a saída obtida, também podendo ser designada por minimização do IP [35]. Os 

algoritmos de treino são apresentados de seguida, pelo que importa, nesta parte, atender ao 

trabalho desenvolvido por P. Rodrigues [36], F. Dias [28], J. Nievola [37] e Martin Møller [38]. 

3.7.2.1. Regra de Hebb 

Este teorema de aprendizagem de redes neuronais, proposto por  Donald 

Hebb em 1949, expressa que se dois neurónios ligados por uma ligação sináptica se encontram 

ambos ativos, então essa ligação deve ser fortalecida. Exprime também que devem ser 

enfraquecidas ou até eliminadas as ligações sinápticas entre dois neurónios que estão ativos de 

um modo não simultâneo.  

Então, para alterar os pesos sinápticos, recorre-se ao incremento representado na 

seguinte equação: 

                

   

(3.11) 

onde    é a alteração do peso sináptico entre os neurónios; α é o tamanho do passo, ou seja, o 

valor que irá fortalecer a ligação, no caso de ambos os neurónios estarem ativos;    é a entrada 

do neurónio j e    é a saída do neurónio i. Este incremento é depois somado ao valor do peso 

sináptico. Assim, a regra de Hebb para alteração de pesos sinápticos é a seguinte: 

                (3.12) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Donald_Olding_Hebb
https://pt.wikipedia.org/wiki/Donald_Olding_Hebb
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
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3.7.2.2. Algoritmo Descida de Gradiente 

Partindo, agora, de uma estimativa inicial dos pesos sinápticos,   , esta deve ser 

actualizada,     , para que ocorra a minimização do erro. Logo, em cada iteração, os pesos 

devem ser alterados da seguinte forma: 

                 
     

(3.13) 

onde k representa a iteração correspondente; αk a taxa de aprendizagem, ou seja o 

comprimento do passo dado em cada iteração e pk representa a direção do passo dado. Para 

uma melhor compreensão, pode ver-se na figura 14 a função do erro, sendo que o objetivo 

deste algoritmo é encontrar o seu valor mínimo, wmin. Como a função não é conhecida, é 

necessário recorrer-se a iterações, equação 3.13. 

 

Figura 14 - Função do erro para os vários pesos sinápticos [39]. 

Sendo o principal objetivo de cada iteração, obter um IP menor que a iteração anterior, 

quando se atualiza o valor de wk+1, usando qualquer uma das equações de performance supra 

descritas, deve ocorrer: 

                  
    

(3.14) 

Então, o objetivo deste algoritmo é encontrar pk o qual para    suficientemente 

pequeno, faça diminuir o IP. Assim, recorrendo à série de Taylor de primeira ordem, temos: 

                                        
   

(3.15) 

onde               é o gradiente de      . 

Como                         e    é sempre positivo, a única forma de garantir 

que              , obriga a            . No entanto, não se sabe qual a direcção    

que dará uma maior descida no valor de IP.  

Dado que    é a direção, podemos assumir que o seu módulo não varia, logo o produto 

interno de        por   , tem o seu valor máximo negativo quando           . 

Atualizando a equação de iteração de minimização do erro (eq.3.16): 
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(3.16) 

Com esta equação, obtém-se em cada iteração, a direção que fornece o valor mais 

negativo da derivada. Com isso, pode-se minimizar o valor de IP. 

A escolha do parâmetro    deve ser levada em consideração, pois se for demasiado alto 

pode levar a subida do valor de IP, mas se for demasiado baixo não consegue aproveitar todo o 

potencial de minimização, e demora muito tempo a atingir o mínimo. 

3.7.2.3. Algoritmo Scaled Conjugate Gradient (SCG) 

O algoritmo Scaled Conjugated Gradient (SCG), ou algoritmo de gradiente conjugado 

escalado, é um método de treino de RNAs adaptado para problemas de grande escala. À 

semelhança do algoritmo anterior, é também refletido a partir da série de Taylor, mas desta vez 

de segunda ordem: 

 
                                   

 

 
                

(3.17) 

onde        é o gradiente de      e                é a matriz Hessiana de      . 

Derivando a equação 3.16 em ordem a     e igualando-a a zero, obtêm-se um extremo 

da função. A matriz Hessiana terá de ser definida positiva (concavidade virada para cima), para 

assim, o extremo ser necessariamente um mínimo. Então, derivando: 

 
    

        

    
                   

   

(3.18) 

Igualando a zero, temos:  

                           
 

(3.19) 

Reajustando a função: 

 
      

      

      
 

      

(3.20) 

A regra de iteração de minimização do erro do algoritmo SCG é, então: 

 
            

      

      
 

   

(3.21) 

Através desta regra, é possível encontrar um mínimo apenas numa só iteração, desde 

que a função seja quadrática [35]. 
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3.7.2.4. Algoritmo Levenberg-Marquardt (LM) 

Este algoritmo de otimização foi inicialmente publicado por Kenneth Levenberg e mais 

tarde aperfeiçoado por Donald Marquardt. Usa funções de minimização do erro quadráticas, ou 

seja, as equações 2.6 e 2.7. Partindo da função de minimização do erro quadrático e 

simplificando            , temos: 

 
       ∑  

    

 

   

 

     

 
(3.22) 

 Então o elemento j do gradiente: 

 
            ∑      

      

   

 

   

 

   

 
(3.23) 

E escrevendo-o em forma matricial, onde       é a matriz Jacobiana transposta: 

                     
     

(3.24) 

Neste algoritmo é ainda usada a matriz Hessiana. Deste modo, o elemento k,j, linha k e 

coluna j da matriz, é expresso por: 

 
              ∑[

      

   
 
      

   
       

       

       
]

 

   

 

   

 
(3.25) 

 Que pode ser expressa matricialmente por: 

 
                                             ∑      

       

       

 

   

 

    

 
(3.26) 

Assumindo que o termo A(w) é pequeno relativamente a             , pode-se fazer a 

seguinte aproximação: 

                      
    

(3.27) 

 No entanto, a matriz Hessiana pode não ser invertível. Para contornar essa situação, 

acrescenta-se um novo termo, com um novo parâmetro   multiplicado pela matriz identidade. 

Este deve ser definido de maneira a tornar a nova matriz Hessiana positiva e assim sempre 

invertível, então: 

                  
    

(3.28) 

 Este novo parâmetro, não só é responsável pela estabilidade do algoritmo, tornando a 

matriz Hessiana sempre invertível, como torna possível determinar a velocidade de 

convergência do método.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Marquardt&action=edit&redlink=1
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 A expressão do algoritmo Levenberg-Marquardt, responsável pela minimização do erro 

é, assim: 

             [                   ]
                  

   
(3.29) 

3.7.2.5. Algoritmo Backpropagation (BP) 

Neste algoritmo de treino, são calculados os erros referentes a cada neurónio da RNA a 

partir do erro da saída, existindo, portanto, uma propagação do erro no sentido contrário (da 

saída para a entrada), tal como é sugerido pelo seu nome. Este algoritmo é uma junção do 

primeiro algoritmo abordado neste trabalho, Descida de Gradiente, com a regra desenvolvida 

por Gottfried Leibniz, derivação em cadeia. 

 Considerando a equação de iteração de minimização do erro do algoritmo Descida de 

Gradiente (Secção 3.7.2.2) juntamente com a função de performance do Erro Quadrático, 

obtém-se para a alteração dos pesos: 

 
            

    

  
 

      

(3.30) 

 Como os pesos dos neurónios que são necessários atualizar estão no interior das 

diferentes camadas, o cálculo da derivada 
    

  
 não é direto. Então, para contornar este 

problema, imagine-se uma RNA com apenas uma camada interna, representada na figura 15. A 

figura está representada de forma simplificada, de modo a facilitar a análise em formato 

matricial. 

 

 

Figura 15 - Representação simplificada para análise matricial de uma RNA com uma camada interna. 

 

 A saída da RNA é então definida por: 

 

        (∑   
    (∑      

  

   

)

  

   

) 

   

 
(3.31) 

onde yh é a saída da camada interna e y a saída da RNA. Usando a regra da derivação em cadeia, 

para a camada de saída temos: 

 
  
    

   
 

    

  
 
  

   
 

    

  
 
  

  
 
  

   
 

(3.32) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
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e para a camada interna: 

 
    

    

  
 

    

  
 
  

  

 
    

  
 
  

  
 
  

  

 
    

  
 
  

  
 
  

   
 
   

  

 
    

  
 
  

  
 
  

   
 
   

   
 
   

  
 

   

 
 
 

(3.33) 

Fazendo novamente      , sendo t a saída desejada e y a saída da rede, obtemos: 

 
  
    

   
      

  

  
    

     

(3.34) 

onde 
  

  
 representa a derivada da função de ativação da camada de saída. Para a camada 

escondida: 

     

  
      

  

  
   

   

   
 [
  
 
] 

       

(3.35) 

onde 
  

  
 representa novamente a derivada da função de ativação da camada de saída e 

   

   
 

representa a derivada da função de ativação da camada interna.  

 É com a utilização destas duas equações que se torna possível atualizar os pesos 

sinápticos da rede, com vista a minimizar o erro. 

3.8. Pré-Processamento dos Dados 

Antes de inserir os dados para o treino de uma RNA, é importante proceder a algumas 

tarefas, tentando portanto obter, uma maior eficácia na aprendizagem: eliminação de outliers e 

normalização dos dados. Estes dois métodos de pré-processamento são responsáveis pela 

criação de uma base de dados melhor preparada para o treino da RNA. 

3.8.1. Eliminação de Outliers 

Outliers são dados que apresentam um grande afastamento dos restantes dados. As 

suas causas podem ser diversas, como erros de medição ou erros execução. Para a deteção de 

outliers é necessário efetuar uma análise dos dados. Visto estes dados serem dificultadores da 

aprendizagem, devem ser eliminados. 
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3.8.2. Normalização de Dados 

A normalização de dados é uma ferramenta de pré-processamento muito utilizada em 

sistemas de prospeção de dados, nomeadamente na análise de padrões, que, no caso desta 

dissertação, é constituída por uma rede neuronal artificial [40].  

A finalidade de usar este instrumento, é converter os dados para a mesma faixa de 

valores, normalmente entre 0 e 1 ou entre -1 e 1, sem perder a sua informação, evitando que a 

dimensão de alguns dados se sobreponha a outros, dificultando a aprendizagem da RNA.  

Existem vários métodos de normalização, sendo que um dos mais usados, pela sua 

simplicidade, facilidade de implementação e bons resultados, é a normalização min-max. Esta 

ferramenta efetua uma transformação linear dos dados, mapeando uma variável v de um 

conjunto C para v’ dentro de um novo intervalo [novo_min(C), novo_max(C)]. A sua forma de 

cálculo é expressa na seguinte expressão: 

 

 
    

[        ]  [                         ]

[              ]
                   

(3.36) 

 

onde        e        são, respetivamente, o mínimo e o máximo do conjunto C a ser 

normalizado, enquanto que              e              são o novo mínimo e novo máximo 

do conjunto já normalizado, respetivamente. 

3.9. Principais Redes Neuronais Artificiais 

Como é sabido, existem várias topologias de RNA’s, pelo que neste ponto irão ser 

descritas algumas das principais redes, explicando-se, ainda, o seu funcionamento e mostrando 

algumas das suas caraterísticas. 

3.9.1. Perceptron 

O Perceptron é um tipo de RNA simples que tem a capacidade de categorizar um 

determinado padrão de entradas, diante de várias classes distintas, desde que estas sejam 

linearmente separáveis, ou seja, a separação de ambas as classes num plano de eixos 

coordenados, deve poder ser feita recorrendo a uma função linear. Como pode ser visto na 

figura 16, as classes 1 e 2 são separadas por uma reta [39]. 
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Figura 16 - Representação de duas classes linearmente separáveis [39]. 

 A sua implementação recorre ao uso da função de activação logica bipolar, retratada na 

secção 3.5.1. Então, considerando que  ̅ é o vetor de entrada, a regra de classificação do 

algoritmo Perceptron é: 

 
      ̅     (∑    

 

   

) 

    

 
(3.37) 

O seu treino é bastante acessível, simplesmente compara os valores de saída j,     ̅ , 

com os valores estimados,   . Se forem iguais,     ̅    , os pesos mantêm-se, senão são 

adaptados: 

                                     
    

(3.38) 

onde μ é a taxa de aprendizagem. 

Tendo este método computacional a sua capacidade de cálculo limitada e apenas ser 

capaz de resolver problemas de classificação lineares, para problemas mais complexos, deve-se 

optar por algoritmos também mais complexos. 

3.9.2. ADALINE 

Este modelo é bastante semelhante com o Perceptron, sendo que a sua principal 

diferença reside na possibilidade das suas saídas poderem ser continuas e não estarem limitadas 

apenas a dois valores. Assim, o modelo ADALINE possibilita o cálculo de valores de saída do 

domínio dos números reais, já que a sua função resulta da soma de todos os produtos dos pesos 

sinápticos pelos valores das entradas [39]. Ou seja: 

 
       ̅  ∑    

 

   

 

    

 
(3.39) 

Na figura 17, está representado o modelo ADALINE com cinco variáveis de entrada, onde 

O corresponde à saída e xi, com i=1,2…N, correspondem às entradas da rede. 
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Figura 17 - Modelo de rede neuronal ADALINE [39]. 

 Para o treino deste tipo de RNA, é costume usar-se o algoritmo gradiente descendente, 

já abordado anteriormente neste trabalho. 

3.9.3. Perceptron Multicamada 

Com a inserção de uma ou mais camadas internas no algoritmo Perceptron, obtém-se o 

modelo Perceptron multicamada. Na figura 18, pode ver-se o modelo desta estrutura com uma 

camada interna, sendo que esta é composta por dois neurónios [39]: 

 

Figura 18 - Modelo de rede neuronal Perceptron Multicamada [39]. 

Repare-se que,     corresponde ao peso sináptico entre o neurónio de entrada e o 

neurónio da camada interna. Do mesmo modo,     refere-se ao peso sináptico entre o neurónio 

da camada interna e o neurónio de saída.  

Cada neurónio recebe várias entradas da camada antecedente e calcula a sua saída 

através da mesmo fórmula que o modelo anterior, ADALINE, ou seja, pela equação 3.39, e 

usando novamente uma função de activação na sua saída, f(x).  

 
       ̅   (∑     (∑     
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(3.40) 

onde H corresponde ao número de neurónios da camada interna.  
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 Com o uso deste modelo, já é possível simular funções não lineares (por exemplo a 

problemática função lógica XOR), o que era impossível com os dois modelos anteriores. Como já 

foi referido anteriormente, com o uso de uma camada interna na RNA, é possível simular 

qualquer função contínua, e com duas camadas escondidas, é, até, possível representar funções 

descontínuas [29]. 

 É usada para aproximações de funções não linearmente separáveis, sendo que pode 

resolver questões de regressão, como por exemplo executar antevisões, ou então para 

reconhecimento de padrões. O seu único ponto negativo é o tempo de aprendizagem 

prolongado, ou seja, demora bastante tempo a treinar a rede.  

 Para o seu treino, pode ser usado o algoritmo de Gradiente Descendente, contudo o 

mais usado por este modelo é o Backpropagation, sendo que ambos já apresentados 

anteriormente nesta dissertação. 

3.9.4. Hopfield 

Por um lado, a RNA Hopfield não só é realimentada, ou seja, os valores da saída de um 

determinado neurónio podem provir de uma das suas entradas, ou de outro neurónio numa 

camada precedente a ele, mas por outro a rede exibe um comportamento dinâmico, alterando 

os seus pesos ao longo do tempo, exigindo, para isso, apenas um estímulo inicial [39]. 

 

Figura 19 - Modelo de rede neuronal Hopfield [41]. 

Neste tipo de rede, é comum ser usada a função de activação lógica bipolar. É usado o 

valor “1” para identificar um neurónio ativo e o valor “-1” para identificar um neurónio desativo. 

Então, sendo     o peso sináptico entre o neurónio i e o neurónio j, a sua saída pode ser descrita 

como: 

 
        ̅     (∑     

 

   

) 
 

(3.41) 
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Neste seguimento, é importante referir que um dos valores de entrada pode 

perfeitamente ser o seu valor de saída.  

 Como a rede tem um comportamento dinâmico, deve passar do estado atual para o 

estado seguinte automaticamente, alterando, assim, os valores dos pesos sinápticos necessários, 

até que se atinga um ponto estável. A alteração de estado da rede pode ser feita de um modo 

síncrono, onde todos os neurónios são actualizados no mesmo instante, ou de um modo 

assíncrono, onde cada neurónio é actualizado em seu tempo, ou seja, um de cada vez [39]. 

A rede Hopfield é usada para reconhecimento de padrões, sendo que deve conseguir 

responder com o padrão certo, mesmo quando os dados de entrada estão incompletos. Para o 

seu treino, é usada a regra de Hebb, também já apresentada neste trabalho. 

3.10. Contextualização Histórica 

Os primeiros passos dados na evolução das RNAs deu-se na década de 40, mais 

precisamente em 1943, com a criação do primeiro modelo computorizado de um neurónio 

biológico, publicado em “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity” por o 

neuroanatomista e psiquiatra Warren McCulloch, e o matemático Walter Pitts [44][45]. O 

modelo matemático proposto consistia num neurónio como uma unidade de processamento 

binária, demonstrando que com um número suficiente destes neurónios, é possível executar-se 

diversas operações logicas [44]. Foi através desta descrição matemática que se desencadeou o 

processo de investigação nesta área [36].  

Cinco anos mais tarde, em 1948, é publicado por Norbert Wiener, o livro “Cybernetics” 

(palavra associada à importância do controlo adaptativo e comunicação nos organismos). Sendo 

este o primeiro best-seller na área da Inteligência Artificial, foi considerado o trabalho mais 

influente desenvolvido neste período [36]. 

No ano seguinte, em 1949, Donald Hebb, criou o conceito de aprendizagem, propondo 

um método para o proporcionar [36]. Foi criado o princípio que esteve na base de vários 

algoritmos de treino: “quando a estrada sináptica e a saída de um neurónio estão ambas ativas, 

ocorre uma mudança física caraterizada pelo aumento na força dessa ligação”. Descrito no seu 

livro “The Organization of Behavior”, este princípio é intitulado de Regra de Hebb.  

Já na década de 50, em 1951, Minsky desenvolveu um computador neuronal, com o 

nome Snarl, constituindo assim um dos primeiros modelos reais de redes neuronais [44]. 

Cinco anos depois, em 1956, foi apresentado um modelo de uma rede neuronal artificial, 

na primeira Conferência Internacional de Inteligência Artificial, por Nathaniel Rochester [36].  

Em 1958, Frank Rosenblatt desenvolveu o Percepton [45]. Consistindo num modelo 

baseado na analogia com a retina do olho, Perceptron tinha a capacidade de classificar padrões 

linearmente separáveis. O modelo era constituído por três níveis: unidades sensoriais (retina), 
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onde são recebidos os estímulos, unidades associativas, onde são fixos os pesos, e unidades de 

resposta, onde é executado o treino e é obtida uma resposta. Apesar disso, como Perceptron 

apenas possui propriedade adaptativas no nível de unidades de resposta, é considerado como 

tendo uma única camada [36]. A principal diferença entre o Perceptron e o neurónio de 

McCulloch e Pitts é a introdução dos pesos na rede.  

Também nos finais da década de 50, foi apresentado por Windrow e Hoff, o modelo 

ADALINE (Adaptive Linear Element) [36]. Este conseguia separar padrões em duas categorias 

distintas. Windrow e Hoff criaram também a regra delta, mais conhecida como least mean 

square rule (LMS), como uma regra de aprendizagem baseada no método dos mínimos 

quadrados. Incorporando o modelo Perceptron de Rosenblatt e os processamentos 

apresentados no modelo de McCulloc e Pitts, desenvolveu-se um algoritmo bastante eficaz [43]. 

As vantagens do modelo ADELINE em comparação ao Perceptron de Rosenblatt, residem 

essencialmente na rapidez, permitir que as saídas corretas sejam valores reais, e não estarem 

limitadas a um conjunto [-1,1] e como é usada uma função de erro, permite a aplicação de 

métodos de gradiente descendente [36]. 

Ainda na década de 60, em 1969, Minsky e Papert, mostraram as limitações existentes 

nos métodos descobertos até então, visto apenas poderem ser classificados os problemas 

linearmente separáveis [36]. Foi publicado em “Perceptrons” e o seu impacto foi destruidor, 

excluído praticamente o interesse nas redes neuronais artificiais nos anos posteriores [36].  

Devido à publicação de “Perceptrons” e também às limitações computacionais, na 

década de 70 não houve progressos significativos na área das redes neuronais artificiais [36]. 

Apenas é de salientar um novo tipo de redes neuronais, desenvolvido por Kohonen (1972), 

ficando conhecidas como Redes Kohonen e as redes auto-organizadas desenvolvidas por 

Grossberg, em 1976 [36]. 

No início da década seguinte, John Hopfield, detentor de Prémio Nobel da Física de 

1969, criou a rede neuronal artificial Hopfield, que opera no sentido de minimizar a energia 

associada, armazenando nas ligações dos seus neurónios, diversas informações complexas, 

como por exemplo imagens [36][46]. Foi então o ponto de viragem, com algumas das dúvidas 

existentes sobre o processo dinâmico executado por certas redes neuronais artificiais a serem 

eliminadas [36]. Matemáticos e engenheiros foram atraídos para pesquisar nesta área e as redes 

Hopfield foram estudadas como sistemas de memória distribuídos e utilizados para obter 

soluções em problemas de optimização restrita [47]. 

Rumelhart e a sua equipa, em 1986, apresentaram o algoritmo Backpropagation para 

treinar redes com mais que uma camada [48]. Com isto foi possível resolver os problemas de 

não linearidade publicados em “Perceptrons” por Minsky e Papert [36]. E ainda no mesmo ano, 

é publicado o livro “Parallel Distributed Processing: Exploration in Microstrutures of Cognition” 

de Rumelhart e McClelland que ainda hoje tem uma grande influência no uso do algoritmo 

Backpropagation em redes multicamada. Apesar do algoritmo Backpropagation ter sido já 

descrito anteriormente na dissertação de Werbos, foi Rumelhart e a sua equipa que propuseram 

o seu uso em machine learning e demonstraram como ele poderia funcionar [47].  
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Dois anos mais tarde, são apresentadas pela primeira vez as funções de base radial, uma 

alternativa às redes de Perceptron multicamada [47]. 

Nos inícios dos anos 90, foi inventada uma nova classe de redes com aprendizagem 

supervisionada com bastante potência, as Support Vector Machines, por Vapnike e sua equipa 

de trabalho [47]. Estas redes podem resolver problemas de reconhecimento de padrões, 

regressão e estimativa de densidade.  

Em toda a década final do passado centenário, houve um interesse exponencial em 

incluir as RNAs em diversas aplicações e desenvolvimento de modelos e foram consolidadas 

como parte integrante do estudo da Inteligência Artificial [36]. Começaram a ser usadas em 

várias áreas, como a engenharia, medicina, biologia, economia, entre outras. 

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 4 

Relevância das RNAs  
no Âmbito da Medicina  

O capítulo 4 é dedicado à relação entre as redes neuronais 
artificiais e a medicina, onde são expostos trabalhos já 
desenvolvidos por outros autores. É iniciado por uma abordagem 
geral e, no final, especifica à demência de Alzheimer e à doença 
de Parkinson. 
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Ora, como o tema do presente trabalho está crucialmente interligado com o estudo 

e progresso da medicina, procura-se na secção seguinte expor a relação entre essas duas 

matérias. 

4.1. Estado da Arte Geral 

Com o desenvolvimento da tecnologia e o progresso da ciência, as RNAs têm sido um 

instrumento valioso no estudo da medicina, sendo certo que pode ajudar no diagnóstico mais 

eficiente de doenças, sem subjetividade, e assim facultar ao doente um tratamento antecipado, 

aumentando assim as hipóteses de cura. 

 Assim, iremos de seguida referir alguns trabalhos de investigação que recorreram às 

RNAs com o intuito de obter soluções para diversos problemas médicos, como por exemplo, 

prevenir determinadas doenças, sendo certo que iremos dedicar especial atenção àqueles que 

se debruçaram sobre doenças que afectam o sistema motor das suas vítimas, como é o caso das 

doenças de Alzheimer e Parkinson. 

 Ressalva-se, apenas, que a quantidade de trabalhos desenvolvidos neste sentido é 

deveras abundante, pelo que, não sendo possível no âmbito desta dissertação proceder a uma 

exposição de todos eles (sob pena de provirmos uma abordagem meramente superficial), 

procedemos à selecção daqueles que mais se assimilam com o objecto desta dissertação. 

  

Vejamos. 

 

Em 1998, R. Lehtinen, H. Holst, V.Turjanmaa, L. Edenbrandt, O. Pahlm e J. Malmivuo 

desenvolveram uma RNA a aplicar em eletrocardiogramas (ECG), para deteção da doença da 

artéria coronária (CAD) [49]. O sistema desenvolvido tem como entradas para análise 27 

variáveis obtidas através de ECG. Tem 2 neurónios da camada escondida e a única saída 



II 4. Relevância das RNAs no Âmbito da Medicina 

52 
 

disponível apenas retorna 2 valores: 0 e 1, para pacientes sem e com CAD, respetivamente. Foi 

treinada com o algoritmo Backpropagation e recorreu-se a 347 pacientes para o estudo.  

A taxa de eficácia obtida foi de 91,5%, o que reconduz à aprovação do uso desse sistema, 

proporcionando uma boa avaliação de doenças nos pacientes. 

 

Já em 2008, M. Borjkhani, M. Ahmadlou e F. Towhidkhah construíram uma rede 

neuronal para diagnóstico da doença de esquizofrenia (SZ) através das características 

cinemáticas da escrita à mão do paciente [50].  

Veio a descobrir-se, que a partir da análise dos movimentos cinéticos da caligrafia de 

uma pessoa é possível aferir se a SZ se encontra presente no sujeito. Para isso, procede-se à 

análise de 8 características: “PeakVelocity” (3 escalas diferentes), “Velocity Scaling Slope”, 

“Normalized Jerk” (3 escalas diferentes) e “Average of Normalized Jerk”. A rede neuronal criada 

tem então 8 neurónios na camada de entrada (com possibilidade de seleccionar menos 

parâmetros), 10 neurónios na camada escondida e 1 neurónio na camada de saída, que poderá 

assumir o valor 0 ou 1, para pacientes com SZ ou sem SZ, respectivamente. 

A taxa de reconhecimento da doença é de 97,5%, e, assim, mais elevada do que outros 

métodos (SVM, AIS e Modified AIS). Mediante este sistema, torna-se possível diagnosticar a 

doença de esquizofrenia através de um custo mais baixo e sem comportar efeitos prejudiciais 

para o paciente.  

 

Posteriormente, em 2011, J. Maroco, D. Silva, A. Rodrigues, M. Guerreiro, I. Santana e 

A. Mendonça compararam os métodos Data Mining para a previsão de demência [51]. Foram 

comparados os métodos de classificação tradicionais: Linear Discriminant Analysis, Quadratic 

Discriminant Analysis e Logistic Regression, com os classificadores não paramétricos derivados 

dos métodos Data Mining: Multilayer Perceptrons Neural Networks, Radial Basis Function Neural 

Networks, Support Vector Machine, CART, CHAID and QUEST Classification Trees e Random 

Forests. Para a comparação destes dez métodos, foram usados os valores da precisão de 

classificação, especificidade, sensibilidade, área abaixo da curva ROC e o poder discriminante.  

As pessoas sobre as quais se realizou o estudo, foram escolhidas a partir de um grupo de 

921 idosos não demêncionados, mas que padeciam de querelas cognitivas, os quais foram 

encaminhados para uma avaliação neuropsicológica. Foram seleccionados quatrocentos 

pacientes para o estudo, os quais foram classificados como padecendo de demência, por um 

lado, ou de danos cognitivos leves, por outro, tendo sido divididos num grupo de 125 e noutro 

de 275, respetivamente. 

A fim de ser realizado o diagnóstico da doença, foram usados dez testes 

neuropsicológicos, avaliando, assim, várias áreas cognitivas. Com vista a prevenir problemas de 

sobreajustamento e precisão artificial incorreta, os dados foram divididos em cinco amostras, e 

em cada uma delas, 4/5 dos dados foram usados para o treino e 1/4 para os testes. Após cinco 

provas, oriundas das cinco amostras de teste, foram então consideradas as comparações.  
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Por um lado, a rede neuronal Multilayer Perceptron foi treinada com 11 entradas, 

obtidas através dos testes neuropsicológicos supra citados; 1 camada interna com 4-7 neurónios 

e uma função de ativação hiperbólica. A saída possuía uma função de activação Softmax com 

cross-entropy error function. Os pesos da rede neuronal foram obtidos com 80% dos dados para 

o treino e 20% para o teste.  

Por seu turno, a rede neuronal Radial Basis Function, foi desenvolvida com 11 entradas, 

similarmente à Multilayer Perceptron, mas com uma camada interna com 2-8 neurónios e uma 

função de activação Softmax. Já quanto à sua saída, esta teve a identity function com sum of 

squares error function. Em ambas as redes neuronais, o número de neurónios na camada interna 

foi alterado, iterativamente por software, entre os valores citados, até se obter a minimização 

do erro. 

Quanto aos resultados, para problemas de classificação binários, como é o caso da 

matéria estudada no presente trabalho, os seguintes métodos: Random Forests e Linear 

Discriminant Analysis provaram ter mais alta precisão, sensibilidade, especificidade e poder 

discriminante. Pelo contrário, os métodos: Suport Vector Machines, Neural Networks e 

Classification Trees, mostraram baixa sensibilidade, pelo que são recomendados para problemas 

de classificação onde a classe de interesse é menos representada. 

 

Ainda no mesmo ano, em 2011, foi desenvolvido por D. Yeh, C. Cheng e Y. Chen, um 

modelo de diagnóstico de doenças cerebrovasculares, com recurso aos métodos Data Mining 

[52]. Os algoritmos de classificação usados foram os seguintes: Decision Tree, Bayesian Classifier 

e Backpropagation Neural Network. 

Foram recolhidas 493 amostras válidas da base de dados do programa de prevenção e 

tratamento da doença cerebrovascular, das quais foram usadas 8 de 10 variáveis de diagnóstico 

(doenças associadas a doença cerebrovascular), 12 de 30 variáveis de testes de sangue e 9 de 24 

variáveis de exames físicos. A existência ou não de doenças foi expressa em “Y” ou “N” (1 ou 0), 

respectivamente. As variáveis dos testes de sangue foram, por sua vez, expressas em “L” para 

níveis abaixo do normal, “N” para níveis normais e “H” para níveis acima do normal, de acordo 

com a tabela 1. 

O diagnóstico gerado pelos algoritmos pode conter as seguintes formas: “CD” para 

identificar apenas a presença de doença cerebrovascular; “BH” para doença cerebrovascular, 

bem como uma das seguintes doenças: hipertensão, “rheumaticimmuneblood”, 

“hiperlipidemia”, “stenocardia”, arritmia, astenia cardíaca e infarto do miocárdio; “DM” para 

diabetes mellitus; e “SM” para a situação de o doente sofrer de dois tipos de doenças 

cardiovasculares. 

Com a finalidade de se lograr uma melhor análise, os dados foram agrupados de três 

formas, a primeira, T1, que engloba todos os dados; a segunda, T2, apenas as variáveis de 

diagnóstico e físicas; e a terceira, T3, que junta as variáveis de diagnóstico com as variáveis dos 

testes de sangue.  
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Na rede neuronal foi usado o método de treino Backpropagation, com número de 

neurónios definido em 5 e incrementado até 100, procurando atingir a melhor precisão. Quanto 

ao método de classificação Decision Tree, foi adotado o algoritmo C4.5. 

Sensibilidade e precisão foram os indicadores usados para comparar os três métodos de 

classificação. Com o modo de dados de entrada T1, o que obteve melhores resultados, A Rede 

Neuronal e Decision Tree obtiveram resultados aproximados. A sua sensibilidade e precisão 

foram 95.29% e 98.01% em Decision Tree e 94.82% e 97.87% em Rede Neuronal. 

 

Mais recentemente, em 2012, B. Amma (2012) criou um sistema de previsão de doenças 

cardiovasculares combinando o poder de aprendizagem de uma rede neuronal com as 

vantagens do algoritmo genético [53]. Para o treino e teste do sistema, foi fornecido pela 

Universidade da Califórnia uma base de dados cardíaca. Nela estão contidos 303 conjuntos de 14 

dados, sendo 13 as entradas para análise e 1 doença a elas associada. Todos os dados passam 

por um mecanismo de pré-processamento para a limpeza, suavização do ruído e normalização 

dos mesmos. Por sua vez, os pesos da RNA são calculados recorrendo ao algoritmo genético que, 

analogamente ao comportamento natural, consegue tirar partido dos valores com mais aptidão 

para resolver os problemas desejados. Estes valores finais para os pesos são então usados para 

iniciar o treino da RNA, o qual é realizado com o mecanismo Backpropagation. A RNA criada tem 

então 13 neurónios na camada de entrada, 7 na camada escondida e 1 apenas na camada de 

saída, a previsão. Esta concretiza-se num de cinco valores possíveis, que se materializam na 

isenção, baixa, média, alta e séria possibilidade de doença, atribuídos aos números de 0 a 4, 

respectivamente. 

Os resultados obtidos neste projeto revelaram-se bastante satisfatórios, obtendo uma 

eficácia de 94,17% na previsão. 

4.2. Casos de Estudo aplicados à Doença de Alzheimer 

No que concerne especificamente aos trabalhos relacionados com a prevenção da 

doença de Alzheimer, começaremos por referir o estudo levado a cabo em 2006, por M. Torabi, 

R. Ardekami e E. Fatemizadeh, que procuraram diferenciar doentes de Alzheimer de controlos, 

a partir das imagens de ressonância magnética e das redes neuronais artificiais [54]. Explicam os 

autores que, a partir da textura do cérebro é possível distinguir uma pessoa saudável de uma 

não saudável, neste caso, com doença de Alzheimer.  

Foram usadas 75 amostras de diferentes imagens transversais de ressonância magnética 

de cérebros, 50 das quais eram provenientes de cérebros normais e 25 de cérebros de pacientes 

com doença de Alzheimer. As amostras foram divididas em dois grupos, de treino e de teste.  

Para que seja possível diagnosticar a doença de Alzheimer recorrendo às imagens de 

ressonância magnética, foi elaborada uma rede neuronal artificial feed-forward, com 32 

entradas, os parâmetros mais importantes e dois neurónios de saída, um para pessoas que 



II 4. Relevância das RNAs no Âmbito da Medicina 

55 
 

sofressem de Alzheimer e outro para pessoas saudáveis. A camada interna foi constituída por 10 

neurónios. A totalidade destes usou a função de ativação sigmoid. Para o treino da RNA, foi 

usado o grupo de dados de treino, constituído por 30 imagens de indivíduos normais e 15 com 

Alzheimer. 

Em conclusão, pode-se dizer que o trabalho foi bem elaborado, mostrando um 

diagnóstico poderoso, com 95% de diagnósticos acertados.  

 

Em 2008, C. Huang, B. Yan, H. Jiang e D. Wang combinaram a técnica Voxel-based 

Morphometry (VBM) com as redes neuronais artificiais no diagnóstico da doença de Alzheimer 

[55]. Recorrendo ao método VBM, os autores conseguiram analisar as mudanças estruturais da 

massa cinzenta do cérebro. Verificaram que analisando cinco estruturas como amygdala, 

hippocampus, parah-ippocampalgyrus, temporal lobe e temporal horn, é possível diferenciar 

completamente um doente de Alzheimer de um controlo.  

Os dados usados neste trabalho foram recolhidos, por um lado, em 10 pacientes 

afetados pela doença de Alzheimer, 4 dos quais com demência suave e 6 com demência 

moderada, e, por outro, em 12 controlos saudáveis de idades comparáveis.  

A rede neuronal usada por estes investigadores tinha 20 neurónios de entrada, 17 na 

camada interna e 1 de saída. Foi treinada com o algoritmo Backpropagation e com erro de 

validação inferior a 0,01. A saída variava entre 0 e 1, para sujeitos com doença de Alzheimer ou 

controlos, respetivamente. Para validação do sistema desenvolvido, os dados foram divididos 5 

vezes em 2 grupos de dados: treino e teste, tendo sido efetuadas cinco análises.  

Dividindo os dados em 16 conjuntos de treino e 6 de teste, os resultados foram de 83% 

de precisão. Aumentando para 18 conjuntos de treino, a rede neuronal foi capaz de diferenciar 

completamente os portadores de doença de Alzheimer dos indivíduos saudáveis. 

Posteriormente, usando a técnica principal component analysis (PCA), foi reduzido o número de 

entradas para 11 variáveis e os resultados demonstraram umas melhoras superficiais.  

 

Já no que diz respeito a ambas as doenças em questão, Alzheimer e Parkinson, em 2010, 

S. Joshi, L. Patnaik, D. Shenoy, V. Simha, P. Rrashmi e K. Venugopal, debruçando-se sobre os 

maiores fatores de risco responsáveis pelas doenças de Alzheimer e Parkinson, desenvolveram 

um sistema de classificação dessas mesmas doenças, recorrendo as técnicas Machine Learning e 

Redes Neuronais Artificiais [56]. 

Cerca de 890 pacientes foram recrutados pela ADRC (Alzheimer Disease Research 

Center), dos quais foram diagnosticados com doença de Alzheimer (60%) ou com doença de 

Parkinson (40%), baseando-se no critério NINCDS-ADRDA. Ambos os dados passaram por uma 

fase de pré-processamento, onde foram verificadas incorreções ou faltas de valores e os dados 

alfanuméricos foram convertidos para números. Foram usadas várias técnicas de seleção para a 

escolha dos atributos mais prioritários. 
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Os algoritmos de classificação usados para resolver o problema proposto foram: Decision 

Tree; Bagging; BF Tree; Random Forest Tree; RBF Networks, Multilayer Perceptron e Redes 

Neuronais, os quais analisaram, para o treino, 487 dados dos pacientes e, para o teste, 290. 

Foram selecionados 11 atributos, porquanto para diferentes tipos de dados recorreu-se a 

diferentes métodos de seleção. Para cada conjunto de atributos, foram testados com os 

algoritmos de classificação descritos e depois comparados.  

Os resultados deste trabalho revelam que, para a maioria dos métodos de seleção de 

dados, o algoritmo que obteve melhor precisão foi Random Forest Tree, apresentando todos os 

seus resultados acima de 99%. Para a Rede Neuronal, Multilayer Perceptron e RBF Network, a 

precisão é praticamente igual qualquer que seja o método de seleção de dados. 

4.3. Casos de Estudo aplicados à Doença de Parkinson 

Por seu turno, quanto aos trabalhos que interligam as RNAs ao estudo da doença de 

Parkinson, cumpre referir o estudo desenvolvido por K. Fukawa, R. Okuno, M. Yokoe, S. Sakoda 

e K. Akazawa que, em 2007, estimaram o resultado de tocar de dedos da escala UPDRS, em 

doentes de Parkinson, recorrendo a uma rede neuronal artificial [57].  

Os dados foram recolhidos, mediante o recurso a acelerómetros tri-axiais e sensores de 

toque, de 17 pacientes diagnosticados com Parkinson e 44 sujeitos saudáveis. Os acelerómetros 

foram colocados na articulação distal dos dois dedos referidos e os sensores de toque na 

superfície ventral. Para a realização dos testes, foi pedido aos sujeitos para, com a mão fixa na 

mesa com o plano do dedo indicador paralelo à mesa, tocarem com os dedos, durante dez 

segundos; e, posteriormente, para tocarem com os dedos o mais rápido possível, tendo o teste 

sido executado em ambas as mãos.  

A rede neuronal criada continha três camadas e as suas entradas foram as seguintes: 

desvio padrão dos intervalos de um único toque do dedo; média da velocidade máxima de um 

único toque do dedo; média da amplitude máxima da distância entre as pontas do dedo 

indicador e polegar durante o movimento de um único toque do dedo; e, por fim, a força média 

de contato de um único toque do dedo. A RNA, treinada com o algoritmo Backpropagation, 

dispôs de 15 neurónios na camada interna e a funções de activação foram, para as estradas, 

linear, e para a camada interna e saída, sigmóide. Quanto ao treino, os dados foram divididos 

em duas partes iguais, sendo uma para o treino e outra para o teste.  

Em conclusão, verificou-se que é possível estimar o resultado do tocar de dedos da 

escala UPDRS usando as quatro entradas referidas anteriormente e recorrendo a uma rede 

neuronal artificial. 

 

Em 2009, G. Rigas, A. Tzallas, D. Tsalikakis, S. Konitsiotis e D. Fotiadis quantificaram o 

tremor de repouso dos doentes de Parkinson [58].  
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Foram convidados 5 médicos no departamento de neurologia da universidade hospital 

de Ioannina, para simular o tremor de repouso parkinsoniano, do nível de severidade 1 até ao 4 

de acordo com a escala UPDRS. Foram usados quatro acelerómetros, um em cada antebraço e 

dois no queixo.  

Os testes começaram sempre com um período de repouso, seguido de severidade 1 e 

repouso novamente. Seguiu-se um período de severidade 2 e repouso, então seguiram para 

severidade 3 e repousaram para finalmente entrar no período de severidade 4. Cada sessão teve 

a duração de 10 segundos. Por cada pessoa os testes foram repetidos três vezes em cada das 

seguintes posições: sentado na cadeira, deitado numa cama e em pé.  

Como ferramenta de estimação, foi usada uma rede neuronal artificial. Para as suas 

entradas foram fundidas as informações dos três eixos do acelerómetro. A camada interna tem 

funções de ativação sigmóides e a saída tem funções lineares. Foram testadas várias 

arquiteturas para a rede neuronal artificial, sendo que a que obteve melhores resultados foi a de 

4 entradas; 8 neurónios na camada interna; e 1 saída. 

Este trabalho obteve resultados promissores, sendo certo que a gravação e 

quantificação da gravidade do tremor de repouso na doença de Parkinson pode, efetivamente, 

ter implicações clínicas diretas para o diagnóstico e manejo terapêutico.  

 

Em 2010, M. Djuric-Jovicic, N. Jovicic, I. Milovanovic, S. Radovanovic, N. Kresojevic e M. 

Popovic usaram uma rede neuronal para classificar os padrões de marcha dos doentes de 

Parkinson, baseado nos dados adquiridos por sensores inerciais [59]. 

Para a recolha dos dados usados, foram utilizados sensores inerciais, contendo 

acelerómetro e giroscópios, que foram colocados literalmente em cada segmento dos membros 

inferiores. A recolha de dados foi realizada em quatro doentes de Parkinson detentores de 

historial de FOG e sem conhecimento de quaisquer reduções cognitivas. Os testes consistiram 

em levantar-se da cadeira, andar num corredor, passar uma porta, virar 180º pelo lado direito, 

andar de volta até à cadeira, manter-se em pé e sentar-se novamente.  

A rede neuronal, perceptron de uma camada, com 100 entradas (variáveis adquiridas do 

giroscópio da coxa) e uma função de performance hardlim, é usada para a distinção de marchas 

regulares de outros tipos de marcha. Quando é detetado movimento no pé, é usada a 

combinação da saída da rede neuronal (tipo de marcha - regular ou não) com alguns cálculos de 

deslocamento do pé, distinguindo assim os tipos de passo: normal, passos pequenos ou passos 

aleatórios. Quando não é detetado movimento no pé, são usados os restantes módulos para 

distinguir o equilíbrio: normal, acinesia e festinação.  

O sistema carece ainda de ser testado num número maior de doentes, a fim de poder 

obter a sua validação e, futuramente, poderão ser implementadas algumas técnicas para cessar 

o FOG, sempre que este seja detetado, como por exemplo: toque, som repentino, bem como luz 

de incentivo.  
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B. Cole, S. Roy, C. Luca e H. Nawab apresentaram, em 2010, uma rede neuronal 

dinâmica (RND) para a detecção da variação temporal de ocorrências de tremor e discinesia, a 

partir da aquisição de séries temporais dos sensores da eletromiografia de superfície (surface 

electromyographic – sEMG) e acelerómetros tri-axiais em doentes que sofressem de Parkinson 

[60]. 

Os dados utilizados, foram obtidos através de dispositivos com sensores miniaturizados, 

colocados em diversas partes do corpo do respetivo doente. Cada sensor transmite, sem fios, 

três canais do acelerómetro tri-axial e um da eletromiografia de superfície.  

Note-se que foram usadas duas redes neuronais dinâmicas, uma para detetar a 

ocorrência de tremor e outra para a ocorrência de discinesia, ambas variáveis no tempo. Para a 

deteção de tremor, a RNA criada era constituída por quatro neurónios na camada interna, tendo 

sido selecionadas sete variáveis para as entradas da RNA, a partir dos acelerómetros e sEMG’s. 

Já quanto à deteção de discinesia, a rede neuronal desenvolvida teve dois neurónios na camada 

interna e para suas entradas foram selecionadas as quatro variáveis obtidas dos acelerómetros, 

também usadas para a deteção de tremor. Os resultados mostraram uma sensibilidade e 

especificidade superiores a 90%.  

 

Ainda em 2010, Z. Bakar, N. Tahir e I. Yassin, classificaram as DP com recurso a dois 

tipos de algoritmos de treino de RNA, comparando a precisão entre eles [61]. Os algoritmos 

usados foram Levenberg-Marquardt (LM) e Scaled Conjugate Gradient (SCG), ambos em redes 

neuronais Multilayer Perceptron. O principal objetivo deste trabalho é distinguir pessoas 

saudáveis de pessoas com doença de Parkinson. 

Os dados para análise foram recolhidos do Machine Learning Repository do Centro de 

aprendizagem motora e sistemas inteligentes da Universidade da Califórnia. Eram compostos 

por 195 medições biomédicas da voz, cada uma com 16 atributos. No conjunto dos dados, 147 

estavam diagnosticados com DP. Para o treino, os dados foram divididos por 50:20:30, como 

percentagem correspondente a treino:validação:teste. Na saída da rede neuronal, pode-se obter 

dois valores, -1 para indivíduos saudáveis e 1 para indivíduos com DP.  

Quanto a resultados, a melhor precisão no treino da RNA, foi de 97.86%, com o 

algoritmo LM e com 25 neurónios na camada escondida. Já no que diz respeito a SCG, a melhor 

classificação foi de 79.06% para 10 neurónios na camada escondida. Na precisão de teste, os 

resultados foram semelhantes aos anteriores, correspondendo aos mesmos números de 

neurónios na camada escondida. Para LM, por seu turno, a melhor classificação foi de 93%, e 

para SCG de 79%.  

 

Quanto a padrões de marcha, H. Manap, N. Tahir e A. Yassin propuseram, em 2011, 

classificar a marcha de doentes de Parkinson, distinguindo-a de uma marcha de pessoas 

saudáveis [62]. 
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A recolha de dados, aqui, foi feita recorrendo a 12 doentes de Parkinson e 20 indivíduos 

saudáveis e foi executada registando a marcha com recurso a 37 marcas refletoras no corpo, que 

foram detectadas por 6 camaras infravermelhas. No percurso desempenhado pelos 

participantes do teste, existiam 2 plataformas de força. 

A rede neuronal artificial desenvolvida é do tipo Multilayer Perceptron (MLP) e é usada 

para distinguir a marcha de pessoas saudáveis de pessoas com doença de Parkinson. As variáveis 

de entrada foram escolhidas através de uma análise estatística e são o comprimento do passo, a 

velocidade da marcha, angulo do joelho e o parâmetro força de reação do solo, especificamente 

a postura vertical mínima. A RNA é constituída por uma camada interna e duas saídas, marcha 

normal e marcha Parkinsoniana. O algoritmo de treino usado foi Levenberg-Marquardt e as 

funções de ativação da camada interna e das saídas foi tangente-sigmóide.  

A precisão de classificação obtida da rede neuronal artificial foi de 95.63%, sendo que 

estes resultados podem ser então usados na análise patológica da marcha, bem como na 

reabilitação e na identificação de alterações da marcha da doença de Parkinson. 

 

Por seu turno, B. Cole, S. Roy e H. Nawab desenvolveram, no mesmo ano, um algoritmo 

para a detecção do congelamento da marcha em pacientes com doença de Parkinson, 

recorrendo a acelerómetros tri-axiais e a um sensor de eletromiografia (EMG) de superfície, 

juntamente com uma rede neuronal artificial dinâmica [63]. 

Os acelerómetros foram colocados no braço, coxa e canela dos sujeitos e o sensor de 

electromiografia de superfície foi colocado na canela. Os pacientes, com todos os sensores em si 

colocados, praticaram actividades de vida diária num apartamento como cenário, tendo sido 

filmados para uma melhor análise dos dados.  

Dois estados de deteção foram criados, sendo certo que o primeiro deteta se o sujeito se 

encontra em pé, recorrendo aos acelerómetros. O segundo estado consiste numa rede neuronal 

artificial dinâmica para deteção de congelamento de marcha. Quando se deteta que o sujeito se 

encontra em pé durante pelo menos 5 segundos, o algoritmo aplica a rede neuronal dinâmica 

para determinar se está a ocorrer congelamento de marcha. A RNA dinâmica criada tem 11 

neurónios de entrada e 4 na camada escondida. As entradas consistem em parâmetros que 

permitem distinguir movimentos voluntários de involuntários, sendo que, oito deles são 

recolhidos pelos acelerómetros e 3 pelo sensor EMG. A recolha de dados foi feita em 10 sujeitos 

diagnosticados com Parkinson e 2 controlos.  

Para o treino da RNA, foi usado 6 minutos de registo de 6 doentes de Parkinson, nos 

quais ocorrem não só congelamentos de marcha, mas também outras manifestações como: 

marcha normal, discinesia e tremor. Para o teste, foram recolhidos dados de 2 horas, sendo que 

46 minutos contêm registos de individuo de pé de 4 doentes de Parkinson com ocorrência de 

congelamento da marcha e 12 minutos de 2 sujeitos saudáveis.  

Os resultados foram de aproximadamente 83% para a sensibilidade e 97% para a 

especificidade, o que permite concluir que se trata de uma boa ferramenta de deteção de 

congelamento da marcha.  
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Já em 2012, S. Pan, S. Iplikci, K. Warwick e T. Aziz, a partir da análise de sinais LFP (Local 

Field Potential), obtidos no período inicial do tratamento médico DBS (Deep Brain Stimulation), 

conseguiram classificar o tremor da DP [64]. Para isso usaram três técnicas de análise, redes 

neuronais artificiais: Multiple Layer Perception (MLP) e Radial Basis Function Network (RBN), e 

Support Vector Machine Classification (SVM).  

Para os fins experimentais, além dos sinais LFP, foi também feita uma electromiografia 

(EMG), sendo assim possível comparar os resultados obtidos com as três técnicas de análise 

supra enunciadas.  

Em ambos os três métodos de análise usados são inseridos seis parâmetros e é obtido 

apenas um na saída. Quanto à MLP, foi composta por uma camada interna de oito neurónios. A 

sua saída pode ter duas hipóteses: 1 ou -1, para um estado de tremor ou não tremor, 

respetivamente. Para o treino, foram usados os dados recolhidos por EMG e foi utilizado o 

algoritmo Levenberg-Marquart. Para a RBN, é descrito como tendo 300 neurónios na camada 

interna e foi usado o algoritmo fuzzy c-meansclustering para determinar centros iniciais. Já 

quanto ao SVM, um novo tipo de algoritmo de aprendizagem, trata-se de uma ferramenta 

bastante promissora para resolver problemas de reconhecimento de padrões, a qual foi também 

usada para resolver o problema proposto. 

Quanto aos resultados, o MLP obteve uma precisão mais baixa que os outros métodos: 

79.25%. Embora seja capaz de detetar que o tremor irá acontecer, não é tão eficaz para verificar 

eventos reais, ou seja, as ocorrências do tremor. O RBN, ao contrário do método anterior, 

obteve a maior taxa de falsos positivos, o que significa que o sistema nos informa que está a 

acontecer tremor, quando, na verdade, não está. Contudo, e por outro lado, obteve a pior taxa 

em verdadeiros positivos, informando que esta a acontecer um tremor quando, este está, de 

facto, a ocorrer. Por fim, o SVM obteve a melhor precisão, 81.14%, assim como a melhor taxa de 

verdadeiros positivos.  

Concluindo, diremos que ambos os sistemas de reconhecimento estão aptos para prever 

que o tremor irá acontecer, embora tenham classificado incorretamente os primeiros segundos 

depois de o tremor começar. Ainda assim, o SVM é o método que obteve melhores resultados, 

com uma eficácia de 81.14%. 

 

A. Khemphila e V. Boonjing recorreram, no mesmo ano, às redes neuronais artificiais 

para classificar a DP [65]. O tipo de rede aqui usado, à semelhança do artigo anterior, foi o 

Multiple Layer Perception e foi treinado com o algoritmo de aprendizagem Backpropagation.  

A base de dados parkinsónica usada neste estudo foi facultada pelo repositório da 

Universidade da Califórnia em Irvine. É composta por diferentes medições de voz de 31 pessoas, 

entre as quais, 23 com DP. Cada medição é composta por 22 variáveis, as entradas, e uma 

variável de estado associada a essas variáveis, a saída da rede neuronal artificial. Os autores não 

facultaram o número de neurónios usados nas camadas internas da RNA. A saída pode ser 0 ou 

1, para pessoas saudáveis e pessoas com doença de Parkinson, respetivamente. A totalidade dos 

dados foi dividida em 60% para o treino da RNA, e 40% para a validação.  
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Primeiramente, foi criado um teste com os 22 parâmetros e obtiveram uma precisão de 

91.5% para o treino e 80.8% para a validação. De seguida, foram reduzidos os parâmetros para 

16 (recorrendo ao método Information Gain), pelo que obtiveram 82.1% de precisão no treino e 

83.3% de precisão na validação.  

Os autores concluem, assim, que a seleção de parâmetros a usar aumenta a eficiência 

computacional, e melhora simultaneamente a precisão de classificação. Para além disso, diminui 

a complexidade do sistema, uma vez que reduz o número de parâmetros a serem usados. Pelo 

que, resumindo, a escolha de uma boa combinação de parâmetros de entrada melhora a eficácia 

da RNA. 

 

Por fim, faremos referência ao trabalho de Z. Bakar e N. Tahir, juntamente com D. 

Ibrahim, que, ainda em 2012, atualizaram o trabalho desenvolvido anteriormente [61] com a 

introdução do modelo estatístico ANOVA, de selecção dos parâmetros realmente significantes 

para entrada da RNA [66]. A metodologia usada foi igual àquela referida no artigo anteriormente 

descrito. 

Usando o modelo estatístico ANOVA, o número de entradas da rede neuronal foi 

reduzido para 5, consideravelmente mais baixo que os 16 do modelo anterior. No caso do 

algoritmo Leverberg-Marquardt (LM), a precisão de treino mais alta foi com 25 neurónios na 

camada interna e foi de 90.81%. A sua precisão de teste, dependendo do número de neurónios 

da camada interna, variou entre 64.74% e 90.38%. Já quanto ao algoritmo Scaled Conjugate 

Gradient (SCG), a sua melhor precisão de teste foi com 20 neurónios internos e foi de 83.76%. Já 

a sua precisão de teste variou entre 73.72% e 85.26%. Mais uma vez, o algoritmo LM teve 

melhor performance que o SCG.  

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 5 

Análise Estatística:  
Testes Não Paramétricos  

Os métodos estatísticos são descritos no capítulo 5, onde é feita 
uma breve abordagem aos testes não paramétricos usados nesta 
dissertação: Mann-Whitney-Wilcoxon, Wilcoxon e Kruskal-
Wallis. São também expostos os resultados estatísticos 
importantes para diagnosticar cada doença. 
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A estatística tem como principal objetivo a produção da melhor informação possível a 

partir dos dados previamente disponíveis e é formada por um conjunto de técnicas de análise de 

dados, aplicáveis numa grande diversidade de áreas do conhecimento. Estuda os processos de 

recolha, organização, análise e interpretação de dados, conseguindo, assim, tirar as conclusões 

desejadas. Recorre-se à estatística, geralmente, para pesquisas eleitorais e de mercado, controlo 

de qualidade, economia, desenvolvimento de medicamentos e técnicas cirúrgicas e de 

tratamento médico, previsões meteorológicas, entre outros fins [67].  

Existem dois tipos de testes de análise estatística, paramétricos e não paramétricos. Para 

poderem ser usados testes paramétricos, os dados têm de preencher os seguintes requisitos 

[68]: 

a) Incidência explícita em apenas um parâmetro de uma ou mais populações; 

b) As amostras devem obrigatoriamente ter uma distribuição normal. 

 Caso alguma das duas condições não se mostre preenchida, os testes paramétricos não 

terão rigor estatístico.  

Em contrapartida e como foi referido, existem também os testes não paramétricos, não 

sendo necessário, para o seu uso, o cumprimento dos dois pressupostos anteriores. 

Os testes não paramétricos são apropriados para analisar dados onde é desconhecida 

não só a distribuição, mas também os seus parâmetros. De seguida serão expostos três testes 

incluídos neste grupo: Mann-Whitnet-Wilcoxon, Wilcoxon e Kruskal-Wallis. 

Foram escolhidos estes métodos não paramétricos para avaliação das variáveis deste 

trabalho, não só pelo número de sujeitos envolvidos ser baixo (cerca de 20 por cada grupo), mas 

também pela maioria das variáveis não permitirem uma distribuição normal dos dados. Sendo os 

métodos Mann-Whitnet-Wilcoxon e Wilcoxon responsáveis pela investigação estatística de 

apenas dois grupos, o método Kruskal-Wallis foi desenvolvido para analisar um número grupos 

maior que dois.  

No futuro, com a inclusão de um maior número de sujeitos no estudo, será talvez 

possível o uso de métodos estatísticos paramétricos.   
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5.1. Teste Mann-Whitney-Wilcoxon 

O teste de Mann-Whitney-Wilcoxon permite investigar se uma certa variável aleatória 

pertence a uma determinada população, verificando se foi extraída da mesma através da forma 

das suas funções de distribuição,    e   . Tem-se assim duas hipóteses [69]: 

 

H0:            ; 

H1:            ; 

Estas hipóteses são geralmente exprimidas com recurso as medianas populacionais,   e   : 

H0:      ; 

H1:      . 

Quanto à estatística do teste, inicialmente combinam-se as observações das duas 

amostras e estas são ordenadas por ordem crescente, ou seja, é atribuída uma ordem. Este teste 

procede de maneira diferente quando a dimensão de ambas as amostras tem valores inferiores 

ou superiores a 10 unidades, conforme se passa a descrever. 

 

As duas amostras com dimensão inferior a 10 unidades (             : 

Neste caso, a estatística de teste   , refere-se à soma das ordens das observações (  ) 

da amostra de menor dimensão,   , então: 

 
    ∑     

  

   

      
(5.1) 

 

Uma das amostras com dimensão superior a 10 unidades (             : 

Por outro lado, quando uma das amostras tem dimensão superior a 10 unidades, a 

distribuição de W aproxima-se à normal, ou seja: 

       ̇            (5.2) 
 

onde,    
           

 
 e    √

             

  
. 

Já a estatística de teste é então (com   definida em 5.1): 

   
 



II 5. Análise Estatística 

67 
 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

         

  
 ̇                 

  
         

  
 ̇                 

  
     

  
 ̇                                     

  

 

 
 
 
 

(5.3) 

5.2. Teste Wilcoxon 

À semelhança do teste anterior, o teste de Wilcoxon é também usado para comparar 

grupos relacionados. Assumindo novamente as hipóteses do teste anterior, tem-se [70]: 

H0:            ; 

H1:            ; 

Para executar o teste, é necessário: 

a) Para cada par de amostras, calcular a diferença com sinal; 

b) Ordenar as diferenças calculadas independentemente do sinal; 

c) Obter o valor T (representado pela menor das somas de posições do mesmo sinal); 

d) Calcular o total das diferenças com sinal, N; 

e) Usa-se distribuição binomial se N for menor ou igual a 25: 
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(5.4) 

 

Se N for maior que 25, utiliza-se a aproximação da distribuição binomial pela distribuição 

normal: 
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f) Para finalizar, compara-se o valor de z (equação 5.5) com o valor tabelado (teórico). Se z 

calculado for menor que z tabelado, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, os dados são 

equivalentes. 

5.3. Teste Kruskal-Wallis 

Este teste de análise estatística elabora uma análise de variância e, tal como todos os 

outros testes não paramétricos, deve ser usado quando os dados não têm uma distribuição 

normal e quando o número de amostras em análise é maior ou igual a 3. Quando são apenas 2, 

este teste é idêntico ao já referido Mann-Whitney-Wilcoxon [68]. 

Seja  , o número de amostras para analisar, cada uma com    observações e o número 

de observações total de   ∑   
 
   . O método Kruskal-Wallis tem igualmente duas hipóteses: 

H0:            ; 

H1:            ; 

A estatística de teste é: 

 
  

  

      
∑

  
 

  

 

   

        

 

(5.7) 

onde    é a soma dos números de ordem das    observações da amostra  . 

5.4. Resultados Estatísticos: Variáveis Significativas 

Nesta secção serão expostos os resultados estatísticos obtidos para a selecção das 

variáveis significativas para as diferentes RNAs criadas. Toda a análise estatística foi elaborada 

em SPSS (software estatístico), recorrendo aos métodos explanados anteriormente. As variáveis 

significativas foram escolhidas mediante a análise do valor da significância. Se este valor for 

inferior a 0.05, então a variável é significativa para distinguir os diferentes grupos (no caso desta 

dissertação, as diferentes doenças/não doença).  

Na tabela 2 estão expostos os resultados estatísticos relativos a diferenciação entre 

doentes de Alzheimer e controlos. Do lado esquerdo pode ser observada a prova relativa às 

variáveis expostas do lado direito da tabela. Tanto as provas cinéticas como as variáveis serão 

explicadas no capítulo seguinte.  

Apesar de neste capítulo só serem demonstradas as variáveis significativas para cada 

RNA, em anexo podem ser comprovados os resultados estatísticos de todas as variáveis. 
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Tabela 1 – Variáveis cinéticas significativas para diferenciar DA e controlos. 

Prova Cinética Variável 

Estabilização depois de levantar de cadeira 
Ângulo Roll Médio 

Tempo Quadrante 4 

Romberg olhos abertos 

Distância Percorrida 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Minímo Roll 

Tempo Quadrante 3 

Romberg olhos fechados 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Distância Média 

Raio Dispersão 

Máximo em X 

Velocidade Máxima 

Velocidade Média 

Romberg olhos abertos e supressão auditiva 

Distância Percorrida 

Distância Média 

Raio Dispersão 

Máximo em X 

Velocidade Máxima 

Velocidade Média 

Ângulo Roll Médio 

Romberg olhos fechados e supressão auditiva 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Distância Média 

Raio Dispersão 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Romberg sensibilizado (pé direito) olhos abertos 

Distância Média 

Máximo em X 

Tempo Quadrante 4 

Romberg sensibilizado (pé direito) olhos fechados Velocidade Média 

Plataforma virado de costas e olhos abertos 

Distância Percorrida 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Plataforma virado de costas e olhos fechados 

Distância Percorrida 

Máximo em X 

Média em X 

Média em Y 

Velocidade Média 

Ângulo Pitch Médio 

Plataforma virado de frente e olhos abertos 

Distância Percorrida 

Velocidade Máxima 

Velocidade Média 

Plataforma virado de frente e olhos fechados 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Distância Média 

Máximo em X 

Média em X 

Velocidade Média 

Tempo Quadrante 1 
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Na tabela seguinte, são expostas as variáveis diferenciadoras da doença de Parkinson de 
controlos. A tabela tem a mesma estrutura que a anterior.  

 

Tabela 2 – Variáveis cinéticas significativas para diferenciar DP e controlos. 

Prova Cinética Variável 

Estabilização depois de levantar de cadeira 

Máximo em X 

Velocidade Máxima 

Ângulo Roll Médio 

Tempo Quadrante 1 

Tempo Quadrante 4 

Romberg olhos abertos 

Média em X 

Média em Y 

Velocidade Máxima 

Minímo Roll 

Ângulo Pitch Médio 

Tempo Quadrante 2 

Romberg olhos fechados 

Distância Percorrida 

Máximo em X 

Velocidade Máxima 

Velocidade Média 

Romberg olhos abertos e supressão auditiva 

Distância Percorrida 

Distância Média 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Tempo Quadrante 3 

Tempo Quadrante 4 

Romberg olhos fechados e supressão auditiva 
Distância Percorrida 

Velocidade Média 

Romberg sensibilizado (pé direito) olhos abertos Velocidade Máxima 

Plataforma virado de costas e olhos abertos 
Minímo Roll 

Tempo Quadrante 3 

Plataforma virado de frente e olhos abertos 

Distância Percorrida 

Velocidade Máxima 

Velocidade Média 

Plataforma virado de frente e olhos fechados 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Máximo em X 

Velocidade Média 

 

 

Por fim, na tabela seguinte são demonstradas as variáveis significativas para ambas as 

doenças (demência de Alzheimer e doença de Parkinson) e controlos. 
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Tabela 3 – Variáveis cinéticas significativas para diferenciar ambas as doenças (DA e DP) e controlos. 

Prova Cinética Variável 

Estabilização depois de levantar de cadeira 
Ângulo Roll Médio 

Tempo Quadrante 4 

Romberg olhos abertos 

Distância Percorrida 

Velocidade Média 

Tempo Quadrante 2 

Romberg olhos fechados 

Distância Percorrida 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Romberg olhos abertos e supressão auditiva 

Distância Percorrida 

Distância Média 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Romberg olhos fechados e supressão auditiva 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Raio Dispersão 

Máximo em X 

Velocidade Média 

Plataforma virado de frente e olhos fechados 

Distância Percorrida 

Distância Máxima 

Velocidade Média 

Tempo Quadrante 1 
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Capítulo 6 

Dados Cinéticos 

Neste sexto capítulo é abordado todo o procedimento 
necessário para a obtenção dos dados necessários para o treino 
e teste das redes neuronais artificiais. Começa-se por expor os 
módulos cinéticos a que se recorreu, seguindo-se uma pequena 
análise das provas cinéticas realizadas para aquisição dos dados 
e cálculo das variáveis usadas, finalizando com a base de dados 
construída.  
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Geralmente as RNAs necessitam de ser treinada com determinados dados para que 

seja possível o seu treino e sua utilização. No trabalho realizado nesta dissertação, a aquisição 

dos dados foi feita através de acelerómetros e giroscópios triaxiais, incluídos em módulos 

cinéticos desenvolvidos no Departamento de Eletrónica Industrial, da Universidade de Minho 

(foi usada uma versão mais recente que a última publicação em [71]). 

 

Figura 20 - Posições de colocação de módulos cinéticos. 

Os módulos foram colocados em partes estratégicas do corpo dos pacientes que 

participaram deste projecto, ou seja, nos pulsos, tornozelos, coxas e centro de massa (COM), tal 

como pode ser visto na figura 20. É ainda importante referir que as provas, explicadas de 

seguida, foram realizadas em consultório médico com todas as medidas de segurança, durante 

os sábados entre abril e agosto de 2013. 
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6.1. Provas de Equilíbrio 

Com os módulos colocados, cada paciente realizou várias provas físicas de equilíbrio. 

Estas foram realizadas no Hospital do Alto Ave, a comando do Dr. Miguel Gago sendo que cada 

uma delas teve a duração de 30 segundos. Foram convocadas para estas provas, pessoas com 

doença de Parkinson, Demência de Alzheimer e controlos, ou seja, pessoas sem qualquer uma 

das doenças mencionadas anteriormente. É de salientar que todas as provas foram realizadas o 

mais estandardizadamente possível, para que fosse possível verificar realmente as diferenças 

entre pessoas que padeçam das referidas doenças e entre pessoas sem nenhuma das doenças.  

6.1.1. Estabilização após levantar de cadeira 

 

Figura 21 – Prova de estabilização após levantar de cadeira [72]. 

Começando sentada na cadeira, a pessoa levanta-se e estabiliza-se na sua posição dita 

normal, ou seja, com os pés ligeiramente afastados. É comum que depois de estar numa posição 

relaxada e seguir para posição menos estável, de pé, haja algum desequilíbrio, sendo ainda 

maior numa pessoa com doença neurodegenerativa.  

6.1.2. Romberg 

A denominação deste teste advém de uma homenagem ao neurologista alemão Moritz 

Heinrich Romberg e consiste em, na posição levantada, juntar os pés mantendo o corpo direito, 

juntando também os braços ao corpo. Com a redução da área da base, o equilíbrio é aqui 

também afetado. Esta prova foi realizada com os pacientes ora de olhos abertos, ora de olhos 

fechados. De seguida, com uns auscultadores, com supressão auditiva, com os olhos abertos e 

com os olhos fechados, totalizando quatro provas distintas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moritz_Heinrich_Romberg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moritz_Heinrich_Romberg
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Figura 22 – Prova de Romberg [73]. 

6.1.3. Romberg Sensibilizado 

 

Figura 23 – Prova de Romberg sensibilizado [74]. 

 

Esta prova é semelhante à anterior, diferindo na posição dos pés. Aqui estão um à frente 

do outro, impondo uma base de equilíbrio mais estreita que o normal, provocando um maior 

desequilíbrio que na prova Romberg. Para que fosse possível ter uma prova de igual dificuldade 
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para todas as pessoas, foram usadas fitas, que colocadas no chão em cruz, ajudaram a obter 

uma posição dos pés o mais próximo possível para ambas as pessoas envolvidas. A prova foi 

realizada com os olhos abertos e fechados, e com o pé direito à frente, seguido do pé esquerdo, 

totalizando quatro testes diferentes.  

6.1.4. Plataforma 

 

Figura 24 – Prova na plataforma de costas [73]. 

 

Nesta prova foi usada uma plataforma de inclinação com 15⁰. O doente sobe para a 

plataforma (ambas as pessoas que realizaram o teste colocaram-se na mesma altitude, tendo 

esta sido marcada por um risco), com os pés juntos, tentando aguentar nessa posição os 30 

segundos da prova. Esta foi realizada de frente e de contas para a plataforma e com os olhos 

abertos e fechados. No total, cada pessoa realizou quatro provas na plataforma. 
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Figura 25 – Prova na plataforma de frente [73]. 

6.2. Variáveis Calculadas 

Os módulos dos tornozelos e dos joelhos foram usados para calcular a altura do centro 

de massa e assim calcular a alteração da sua posição no eixo dos zz. Para o cálculo das variáveis 

(desenvolvido por outro aluno de mestrado, Vitor Fernandes), apenas foram usados os dados 

obtidos do módulo COM e os parâmetros calculados através deste foram, para cada prova: 

6.2.1. Ângulos 

As primeiras variáveis usadas correspondem aos ângulos pitch e roll. Tal como pode ser 

visto na figura 26, o ângulo pitch corresponde à inclinação para a frente ou para trás por parte 

da pessoa, e o ângulo roll corresponde à inclinação para os lados, normalmente associado a 

desequilíbrios. Para estes dois ângulos, foram guardados os valores máximos, médios e mínimos. 

No que se refere aos ângulos calculados, foram guardadas 6 variáveis. 
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Figura 26 – Plano transversal e ângulos pitch e roll [75]. 

6.2.2. Tempos 

 

Figura 27 – Quadrantes no plano transversal. 

 

 Na figura 27 está representado o plano transversal visto de um ângulo superior. Foram 

calculadas 4 variáveis correspondentes ao tempo, em segundos, durante o qual a pessoa 

colocou o módulo COM em cada um dos quadrantes enquanto realizou cada uma das provas. É 

importante referir que a posição inicial (origem) foi calculada nos momentos iniciais da prova.  
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6.2.3. Distâncias 

 

Figura 28 – Variáveis de distâncias calculadas. 

 

Quanto às distâncias, foram calculadas 8 variáveis, entre as quais: 

a) Distância total percorrida pelo módulo COM, durante os 30 segundos da prova, no plano 

transversal. Esta variável dá-nos a informação da quantidade de movimento efectuada 

pela pessoa durante a prova. Na figura 28 corresponde à linha cinzenta; 

b) Distância máxima do módulo COM no plano transversal. Está representada pela cor 

amarela na figura 28; 

c) Cálculo da média das distâncias do módulo COM em relação à origem no plano 

transversal do módulo COM. Pode ser visualizada na figura 28 pela cor verde;   

d) Distância máxima em ambos os eixos (eixo X e eixo Y) no plano transversal do módulo 

COM. Está representadas pela cor vermelha na figura 28; 

e) Distância média em ambos os eixos (eixo X e eixo Y) no plano transversal do módulo 

COM. Corresponde à cor azul na figura 28; 

f) Raio de dispersão. É a média das distâncias do módulo COM em relação ao ponto médio, 

calculado anteriormente, ou seja, o ponto verde na figura 28. 

6.2.4. Velocidades 

Quanto às velocidades, foi calculada a máxima e a média. Quanto maior for a velocidade 

máxima, maior é o risco de existir uma queda, pois a partir de um certo limite, está certamente 

associada a um desequilíbrio. Quanto à velocidade média, também é possível esta ser associada 
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a determinadas doenças, já que quanto mais depressa se mexe a pessoa, teoricamente terá mais 

desequilíbrios, com mais frequência nas doenças neurodegenerativas.  

6.3. Base de Dados Cinética 

Efetuadas as provas cinéticas em todos os participantes deste estudo, foi criada uma base 

de dados com todo os dados colecionados. 

6.3.1. Doença/Controlo 

Quanto à doença/controlo associada/o a cada individuo, a base de dados está dividida 

por 21 controlos, 20 doentes de Parkinson e 22 doentes de demência de Alzheimer, tal como 

pode ser visto na figura seguinte. 

 

Figura 29 – Divisão da base de dados por doença/controlo. 

6.3.2. Idade 

Sendo um dos requisitos mínimos para a participação neste estudo ter idade superior a 

50 anos, e esta característica ser uma das que mais influencia o desenvolvimento de uma 

doença neurodegenerativa, conforme foi visto no capítulo 2, torna-se também relevante 

conhecer a faixa etária dos participantes. A divisão dos participantes por idade é realizada da 

seguinte forma: 
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Figura 30 – Divisão dos dados por idade. 

6.3.1. Sexo 

Já o sexo dos participantes divide a base de dados em 28 pessoas do sexo masculino e 35 

do sexo feminino. Esta informação pode ser visualizada na figura infra. 

 

Figura 31 – Divisão dos dados por sexo por doença. 
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6.3.2. Características 

Quanto à ordem dos dados, estes foram dispostos pela mesma ordem de prova, 

conforme já foi referido na secção anterior, ou seja, estabilização após levantar de cadeira, 

Romberg (olhos abertos, olhos fechados, supressão auditiva com olhos abertos e supressão 

auditiva com olhos fechados), Romberg sensibilizado com pé direito à frente (olhos abertos e 

olhos fechados), Romberg sensibilizado com pé esquerdo à frente (olhos abertos e olhos 

fechados), prova na plataforma virado de costas (olhos abertos e olhos fechados) e, por ultimo, 

prova na plataforma virado de frente (olhos abertos e olhos fechados). 

Existem 20 variáveis, as quais correspondem a cada uma das provas referidas na secção 

6.2 da presente dissertação, que se encontram organizadas do seguinte modo: distância total 

percorrida, distância máxima atingida, distância média, raio de dispersão, distância máxima 

atingida no eixo x, distância média no eixo x, distância máxima atingida no eixo y, distância 

média no eixo y, velocidade máxima, velocidade média, ângulo roll máximo, ângulo roll médio, 

ângulo roll mínimo, ângulo pitch máximo, ângulo pitch médio, ângulo pitch mínimo, tempo no 

quadrante 1, tempo no quadrante 2, tempo no quadrante 3 e tempo no quadrante 4. No final 

das variáveis de cada prova, existe ainda uma variável da validade da prova, onde é atribuído um 

dos seguintes valores: 0 se a prova foi bem-sucedida; 1 se a pessoa fez a prova, mas não 

aguentou os 30 segundos da mesma; 2 se não conseguiu executar a prova; e 999 se a prova não 

foi realizada devido a mudanças de metodologia.  

Conforme se pode observar na figura seguinte, cada coluna corresponde a uma variável e 

cada linha corresponde a uma pessoa diferente. 

 

Figura 32 – Base de dados cinética. 

A totalidade das linhas da base de dados é igual ao número de pessoas que participou 

neste estudo e, por seu turno, o número de colunas é igual ao número de provas multiplicado 

pelo número de variáveis calculadas por prova, ou seja, 273 colunas.  



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 7 

Software e Características de Treino  
das RNAs Criadas 

No capítulo é feita uma revisão aos dois sotfwares 
desenvolvidos, demonstrando todas as suas funcionalidades. É 
também explicado o método e as características do treino 
aplicado às RNAs desenvolvidas. 
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Foram construídas duas aplicações distintas, sendo a primeira para criação de RNAs e 

a segunda para o seu uso em consultório médico, a fim de diagnosticar as doenças 

neurodegenerativas já abordadas nesta dissertação. 

7.1. Software de Criação de RNAs 

Com vista a facilitar a criação de RNAs, com todas as suas variantes e tipologias, 

procedeu-se ao desenvolvimento de uma aplicação no software MATLAB® (MATrix LABoratory), 

a qual, recorrendo a ferramenta GUIDE, proporciona a criação de software com ambiente 

gráfico. Na figura seguinte encontra-se representada a imagem inicial dessa aplicação. 

 

 

Figura 33 – Software desenvolvido para criação de RNAs. 

 

Esta aplicação é destinada à criação de RNAs, como já foi referido, e, para tal, foram 

implementadas as seguintes funções: 
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a) Carregamento de dados para o treino 

Para que a aplicação obtenha os dados para o treino da rede neuronal artificial, é 

necessário inseri-los, carregando no botão “Load Train Data”. Com isto abrir-se-á uma 

nova janela, onde é possível selecionar o ficheiro, criado antecipadamente no software 

excel com os dados dispostos da seguinte forma: cada linha corresponde a um individuo 

diferente e cada coluna corresponde a uma variável que irá ser uma entrada da RNA. As 

últimas colunas devem ser reservadas para o diagnóstico, ou seja, para fornecer à rede a 

informação sobre a que tipo de saída correspondem cada um dos dados. A parte referente 

à inserção de dados pode ser visualizada na figura seguinte. 

 

Figura 34 – Seleção dos dados para o treino da RNA. 

b) Divisão dos dados 

Visto se mostrar necessário testar a rede depois de criada e treinada, é incontornável que 

haja uma divisão dos dados, testando então a RNA com dados diferentes dos dados de 

treino. Do lado direito da aplicação existe um painel “Division of Data” responsável pela 

tarefa descrita. É possível selecionar uma divisão de dados aleatória ou então uma divisão 

manual, como está representado na figura subsequente. 

 

Quando é seleccionada a opção “Auto Division” (Figura 35a), a aplicação divide 

automaticamente os dados, de acordo com os valores escritos em “Train Ratio” e “Test 

Ratio”, sendo estas as percentagens de treino e teste, respetivamente. Quando é 

seleccionada a opção “Manual Division” (Figura 35b), é necessário clicar no botão “Data 

Select” e dividir manualmente os dados pelo grupo de treino e grupo de teste. 
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Figura 35 – Divisão dos dados. 

c) Número de saídas da RNA 

 

O número de saídas é selecionado inserindo o valor repetivo na caixa de texto “Output 

Layer Size”. Este número deve estar de acordo com o número das colunas destinadas às 

saídas no conjunto de dados de treino. Na figura 33 é possível observar um exemplo para a 

criação de uma RNA com 2 saídas. 

 

d) Opções de treino 

 

Existem várias opções para o treino de RNAs na aplicação criada. É possível escolher o 

algoritmo de treino (Figura 36a), a função de performance, ou função do erro (Figura 36b), 

bem como se desejamos que a aplicação continue a treinar até finalizar todos os treinos 

(Figura 36c), ou que pare de treinar quando encontra uma RNA com performance de teste 

superior à desejada (Figura 36d).  

 

 

Figura 36 – Opções de treino. 

 Nos algoritmos de treino, é possível escolher entre Backpropagation (BP), Levenberg-

Marquardt (LM) e Scaled Conjugate Gradient (SCG). Quanto às funções de performance, 

estão disponíveis: Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Sum Absolute 

Error (SAE) e Sum Squared Error (SSE). 
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 Quando é selecionada a opção de treinar até ao final (Figura 36c), a aplicação começa por 

criar uma rede com o número mínimo de neurónios da camada interna, escolhido na caixa 

de texto “Hidden Layer 1 Size” (Figura 37a), incrementando esse valor e treinando novas 

RNAs até chegar ao valor máximo, escolhido na caixa de texto “Hidden Layer 1 Size” (Figura 

37b). Se o valor escolhido em “Hidden Layer 2 Size Max.” for zero, o treino é terminado, se 

for maior que zero, é adicionada uma segunda camada interna, Hidden Layer 2, iniciando 

com um neurónio. A aplicação volta a percorrer todos os valores para a camada interna 1, 

mas desta vez com uma segunda camada interna com um neurónio. O valor da camada 

interna 2 vai incrementando até atingir o seu valor máximo, escolhido pelo utilizador em 

“Hidden Layer 2 Size Max.” (Figura 37c), percorrendo todos os valores para a camada 

interna 1, sempre que é incrementado o seu valor.  

 

 

 

Figura 37 – Selecionar neurónios das camadas internas. 

Sempre que uma nova RNA é criada, é testada com o conjunto de dados de teste, e, 

quando é selecionada a opção de treinar até obter uma RNA com performance superior à 

definida (Figura 36d), a aplicação funciona do mesmo modo que o vindo de explicar supra. 

Porém, quando for criada uma RNA com performance de teste superior à exigida, a 

aplicação pára de treinar, ainda que não tenha concluído todas as hipóteses para os 

números de neurónios das camadas internas selecionadas. No exemplo da figura 32d, o 

treino era parado quando fosse criada uma rede com pelo menos 90% de acertos no 

conjunto de teste. 

O software permite ainda seleccionar a opção de fixar o valor das camadas internas, na 

opção “Fixed” (Figura 37d). Quando selecionada no número de neurónios da segunda 

camada, a aplicação apenas percorre os valores da camada interna 1 uma vez, tendo a 

segunda camada, sempre o mesmo número de neurónios. Quando seleccionado na 

camada interna 1, esta é fixada e vai incrementado o valor da segunda camada interna, 

começando do zero, até ao valor máximo escolhido. Se forem selecionadas ambas as 

opções “Fixed”, o programa apenas cria uma RNA, com o número de neurónios das 

camadas internas escolhidos pelo utilizador. 
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e) Gravação de RNAs 

 

Quando a aplicação se encontra em modo treino, a gravação da RNA é processada 

automaticamente. Sempre que é criada uma nova RNA, a mesma é testada com o conjunto 

de dados de teste e com o conjunto de dados de treino e, se obtiver melhor performance 

do que a anteriormente guardada, esta é substituída pela nova RNA. Com isto, no final de 

todo o treino, apenas ficam guardadas, por um lado, a RNA com melhor performance 

depois de testada com o conjunto de dados de treino e, por outro, a RNA com melhor 

performance depois de testada com o conjunto de dados de teste. Ambas as RNAs são 

guardadas na pasta “Temp”. 

Foi ainda disponibilizado na aplicação a função “Save NN”, tornando possível guardar a 

RNA com melhor performance depois de testada com o conjunto de dados de teste, na 

localização desejada e com nome escolhido pelo utilizador. 

 

f) Treinar e testar a RNA 

 

Para iniciar o treino, bastar seleccionar todas as suas opções e clicar no botão “Train NN”, 

onde se abrirá uma nova janela correspondente à Toolbox do MatLab, Neural Network 

Pattern Recognition. Esta mesma janela, está representada na figura seguinte. 

 

 

Figura 38 - Toolbox MatLab: Neural Network Pattern Recognition. 

Depois do treino, clicando no botão “Test NN” abrir-se-á um novo painel, do qual constam 

várias possibilidades, figura 39. 
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Figura 39 – Teste da RNA. 

Neste painel, ilustrado na figura 39, é possível testar a RNA criada com o conjunto de 

dados de teste, com o conjunto de dados de treino, com todos os dados (teste e treino), ou 

ainda, com novos dados, importados de uma folha de cálculo do excel.  

Conforme já foi referido anteriormente, no treino são guardadas as RNAs com melhores 

performances com o conjunto de dados de treino e com o conjunto de dados de teste. 

Para o teste, encontra-se pré-definido o uso da melhor RNA testada com o conjunto de 

dados de teste, mas é também possível testar a outra (melhor RNA testada com o conjunto 

de dados de treino), selecionando a opção “Use Best Train NN”.  

Os resultados são transmitidos na tabela representada do lado direito da figura 39, onde é 

possível visualizar o número de acertos e de falhas, assim como a performance, que neste 

exemplo, teve a situação ideal, 100%.  

Ao mesmo tempo que são transmitidos os resultados na tabela, é aberta uma nova janela, 

que mostra a matriz de confusão (Confusion Matrix), representada na figura 40. Nesta 

matriz, é observável o número de acertos e erros por cada saída e por cada target. Deste 

modo, é possível visualizar qual a saída que está a obter piores resultados e a performance 

da RNA. Pela cor verde são indicados os acertos e a sua percentagem, e a vermelho os 

erros.  

 

Figura 40 - Matriz de confusão. 
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g) Gráficos 

 

Outra hipótese que permite visualizar os resultados da RNA e desta vez de todas as redes 

criadas, é através de gráficos. A aplicação disponibiliza a criação de três tipos de gráficos, 

erro pelo número de neurónios, performance pelo número de neurónios e uma 

representação gráfica alternativa para a performance, conforme pode ser observado na 

figura seguinte.  

 

 

Figura 41 – Gráficos. 

Nas figuras 42, 43 e 44 é possível visualizar um exemplo de cada um dos cinco tipos de 

gráficos disponíveis.  

 

 

 

Figura 42 – Exemplo de gráficos de erro e performance com uma camada interna. 

Quando a RNA treinada teve apenas uma camada interna, os gráficos são em duas 

dimensões, figura 42. Quando se inclui a segunda camada interna, os gráficos passam a ser 

tridimensionais, figura 43. 
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Figura 43 - Exemplo de gráficos de erro e performance com duas camadas internas. 

Para quando o número de RNAs criadas em um só treino é grande (testar RNAs dos 10 

aos 100 neurónios na primeira camada interna e de 0 a 50 neurónios na segunda camada interna 

equivale a 4641 RNAs distintas, ou seja, 4641 pontos para representar), foi implementada uma 

representação gráfica alternativa, que permite visualizar todas as redes num só gráfico. Um 

exemplo deste gráfico pode ser visualizado na figura seguinte. 

 

Figura 44 – Representação gráfica da performance alternativa.  

Cada ponto do gráfico corresponde a uma RNA distinta, sendo que, para a representação 

de uma rede com duas camadas internas, o valor no eixo X é “hidd1.hidd2”, onde hidd1 

corresponde ao número de neurónios na primeira camada interna e hidd2 corresponde ao 

número de neurónios na segunda camada interna (por exemplo, para representar uma rede com 

30 neurónios na primeira camada interna e 16 neurónios na segunda camada interna, o valor no 

eixo X será 30.16). No caso do número de neurónios da segunda camada interna ser múltiplo de 

10, é automaticamente acrescentado o algarismo 1 a seguir àquele número, de modo a ser 
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possível distinguir, por exemplo, 10 de 1 neurónio, devido aos arredondamentos que o 

programa executa. Então o valor 40, por exemplo, é representado pelos algarismos 401. 

7.2. Software de Diagnóstico 

Foi também desenvolvida uma aplicação que se destina a ser usada em consultório 

médico, a fim de diagnosticar doenças neurodegenerativas, bastando, para isso inserir as 

variáveis obtidas nas provas de equilíbrio realizadas em consulta médica. O aspeto geral da 

aplicação pode ser visto na figura seguinte. 

 

Figura 45 – Aplicação para diagnóstico de doenças neurodegenerativas. 

Para poder diagnosticar a possível doença da/s pessoa/s em teste, são necessários dados 

das provas de equilíbrio e uma rede neuronal já treinada. Para isso, deve-se clicar no botão 

“Open”, e selecionar os dados em “Patient Data Input” (tal como a aplicação anterior) e 

seleccionar a rede neuronal artificial em “Neural Network”, conforme resulta da figura seguinte. 

 

Figura 46 – Selecionar RNA para o diagnóstico. 
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Depois de selecionar os dados cinéticos e a RNA estar escolhida, basta carregar no botão 

“Run” para que sejam expostos os resultados na tabela do lado direito da aplicação (Figura 47). 

 

Figura 47 – Visualizar resultados na tabela. 

Importa, por fim, referir que é possível diagnosticar mais do que um paciente ao mesmo 

tempo, desde que os dados estejam dispostos da mesma forma que os dados de treino: cada 

paciente corresponde a uma linha e cada coluna a uma variável diferente. A única diferenciação 

será então as saídas (targets), que nesta aplicação não podem ser inseridas. 

7.3. Características das RNAs 

Nesta secção serão explicadas as caraterísticas das RNAs desenvolvidas, designadamente 

as opções feitas e as escolhas produzidas.  

7.3.1. Divisão dos Dados e Pré-Processamento 

A divisão de dados é uma das fases iniciais mais importantes da criação de uma RNA, 

visto ser necessário ter não só um conjunto de treino da rede, mas também um conjunto de 

teste, para que a rede possa ser testada.  

Assim, numa primeira fase foram criadas três bases de dados a partir da base de dados 

inicial. A primeira contém todos os dados (data1), a segunda apenas os dados dos doentes de 

Alzheimer e controlos (data2) e a terceira os dados dos doentes de Parkinson e controlos 

(data3). 
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Figura 48 – Divisão dos dados. 

Em cada uma das três bases de dados foi feita uma divisão dos dados, de igual número 

de elementos, separando assim os dados de treino dos dados de teste. Todas as divisões foram 

aleatórias em todos os grupos e todas as RNAs criadas, no seguimento desta dissertação, 

utilizaram o mesmo grupo de dados treino e de teste, permitindo, deste modo, uma 

comparação consistente. A divisão dos dados pode ser observada na figura 48. 

Já no que diz respeito ao pré-processamento dos dados, foi usado o método de 

normalização min-max (descrito no capítulo 3). Com este método, os dados são transformados 

para uma faixa de valores entre -1 e 1, evitando assim, a sobreposição de alguns dados face a 

outros. 

Note-se que não foram usadas as variáveis correspondentes à prova em romberg 

sensibilizado com o pé esquerdo à frente devido à grande falta de dados (inicialmente apenas 

era realizada a prova com o pé direito à frente). Não foi também usada a variável de validade da 

prova, pois esta era confusa para a RNA. A solução encontrada foi igualar os dados das provas 

que não tinham sido realizadas na totalidade com as provas que não tinham sido realizadas por 

dificuldades dos doentes. Ou seja, a situação de o doente não conseguir aguentar os 30 

segundos, corresponde a não ter completado a prova cinética, tal como no caso de não 

conseguir desde o momento inicial. Em ambos os casos, a todas as variáveis dessas provas foi 

atribuído o valor 0. 
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7.3.2. Topologia 

Dado o problema tratado nesta dissertação ser o reconhecimento de padrões (em 

concreto, os padrões cinéticos para doentes/não doentes), então o modelo neuronal ideal para 

executar esta função é o Perceptron Multicamada (Multi-layer Perceptron), do tipo feedforward. 

Vista a complexidade da resolução da análise da RNA (por existirem muitos parâmetros de 

entrada), o uso de mais do que uma camada mostra-se essencial, o que quase impossibilita o 

uso do modelo Perceptron de apenas uma camada. 

Por outro lado, analisado o estado da arte (no capítulo 4), este modelo é o mais usado 

para a resolução deste tipo de problemas, quando usadas redes neuronais artificiais.  

 

Figura 49 – Modelo neuronal usado. 

 Foi inicialmente testado o modelo com uma camada interna e, posteriormente, com 

duas camadas internas. Na figura 49 (representação do modelo com duas camadas internas) 

estão representados a vermelho os neurónios de entrada, correspondendo ao número de 

variáveis a usar na RNA; a laranja os neurónios da primeira camada interna, a qual foi 

incrementada sucessivamente com vista a encontrar o melhor modelo; a verde os neurónios da 

camada interna dois, que pode ou não existir e existindo foi também incrementada do mesmo 

modo que a primeira camada interna; e por fim, a azul, os neurónios de saída da RNA. Relembre-

se que foi já explicado anteriormente o procedimento de incrementação do número de 

neurónios, na secção 7.1. 

 Quanto à função de ativação, foi usada a função sigmóide (secção 3.5.3), uma vez que é 

necessária uma função não linear, tornando, assim, possível representar o comportamento não 

linear entre as entradas e as saídas, e a função de ativação sigmóide ser a mais frequentemente 

usada em problemas de reconhecimento de padrões, segundo Mark Beale et al. [76].  
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7.3.3. Algoritmos de Treino 

No que diz respeito aos algoritmos de treino, foram usados três modelos distintos: 

Backpropagation (BP), Scaled Conjugate Gradient (SCG) e Levenberg-Marquardt (LM).  

Mais uma vez recorrendo a pesquisa feita na primeira fase desta dissertação, descrita no 

capítulo 4, aqueles foram os três algoritmos de treino mais frequentemente usados nos diversos 

trabalhos desenvolvidos. Analisando o documento oficial sobre redes neuronais artificiais e 

escrito pela empresa desenvolvedora do software usado nesta dissertação, MathWorks® [76], 

verificou-se que os algoritmos de treino recomendados para a resolução de problemas de 

reconhecimento de padrões são o SCG e BP, sendo o algoritmo LM mais indicado para questões 

de aproximação de funções (function fitting). No entanto, por o algoritmo aparecer num número 

considerável de trabalhos já realizados, optou-se por inclui-lo no presente trabalho. 

É ainda importante realçar que todos os algoritmos de treino usados na resolução do 

problema desta dissertação correspondem a aprendizagem supervisionada, contendo, no final 

dos conjuntos de dados de treino, as saídas correspondentes aos diversos padrões de dados. 

Como foi visto na secção 3.7.2, as funções de performance são também importantes, 

nomeadamente no que diz respeito ao cálculo do erro, pois só assim a RNA tem informação 

sobre o caminho a seguir, tentando chegar ao ponto de performance desejado.  

Foram apresentados (secção 3.7.2) quatro tipos de cálculo de erro: Erro Quadrático 

(SSE), Erro Quadrático Médio (MSE), Erro Absoluto (SAE) e Erro Absoluto Médio (MAE). Nesta 

dissertação foram testadas as quatro funções de performance, de modo a, por um lado, 

compará-las, e, por outro, tentar obter a melhor RNA possível, relativamente ao diagnóstico de 

doenças neurodegenerativas. 

7.3.4. Propriedades de treino 

Existem dois parâmetros que podem ser definidos como sistemas de paragem de treino 

de uma RNA, entre os quais: as verificações de erro e o gradiente. Para cada algoritmo de treino, 

devem ser definidos estes parâmetros de maneira a que o treino seja bem-sucedido.  

O parâmetro de verificações de erro é incrementado quando ocorre uma subida no valor 

do erro (no software disponível na toolbox de RNAs do MatLab, é mencionado como 

performance, mas para efeito desta dissertação, o nome performance é associado à eficácia da 

RNA, ou seja, a sua percentagem de acertos) num conjunto de dados aleatoriamente separado 

pelo software, designado conjunto de validação. Se este valor chegar ao valor definido como o 

máximo, o treino é terminado. Este método de paragem de treino foi testado com vários 

valores, de 1 até 6 (valor pré-definido).  
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O parâmetro gradiente é o cálculo do gradiente do erro (o seu cálculo pode ser visto na 

abordagem ao algoritmo backpropagation, na secção 3.7.2.5). Sendo este calculado pelas 

derivadas do erro, então é anulado quando atinge um mínimo, seja absoluto ou local. Mas, 

estando associado à performance do treino (quanto menor for definido seu valor, menor é o 

erro de treino), esta não garante que o conhecimento adquirido pela RNA consiga ser 

generalizado a novos dados. Então, se o seu valor for definido demasiado alto, a aprendizagem 

pode não ser bem-sucedida. Da mesma forma que, se for definido demasiado baixo, tornado o 

treino mais longo, pode levar a uma memorização dos padrões de treino, não conseguindo 

generalizar a aprendizagem para novos dados.  

Visto este problema, para a seleção do melhor parâmetro de treino para o conjunto de 

teste, foi executado um teste inicial. Este consiste num treino de várias RNAs, desde 10 a 100 

neurónios na primeira camada interna para os algoritmos BP e SCG e apenas um teste, com 20 

neurónios na primeira camada interna para o algoritmo LM (esta decisão foi baseada no muito 

elevado tempo demorado no treino com este algoritmo). Foram avaliados o valor de 

performance de teste máximo de todas as RNAs (cada teste foi realizado com o conjunto de 

dados de teste, depois do treino), bem como a média de todos os valores de performance de 

teste (das RNAs desde 10 a 100 neurónios). Com base nestes dois valores é possível selecionar o 

melhor parâmetro para o conjunto de teste, ou seja, o melhor parâmetro para avaliar dados que 

não foram usados para o treino da RNA. Depois de selecionado o gradiente foi iniciado o treino e 

os resultados das RNAs criadas serão revistos nos próximos capítulos. 
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Capítulo 8 

RNA de Diagnóstico  
de Parkinson 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na 

elaboração de uma RNA para diagnóstico da doença de 

Parkinson, incluindo todas as alternativas disponíveis para o seu 

treino. 



 

 
 

 

  



IV 8. RNA de Diagnóstico de Parkinson 

103 
 

 

 

 

 

 

 

Tal como resulta do título do presente capítulo, esta RNA aqui abordada tem como 

função o diagnóstico da doença de Parkinson, distinguindo os doentes de controlos. Foi testada 

ora com duas saídas, ora com apenas uma. No primeiro caso, o padrão de saída [1 0] 

corresponde à doença de Parkinson (DP) e [0 1] corresponde a controlo. No segundo caso, com 

apenas uma saída, o valor 1 corresponde a um sujeito afetado pela DP e 0 a um sujeito saudável. 

No entanto, esta última RNA apenas logrou atingir valores relativamente fracos, pelo que os 

seus resultados não serão expostos nesta dissertação. 

Quanto aos neurónios de entrada, foi inicialmente testada uma RNA com todas as 

variáveis abordadas no capítulo 6. Posteriormente, foi realizada uma análise estatística 

(resultados expostos no capítulo 5) com vista a selecionar apenas as variáveis importantes para 

o diagnóstico e foi testada uma nova RNA com apenas as variáveis significativas. Vejamos. 

8.1. RNA com a Totalidade das Variáveis 

Nesta primeira fase, foi testada a criação de uma RNA com todos os parâmetros 

cinéticos, incluindo a idade e o sexo da pessoa (duas variáveis de elevada importância, já que 

ambas representam fatores de risco para as doenças mencionadas). A disposição dos dados está 

representada na figura seguinte. 

 

Figura 50 – Disposição dos dados usados para treino e teste da RNA. 
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Para o treino foi usado o conjunto de dados de treino (treino data3 da figura 48) e para o 

teste o conjunto de dados de teste (teste data3 também na figura 48). 

8.1.1. Treino com Algoritmo BP 

Para a seleção do valor mais apropriado do gradiente para o treino, tal como foi referido 

no capítulo anterior, foi realizada uma avaliação desde 10 a 100 neurónios na primeira camada 

interna e comparados os resultados. Foi então avaliado o seu máximo de performance de teste, 

assim como a média total de todas as performances de teste. Os resultados encontram-se 

ilustrados na figura 51, onde é possível observar que 10-9 corresponde ao melhor parâmetro, 

uma vez que demonstra uma performance máxima superior. Todas as RNAs criadas neste ponto 

não incluíram a outra forma de paragem de treino, verificações de erro, visto não terem sido 

obtidos resultados superiores com a sua inclusão. 

 

Figura 51 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Realizado o treino por completo, foi verificada qual a RNA que obteve melhor 

performance com o conjunto de teste. Dada a imensidade de RNAs criadas, será usada a 

representação gráfica alternativa, disponível no software desenvolvido. Foi ainda reduzido o 

valor dos resultados, apresentando-se apenas as RNAs que conseguiram obter mais de 70% de 

eficácia. 

Na figura 52 encontram-se expressos os resultados do treino, onde, com a função de 

performance MSE (preto), se obteve um máximo de 85% de eficácia, com 39 neurónios na 

primeira e 22 na segunda camada interna. 

Resultado de igual valor, obteve o método de cálculo de erro SAE (lilás), desta vez com 

60 neurónios na primeira camada interna e 25 na segunda. 
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Avaliando a função MAE (vermelho), verifica-se que o seu resultado máximo é 

ligeiramente inferior, 80%, para duas RNAs distintas, a primeira com 41-9 e a segunda com  85-9 

neurónios na primeira-segunda camada interna. 

 

Figura 52 – Performance com treino BP (apenas foram registadas as performances superiores a 70%). 

Por fim, surge a função SSE (azul), com performance máxima igual a MAE, 80%, com 

diversas RNAs diferentes. 

 

Figura 53 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino BP e MSE/SAE. 
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Para uma melhor conclusão, encontra-se representado na figura 53 o impacto do 

aumento do número de neurónios da primeira camada interna na performance da RNA nas duas 

funções de performance que obtiveram a eficácia máxima referida anteriormente. É importante 

referir que o valor representado pelo número de neurónios da primeira camada interna das 

figuras seguintes, não corresponde apenas ao valor, mas sim ao valor máximo dos 10 valores em 

seu redor. Assim, o ponto 60 corresponde à máxima performance obtida de 55 até 64 neurónios 

na primeira camada interna mantendo a segunda camada fixa, simplificando assim a 

apresentação do gráfico. Este método foi usado ao longo desta dissertação nos restantes 

gráficos semelhantes. 

Avaliando então o efeito do número de neurónios em RNAs de apenas uma camada, 

conforme a figura supra, verifica-se que, com a função MSE, ocorre uma descida de eficácia até 

ao longo do aumento do número de neurónios. Já com a função SAE, existe um aumento de 

eficácia até aos 40 neurónios, começando a cair a partir desse valor. 

Com a inserção da segunda camada interna, o efeito do aumento do número de 

neurónios na performance da RNA pode ser observado nas figuras 54 e 55. Foram separados os 

gráficos por função de performance para uma melhor visualização, sendo que a cada cor 

corresponde um número de neurónios na segunda camada interna diferente, conforme se afere 

da legenda. No eixo X está novamente representado o número de neurónios na primeira camada 

interna. 

 

Figura 54 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e MSE. 

Quanto à função de performance MSE (figura 54), é possível ver que com 5 neurónios na 

segunda camada interna ocorre uma subida de performance ao longo do aumento da primeira 

camada. Aumentando a segunda camada para 10 neurónios, verifica-se uma subida de eficácia 

até aos 50 neurónios na primeira camada, tendo um declínio de performance com o restante 

aumento da primeira camada. Já com uma segunda camada interna com 20 elementos, a 
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eficácia da RNA mantém-se em valores baixos até aos 70 neurónios na primeira camada, 

subindo a partir desse ponto. Incrementando a segunda camada interna para 30 neurónios, 

observa-se um pico de eficácia para 40 neurónios na camada interna um, baixando essa 

performance com o aumento da mesma. Finalizando com 50 neurónios na segunda camada, 

confirmam-se bons resultados constantes, crescendo a sua performance com o aumento da 

primeira camada. 

No que diz respeito ao treino por recurso à função de erro SAE (figura 55), com 5 

neurónios na segunda camada, os valores de performance não obtêm grandes variações em 

todas as quantidades de neurónios na primeira camada, tendo apenas um pico de performance 

aos 60 neurónios. Aumentando a segunda camada para 10 elementos, verifica-se uma subida de 

performance até aos 60 neurónios na camada interna um, descendo, contudo, a partir desse 

ponto. Com o ampliar da segunda camada para 20 neurónios, a performance da RNA mantém-se 

praticamente constante qualquer que seja o número de neurónios da primeira camada. Com 

uma segunda camada interna de 30 neurónios, existe uma subida no valor da performance até 

aos 60 neurónios na primeira camada, entrando, porém, numa grande queda de eficácia com o 

restante aumento da camada. Por fim, com 50 neurónios na última camada interna, a 

performance mostrou-se ser fraca para qualquer tipo de primeira camada interna.  

 

Figura 55 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e SAE. 

8.1.2. Treino com Algoritmo SCG 

Para o treino com o algoritmo SCG foi novamente procurado o parâmetro de treino 

(gradiente) ideal, sendo este definido com base nos valores da figura 56. 
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Avaliando então a figura seguinte, verifica-se que o valor para o gradiente que permite 

obter melhores resultados é 10-1, tendo, pois, obtido a melhor performance máxima.  

 

Figura 56 – Seleção do gradiente para o treino com SCG. 

Quanto ao parâmetro de paragem de treino verificações de erro, este foi testado com 

valores entre 1 e 6. Para obter os melhores resultados, dependendo da função de performance, 

corresponde um parâmetro diferente. Na tabela 5 pode-se visualizar os valores de ambos os 

parâmetros de paragem de treino, os quais resultaram de melhores performances de teste da 

RNA. 

Tabela 4 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-1 

0 

MAE 0 

SAE 1 

SSE 6 

 

Efetuado o treino completo, é possível observar os resultados constantes da figura 57, 

na qual se verifica que o melhor resultado foi de 90%, para as funções de performance SSE (azul) 

e SAE (lilás). Na primeira, os melhores resultados foram obtidos com 11-25 e 36-24 no que diz 

respeito ao número de neurónios na primeira-segunda camada interna. Já com SAE, a melhor 

RNA é constituída por 49 neurónios na primeira camada interna e 31 na segunda. 

Quanto à MSE (preto), a melhor performance obtida foi de 85% para uma RNA com 

distribuição do número de neurónios na primeira e segunda camada interna de 41 e 28.  
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O mesmo valor de performance máxima foi alcançado por MAE (vermelho) com 30 

neurónios na primeira camada interna e apenas 1 na segunda. 

 

Figura 57 – Performance com treino SCG (apenas foram registadas as performances superiores a 70%). 

Encontra-se representada na figura seguinte a alteração de performance com o aumento 

do número de elementos de processamento na primeira camada interna. Com a função SSE 

(azul), constata-se que a performance aumenta até aos 30 neurónios, atingindo o máximo, 

começando a decair com o restante aumento da camada interna. 

 

Figura 58 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino SCG e SSE/SAE. 
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No que diz respeito à função SAE (lilás), a sua performance cai até aos 40 neurónios, 

voltando a subir a partir desse ponto até aos 70 neurónios. Com o restante aumento da camada, 

a performance mantém-se entre os 55% e 65%. 

Já a inclusão de apenas 5 neurónios (semelhantemente a 20 neurónios) numa segunda 

camada interna (figura 59) mostra-se insuficiente para obter bons resultados. Com 10, a 

performance sobe à medida que se aumenta a primeira camada, atingindo o máximo aos 40 

neurónios e descendo a partir desse ponto.  

 

Figura 59 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e SSE. 

Ampliando a segunda camada interna para 30 elementos, ocorre uma grande subida no 

valor de performance desde os 10 até aos 60 neurónios na primeira camada, começando a 

descer a partir daí. Por fim, com uma segunda camada de 40 ou 50 neurónios, ocorre uma 

pequena subida da eficácia na fase inicial, 30/40 neurónios na primeira camada, mantendo-se 

relativamente constante com o restante aumento dos neurónios. 

Quanto à função SAE (figura 60), à semelhança do que acontece com a função anterior, 

com 5 neurónios na segunda camada interna, a RNA não consegue obter bons resultados, 

qualquer que seja o tamanho da primeira camada. Aumentando a segunda camada para 10 

elementos, é atingido um bom valor de eficácia aos 20 neurónios na primeira camada interna, o 

qual baixa, todavia, com o restante aumento da camada. Já com 20 neurónios na segunda 

camada, surge um aumento de performance até aos 50 elementos na primeira camada, 

baixando a partir desse valor. Com os restantes valores de neurónios para a segunda camada 

interna testados, ocorrem comportamentos semelhantes, pois em todos eles se ocorre um 

aumento de performance à medida que se vai aumentando a primeira camada e obtêm os 

melhores resultados quando a primeira camada interna é suficientemente grande.  
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Figura 60 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e SAE. 

8.1.3. Treino com Algoritmo LM 

Também com o algoritmo LM procurou-se obter o melhor valor do gradiente para o 

treino, concluindo-se após a avaliação à figura seguinte que aquele valor é definido a 10-2.  

 

Figura 61 – Seleção do gradiente para o treino com LM. 
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Foi testado o treino com o parâmetro de paragem de treino verificações de erro, mas os 

resultados não foram superiores aos apresentados de seguida, razão pela qual apenas serão 

apresentados os resultados das RNAs treinadas com apenas o gradiente como parâmetro de 

paragem de treino. 

Escolhidos os parâmetros de treino, foi então realizado o treino com o algoritmo LM. 

Neste, como já se disse, devido ao seu grande tempo de treino, apenas foram testadas RNAs até 

20 neurónios na primeira camada interna e 10 na segunda. Por último, antes de serem 

abordados os resultados, cumpre mencionar que o algoritmo LM apenas pode ser usado com as 

funções de performance quadráticas, ou seja, MSE e SSE. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura infra, onde se presencia uma 

grande superioridade da função de performance SSE (azul) nos valores de eficácia mais altos, 

obtendo aqui 5 RNAs com a performance máxima, 70%. Com a MSE (preto), a performance não 

foi além de 65%.  

 

Figura 62 – Performance com treino LM (apenas foram registadas as performances superiores a 50%). 

Para finalizar a análise a este algoritmo importar notar que, atendendo-se ao efeito do 

aumento dos neurónios na performance, conforme a figura seguinte, verifica-se que os 

resultados são superiores com poucos elementos de cálculo, obtendo um resultado bastante 

superior com apenas uma camada de apenas 10 neurónios. 
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Figura 63 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM. 

8.2. RNA com Variáveis Significativas 

Realizada a análise estatística (os resultados podem ser consultados no capítulo 5) foram 

selecionadas algumas variáveis como sendo diferenciadoras para a doença de Parkinson e 

controlos. Foram usados testes não paramétricos, pois os dados não seguem uma distribuição 

normal. Os testes usados foram o Mann-Whitney e o Wilcoxon e, nem a idade do sujeito, nem o 

seu sexo se verificaram ser variáveis significativas, não tendo, por isso, sido usadas. As variáveis 

cinéticas significativas foram listadas na tabela 3 e os dados para treino e teste foram 

organizados com apenas as 33 variáveis cinéticas significativas e pela ordem representada na 

mesma tabela. 

Selecionados os dados, foram realizados novos testes, semelhantes aos anteriormente 

apresentados, com RNAs de 1 e 2 saídas, tal como foi descrito no início do presente capítulo, 

antes da análise estatística. Contudo, analogamente às RNAs já descritas, aqui também não 

foram obtidos resultados suficientemente bons que mereçam ser apresentados no que diz 

respeito a RNAs com apenas 1 saída. Assim, mais uma vez, tais resultados não serão aqui 

apresentados.  
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8.2.1. Treino com Algoritmo BP 

Tal como para os anteriores treinos, foi realizado um teste para encontrar o melhor valor 

do gradiente, por forma a obter a melhor performance de teste possível. Aqui, o melhor valor foi 

10-11, pelo que foi esse ao qual se recorreu para realizar o treino. 

 

Figura 64 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Na tabela seguinte estão expostos os números de verificações de treino que obtiveram 

melhores resultados, por cada função de erro. É com base nos treinos realizados com estes 

parâmetros que são expostos os resultados. 

Tabela 5 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo BP por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-11 

3 

MAE 0 

SAE 0 

SSE 0 

 

Finalizado o treino, a melhor performance obtida foi superior à obtida antes da análise 

estatística com o mesmo algoritmo de treino, 90%. Tal valor foi alcançado com o treino com 

função de performance MSE (como pode ser observado na figura 65 com a cor preta), e com 26 

neurónios na primeira camada interna e 20 na segunda. 

No que diz respeito às restantes funções de erro (MAE, SAE e SSE), os seus melhores 

resultados foram ambos de 85% e foram obtidos em vários padrões de neurónios.  
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Figura 65 – Performance com treino BP (apenas foram registadas as performances superiores a 70%). 

Tendo sido MSE a função de performance com melhores resultados, será de seguida 

avaliado o efeito da alteração do número de neurónios na eficácia das RNAs. 

 

Figura 66 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino BP. 

Para uma RNA de apenas uma camada interna, os seus valores de performance são os 

descritos na figura anterior, onde é possível observar uma pequena descida de performance ao 

longo do aumento do número de neurónios.  
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Quando é inserida a segunda camada interna (figura 67), com 5 neurónios nessa 

camada, observa-se um aumento de performance com o aumento da primeira camada interna 

até aos 60 neurónios, começando a descer depois desse ponto. Com 10 ou 30 neurónios na 

segunda camada, verifica-se uma performance constantemente inferior em todos os valores da 

primeira camada. Já com 20 neurónios na segunda camada interna, ocorre uma grande subida 

de performance para 30 neurónios na primeira camada (pico de performance), entrando numa 

grande queda com o restante aumento da primeira camada interna. Quando existe uma 

segunda camada interna de 40 neurónios, verifica-se uma subida na eficácia da RNA até aos 40 

elementos na primeira camada, mantendo-se aproximadamente constante até aos 60, baixando, 

contudo, com as primeiras camadas maiores. Finalizando, com 50 neurónios na última camada 

interna, confirma-se uma descida de eficácia com o aumento da primeira camada interna. 

 

Figura 67 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e MSE. 

8.2.2. Treino com Algoritmo SCG 

No que diz respeito ao treino com SCG, o gradiente mínimo para o treino foi definido em 

10-3, tendo sido este o valor que obteve uma melhor performance (figura 68). Quanto ao outro 

parâmetro de treino, verificações de performance, foram listados na tabela 7 os valores que 

permitiram obter melhores resultados para cada função de cálculo do erro.  
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Tabela 6 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-3 

3 

MAE 1 

SAE 2 

SSE 1 

 

 

Figura 68 – Seleção do gradiente para o treino com SCG. 

Quanto aos resultados deste algoritmo, representados na figura 69, verifica-se um 

aumento de eficácia máxima por parte da função de performance MSE (preto), em comparação 

com a RNA com todas as variáveis, conseguindo 95% de performance. Esta percentagem de 

acertos foi conseguida com 71 neurónios na primeira camada interna e 12 na segunda. 

As restantes três funções de erro não foram além de 85% de eficácia, tendo obtido este 

valor em vários padrões de neurónios para cada função.  

Analisando o efeito do aumento do número de elementos de processamento numa RNA 

de apenas uma camada interna (figura 70), treinada com a função de erro MSE (função que 

obteve melhor performance), verifica-se que a performance vai aumentando simultaneamente 

com o aumento do número de neurónios, atingindo o seu máximo aos 80 e 90 elementos.  
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Figura 69 – Performance com treino SCG (apenas foram registadas as performances superiores a 70%). 

 

 

Figura 70 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino SCG e MSE. 

Uma avaliação diferente pode ser feita quando é introduzida uma segunda camada 

interna (figura 71). Com 5 neurónios na segunda camada, observa-se uma subida de eficácia da 

RNA quando aumentada a primeira camada até aos 50 neurónios, caindo a partir desse número. 

Para uma segunda camada de 10 ou 30 neurónios, ocorre uma rápida subida de performance 

com poucos neurónios na primeira camada interna, mantendo-se aproximadamente, com altos 
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valores de eficácia, para grandes primeiras camadas internas. Já com 20, 40 ou 50 neurónios na 

segunda camada, observa-se uma estagnação inicial do valore de performance, tendo uma 

grande subida, quando a primeira camada interna se torna suficientemente grande.  

 

Figura 71 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MSE. 

8.2.3. Treino com Algoritmo LM 

Por fim, cumpre referir que o último teste realizado foi com o algoritmo LM. Quanto ao 

gradiente usado para o treino, ilustrado na figura 72, foi de 10-4, ligeiramente inferior ao valor a 

que se recorreu antes da análise estatística. 

Já quanto ao outro parâmetro de treino, verificações de erro, encontram-se listados na 

tabela seguinte os valores necessários para se conseguir alcançar a melhor performance 

possível, por cada função de erro usada.  

 

Tabela 7 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo LM por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 
10-4 

3 

SSE 4 
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Figura 72 – Seleção do gradiente para o treino com LM. 

Quanto aos resultados, que podem ser observados na figura 73, foi obtida a 

performance máxima de 85% para a função MSE (preto). Este valor foi obtido quando a RNA 

teve 12 neurónios na primeira camada e 4 na segunda. 

Já em relação à outra função de performance, SSE (azul), o seu resultado máximo foi 

ligeiramente inferior, 80%, em dois padrões de neurónios distintos, 14-5 e 15-8, no que diz 

respeito ao número de neurónios na primeira-segunda camada interna. 

 

Figura 73 – Performance com treino LM (apenas foram registadas as performances superiores a 60%). 
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Figura 74 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM e MSE. 

Note-se ainda que quando a RNA só tem uma camada interna, a performance aumenta à 

medida que aumenta a mesma. Por outro lado, quando a RNA tem uma segunda camada, a 

performance cai com o aumento da primeira camada.  

8.3. Comparação de Resultados 

Na secção 8.1 foram apresentados vários tipos de RNAs para o diagnóstico da doença de 

Parkinson com todos os parâmetros cinéticos. Um dos algoritmos, SCG, obteve a performance 

máxima de 90%, tendo sido o melhor resultado alcançado.  

Para o algoritmo BP, foi com as funções de performance MSE e SAE que foram obtidos 

resultados máximos inferiores (85%), sendo que para a primeira função tal valor foi alcançado 

com 39 neurónios na primeira camada interna e 22 na segunda. Já com SAE, foram necessários 

mais neurónios para conseguir um resultado de igual valor, 60 e 25 neurónios, na primeira e 

segunda camada interna, respetivamente. 

No que diz respeito ao algoritmo SCG, também com duas funções de cálculo de erro, SSE 

e SAE, foi conseguido o valor máximo de performance de todos os treinos, 90%. Este valor foi 

conseguido com 11-25 e 36-24 neurónios na primeira-segunda camada interna para SSE e 49-31 

para SAE. 

Foi também testado o algoritmo LM tendo sido este que obteve os piores resultados, 

apresentado apenas 70% de eficácia, o que, não obstante, não constitui um resultado mau. Esta 

performance foi alcançada em RNAs treinadas com a função de erro SSE e em cinco padrões de 

neurónios distintos.   
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Posteriormente à análise estatística foi reduzido o número de variáveis de 222 para 

apenas 33, as mais significativas para distinguir sujeitos com DP de controlos. Com apenas estas 

variáveis, observou-se a uma subida de performance por parte de todos os algoritmos de treino 

testados. 

Já para BP o valor máximo de performance subiu para 90%, conseguido no treino com a 

função de performance MSE e com 26 neurónios na primeira camada interna e 20 na segunda. 

Com o algoritmo SCG, a redução de variáveis resultou também num acréscimo de 

performance máxima, alcançando uns excepcionais 95%. Este valor foi obtido pela função de 

performance MSE e com 71 e 12 neurónios na primeira e segunda camada interna, 

respetivamente.  

Por fim, com LM, alcançou-se um valor bastante aceitável, que se caracteriza por uma 

eficácia máxima de 85% para uma RNA com 12 neurónios na primeira e 4 na segunda camada 

interna. 

Pelo vindo de expor, conclui-se que o algoritmo SCG é o mais consistente, devendo ser, 

assim, usado para treinar RNAs de diagnóstico da doença de Parkinson. A fim de se obterem os 

melhores resultados, devem ser definidos os números de neurónios expressos na tabela 

seguinte. 

Tabela 8 – Número de neurónios a usar com treino SCG em RNA de diagnóstico de Parkinson para a obtenção da 
melhor performance. 

Variáveis Função de Performance 
Número de Neurónios  

1ª Camada Interna 
2ª Camada 

Interna 
Performance 

Todas 
SSE 

11 25  
90% 

36 24 

SAE 49 31 

Significativas MSE 71 12 95% 



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 9 

RNA de Diagnóstico  
de Alzheimer  

Podem ser observados neste capítulo todos os resultados 
referentes às RNAs criadas para o diagnóstico da demência de 
Alzheimer, mostrando todos os algoritmos usados com todas as 
hipóteses de treino. 
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A função desta RNA consiste no diagnóstico da demência de Alzheimer, distinguindo 

os doentes de controlos. À semelhança da RNA de diagnóstico de Parkinson, foi também testada 

com duas saídas e com apenas uma. Para o primeiro teste, foi definida a saída [1 0] 

correspondente à demência de Alzheimer (DA) e [0 1] a controlo. No segundo teste, com apenas 

uma saída, o valor 1 corresponde a um sujeito portador da DA e 0 a um sujeito saudável. 

Partilhando os resultados da RNA anterior, aqui também não foram obtidos bons resultados com 

apenas uma saída, pelo que não serão os mesmos expostos. 

Quanto às entradas da RNA, foi inicialmente testada com todas as variáveis aludidas no 

capítulo 6 e, numa segunda fase, foi elaborada uma análise estatística (resultados expostos no 

capítulo 5), reduzindo as variáveis para apenas aquelas que se manifestassem importantes para 

o diagnóstico.  

9.1. RNA com a Totalidade das Variáveis 

Como se disse, começou-se por testar a RNA com todos os parâmetros cinéticos, 

incluindo, também, a idade e o sexo da pessoa, tal como no capítulo 8, estando a sua disposição 

representada na figura 50. 

A RNA foi então treinada com o conjunto de dados de treino (treino data2 da figura 48) e 

testada com o conjunto de dados de teste (teste data2 também na figura 48). 

9.1.1. Treino com Algoritmo BP 

Novamente a fim de encontrar o parâmetro ideal para paragem do treino da RNA com 

BP (gradiente), foi testada a performance máxima e média dos treinos de 10 a 100 neurónios na 

primeira camada interna, estando os resultados representados na figura 76 (a azul o valor de 

performance de teste máximo e a vermelho a média de todos os valores de performance de 

teste).  
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Figura 75 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Conforme se observa na figura supra, o melhor gradiente para o treino é 10-4, pois 

embora não seja o único valor com a mais alta performance (tendo este sido atingido também 

pelo valor 10-5), certo é que, dos dois valores, é aquele que apresenta uma maior média para 

todos os valores. Foi também testado o treino com as verificações de performance desde 1 até 

6, no entanto, os resultados não foram superiores aos obtidos sem essa variável de paragem, 

pelo que não foram incluídos os seus resultados na figura seguinte.  

 

Figura 76 – Performance com treino BP (apenas foram registadas as performances superiores a 80%). 
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Analisando a figura anterior, não só se pode observar um excelente resultado, 95% de 

performance, como também se verifica que este valor foi alcançado por todas as funções de 

cálculo de erro (MSE, MAE, SAE e SSE).  

No que diz respeito à função MSE (preto), a melhor performance foi obtida em duas 

RNAs distintas. A primeira com 40 neurónios na primeira camada interna e 26 na segunda, e a 

segunda com 68 elementos na primeira camada e 48 na segunda. 

Já com o método de erro MAE (vermelho), conseguiu-se a melhor eficácia em três RNAs, 

com 16-38, 29-43 e 77-6, correspondendo à primeira-segunda camada interna. 

Com SSE (azul), alcançou-se os 95% de performance com apenas uma camada interna de 

81 neurónios. 

Para finalizar, com a função SAE (lilás), 53 neurónios na primeira e apenas 3 na segunda 

camada interna, foram o padrão mais eficaz chegando, assim, à eficácia máxima. 

Apesar de todas as funções de performance terem alcançado a mesma eficácia máxima, 

a análise do efeito do aumento dos neurónios nas camadas internas irá ser efetuada em apenas 

uma função, evitando deste modo uma leitura repetitiva. Foi escolhida a função de performance 

que obteve melhor média de todas as performances de todas as RNAs testadas, a MSE. 

 

Figura 77 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino BP e MSE. 

 Analisando então o efeito do aumento dos neurónios na primeira camada na 

performance da RNA, conforme a figura supra, verifica-se que existe uma queda de performance 

até aos 60 neurónios, começando a subir posteriormente a esse ponto e atingindo o seu máximo 

para 80 e 90 neurónios.  
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Inserindo a segunda camada interna de neurónios, podem observar-se na figura seguinte 

os resultados, novamente para a função de performance MSE. 

 

Figura 78 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e MSE. 

Com 5 neurónios na segunda camada interna, os resultados mantêm-se sempre 

relativamente baixos, demonstrando que tal porção não é suficiente. Aumentando aquela 

camada para 10 neurónios, conseguem-se bons resultados para uma primeira camada interna 

pequena (20 ou 30 neurónios), começando, contudo, a performance a descer com a continuação 

do aumento da primeira camada, só atingindo outro bom resultado aos 90 elementos. Já com 20 

neurónios na segunda camada, a performance é razoável para uma primeira camada pequena, 

declinando os valores de performance da RNA com o aumento da mesma. Aumentando ainda 

mais a segunda camada para 30, 40 ou 50 elementos de processamento, a eficácia vai subindo 

com o aumento da primeira camada interna, atingindo bons resultados, quando a primeira 

camada tem entre 80 e 90 neurónios. 

9.1.2. Treino com Algoritmo SCG 

A seleção do gradiente mínimo mais eficaz para o treino da RNA com o algoritmo SCG 

pode ser observado na figura 79, tendo sido novamente executado o procedimento referido no 

modelo anterior. A performance mais alta ocorre quando o gradiente mínimo é 10-2, pelo que foi 

usado esse valor para o treino. Mais uma vez, o outro parâmetro de treino, verificações de 

performance, foi testado com valores entre 1 e 6, encontrando-se expostos na tabela 10 os 

valores que obtiveram melhores resultados. 
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Tabela 9 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-2 

0 

MAE 3 

SAE 0 

SSE 4 

 

 

Figura 79 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com SCG. 

Os resultados do treino podem ser observados na figura 80. Com a função MAE 

(vermelho), obteve-se a performance mais elevada, 95%, para uma RNA com apenas uma 

camada interna de 54 neurónios. 

A performance alcançada com a função SSE (azul) obteve um resultado igual ao anterior, 

embora desta vez com duas RNAs distintas: a primeira com 17 neurónios na primeira camada 

interna e 30 na segunda; e a segunda com 43 neurónios na primeira camada interna e 25 na 

segunda. 

No que diz respeito a MSE (preto), foram obtidos resultados inferiores, com 90% de 

eficácia, para dois padrões de número de neurónios. Ambas as RNAs adquiriram performance 

máxima com uma segunda camada interna de apenas 1 neurónio, sendo que a primeira com 40 

e a segunda com 64 elementos na segunda camada interna. 

Finalizando com a SAE (lilás), alcançou-se também 90% de eficácia com 65-6 e 74-9 

neurónios na primeira-segunda camada interna. 
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Figura 80 – Performance com treino SCG (apenas foram registadas as performances superiores a 75%). 

Analisando agora o efeito do aumento do número de neurónios na primeira camada 

interna, representado na figura 81, verifica-se que com MAE a performance presencia uma 

grande subida até aos 50 neurónios, baixando a partir desse ponto e mantendo-se entre os 70% 

e 75%. Com a SSE, ocorre um desempenho semelhante, uma subida de performance até aos 50 

neurónios, embora menos acentuada, mantendo-se também sem grandes variações a partir 

desse número de neurónios. 

 

Figura 81 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino SCG. 
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No que diz respeito à segunda camada interna, com a função MAE (conforme a figura 

82), com 5 neurónios na segunda camada, verifica-se uma eficácia relativamente baixa, nunca 

superior a 70%. Aumentando para 10 elementos de processamento na segunda camada, ocorre 

uma subida de performance com o aumento da primeira camada interna. Já com 20 neurónios 

na segunda camada, à semelhança do que sucede com 50 neurónios, é conseguida uma 

performance alta com poucos neurónios na primeira camada interna, diminuindo, todavia, com 

o aumento desta. O contrário acontece com 30 neurónios na segunda camada, verificando-se 

um aumento da performance com o aumento da primeira camada interna até aos 70 neurónios, 

descendo com o restante aumento da primeira camada. Por fim, com 40 neurónios na segunda 

camada, ocorre um comportamento oscilatório, variando entre 60% e 75% de eficácia. 

 

Figura 82 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MAE. 

Já com MAE (figura 83), a performance mantém-se sempre baixa para 5 e 10 neurónios 

na camada interna dois, começando a obter resultados razoáveis com 20 neurónios na seunga 

camada e para uma primeira camada interna grande, ou seja, a eficácia aumenta ao longo do 

aumento da primeira camada. Aumentando para 30 os elementos na segunda camada, a eficácia 

atinge os 95% com poucos neurónios na primeira camada, apenas 20, e vai descendo a partir 

desse valor, com o restante incremento na primeira camada interna. Já com 40 e 50 neurónios 

na camada dois, o comportamento é semelhante, começando com uma subida de performance, 

seguida de uma descida do seu valor. No primeiro caso, de 40 elementos, a performance atinge 

o seu máximo, de 80%, para 50 neurónios na primeira camada interna e, no segundo caso, de 

50, atinge-o com apenas 30. 
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Figura 83 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e SSE. 

9.1.3. Treino com Algoritmo LM 

Foi ainda realizado o estudo com o algoritmo LM para treinar uma RNA de distinção de 

doentes de DA e controlos. Observe-se a figura infra para avaliar o melhor parâmetro de treino: 

 

Figura 84 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com LM. 
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Resulta da figura acima que o melhor gradiente mínimo para o treino é 10-1, uma vez 

que é o valor que obteve melhor performance no teste realizado. O parâmetro de treino 

verificações de performance foi novamente testado entre 1 e 6, tendo os melhores resultados 

sido obtidos a partir dos parâmetros na tabela seguinte. 

Tabela 10 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 
10-1 

3 

SSE 6 

 

Na figura 85 é possível observar os resultados do treino realizado com o algoritmo LM. 

Para MSE (preto), o melhor resultado foi de 85% para 19 e 7 neurónios na primeira e segunda 

camada, respetivamente. 

 

Figura 85 – Performance com treino LM (apenas foram registadas as performances superiores a 60%). 

Já com a função SSE (azul), obteve-se um resultado mais elevado, 80%, para três RNAs 

distintas, com 10-1, 10-4 e 20-2 no que diz respeito à primeira-segunda camada interna. 

Observando agora o efeito do aumento do número de neurónios em ambas as camadas, 

conforme a figura 86, conclui-se que no caso de apenas existir uma camada interna a 

performance tende em subir com o aumento dos neurónios. Já com duas camadas internas, a 

performance sobe até aos 15 neurónios, descendo, posteriormente, com o aumento da primeira 

camada interna. 
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Figura 86 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM. 

9.2. RNA com Variáveis Significativas  

Após se ter procedido à análise estatística (conforme os resultados no capítulo 5) foram 

escolhidas apenas as variáveis diferenciadoras para a doença de Alzheimer (DA) e controlos. 

Mais uma vez, foram usados testes não paramétricos visto que os dados não seguem uma 

distribuição normal. Os testes usados foram novamente os Mann-Whitney e Wilcoxon. Nesta 

análise estatística, verificou-se que a idade é significativa, mas não o sexo. As restantes variáveis 

significativas encontram-se listadas na tabela 2. 

Os dados foram organizados da mesma forma que a ilustrada na figura 50, embora 

apenas com as variáveis cinéticas significativas, 50, pela ordem representada na tabela 2. 

9.2.1. Treino com Algoritmo BP 

Começou-se por testar o algoritmo BP pelo mesmo método que o já apresentado na 

RNA de diagnóstico de Parkinson, ou seja, depois de selecionadas as variáveis a usar, foram 

novamente escolhidos os parâmetros de treino. A seleção do novo gradiente por ser observada 

na figura 87.  
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Foi então usado o valor 10-3 para o treino que, apenar de ter um valor de performance 

máxima igual a outros valores do gradiente, apresenta uma média mais elevada. O parâmetro 

verificações de performance não foi usado neste algoritmo, devido à já alta performance obtida. 

 

Figura 87 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Na figura 88 encontram-se representados os resultados do treino. Como se vê, todas as 

funções de performance conseguiram uma eficácia máxima de 100%, o que significa que a RNA 

conseguiu diferenciar todos os dados do conjunto de teste. 

 

Figura 88 – Performance com treino BP (apenas foram registadas as performances superiores a 85%). 
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Com a função MSE (preto), a eficácia máxima foi alcançada por duas RNAs. A primeira 

com apenas uma camada interna com 45 neurónios e a segunda com 46 e 49 neurónios na 

primeira e segunda camada, respetivamente. 

Por seu turno, com a MAE (vermelho), as RNAs que adquiriram a performance mais 

elevada foram com 40-14 e 45-39 neurónios na primeira-segunda camada interna. 

Já a SSE (azul) obteve a melhor performance com 33 neurónios na primeira e 13 na 

segunda camada interna. 

Por fim, usando a SAE (lilás) foram obtidos os melhores resultados também em duas 

RNAs distintas. A primeira com 65 e 50 e a segunda com 91 e 49 neurónios, para a primeira e 

segunda camada, respetivamente. 

Analisando agora a figura 89, onde se encontra representada a evolução da performance 

com a variação do número de neurónios na primeira camada interna, é possível concluir que 

com o aumento da primeira camada verifica-se uma subida, o que ocorre até aos 50 neurónios 

(com 100% de eficácia), seguida de uma descida acentuada a partir desse ponto. 

 

Figura 89 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino BP. 

Apresentando uma RNA de duas camada internas, o efeito do aumento das camadas 

encontra-se representando na figura 90. Com 5 neurónios na segunda camada, a performance 

mantém-se quase constante ao longo do aumento da primeira camada. Com 10 e 50 neurónios 

na camada dois, ocorre uma ligeira descida de performance, com o aumento da primeira 

camada. O contrário sucede com 20 e 30 neurónios, porquanto ocorre uma ampliação na 

eficácia da RNA, com o aumento da primeira camada interna. Por fim, com 40 neurónios na 

segunda camada interna, verifica-se um aumento de performance até aos 40/60 neurónios, 

baixando a partir daí. 
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Figura 90 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e MSE. 

9.2.2. Treino com Algoritmo SCG 

Já com as RNAs treinadas com o algoritmo SCG, o gradiente escolhido para o treino foi 

10-2, o qual, embora demonstre uma performance máxima igual a quase todos os valores do 

gradiente, obteve uma média superior à dos restantes, conforme resulta da figura 91. Os 

melhores valores do outro parâmetro de treino usado, validações de performance, por cada 

função de erro, podem ser observados na tabela seguinte. 

Tabela 11 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-2 

2 

MAE 3 

SAE 0 

SSE 0 

 

Com os parâmetros definidos e o treino concluído, encontram-se os seus resultados 

expressos na figura 92, na qual é possível atentar que o resultado mais alto, de 100%, foi 

conseguido após o treino com a função de performance MSE (preto). A RNA foi constituída por 

85 neurónios na primeira e 16 na segunda camada interna. 

Igual performance máxima obteve a função MAE (vermelho), com 46 e 10 neurónios 

para a primeira e segunda camada interna, respetivamente.  
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Os restantes métodos de cálculo de erro, SSE (azul) e SAE (lilás), obtiveram entre si o 

mesmo valor máximo, o qual foi inferior ao anterior, de 95%. 

 

Figura 91 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com SCG. 

 

 

Figura 92 – Performance com treino SCG (apenas foram registadas as performances superiores a 85%). 
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Na figura 93 encontra-se ilustrada a evolução da performance a partir do número de 

neurónios numa RNA de apenas uma camada interna, podendo-se observar poucas variações 

inicialmente, mas uma significativa subida quando a camada é suficientemente grande (maior 

que 70 neurónios). 

 

Figura 93 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna com treino SCG. 

 

 

Figura 94 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MAE. 
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Com a inserção da segunda camada, o comportamento da performance pode ser 

avaliado na figura supra, na qual se visualiza que, com 5 neurónios numa segunda camada, a 

performance mantém-se sempre com valores inferiores. Quando a segunda camada é de 10 

unidades, sucede uma grande subida de performance, até aos 100% com 50 neurónios, caindo a 

partir daí. Com os restantes valores da segunda camada interna, 20, 30, 40 e 50, ocorre um 

desempenho idêntico com uma subida de performance constante, com o aumento da primeira 

camada interna. 

9.2.3. Treino com Algoritmo LM 

Já no que diz respeito ao treino com o algoritmo LM, o gradiente escolhido, após a 

análise da figura seguinte, foi novamente 10-2, devido à sua mais alta performance máxima. 

 

Figura 95 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com LM. 

Quanto às validações de performance, os melhores resultados, para cada função de 

performance, foram os listados na tabela seguinte. 

Tabela 12 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo LM por função de erro. 

 
Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 
10-2 

6 

SSE 0 
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Elaborado o treino, observem-se os resultados na figura 96. Verifica-se que a função 

MSE (preto) apresenta uma eficácia superior, 95% para 16 neurónios na primeira camada 

interna e 7 na segunda. Com a função SSE (azul), o resultado máximo foi ligeiramente inferior, 

90%, para várias RNAs distintas.  

 

Figura 96 – Performance com treino LM (apenas foram registadas as performances superiores a 75%). 

Avaliando o efeito do número de neurónios na performance através da figura 97, 

verifica-se que ocorre uma subida de performance quando a segunda camada tem 10 neurónios. 

Já com 5 neurónios, inicialmente a performance desce, acabando por subir de novo. 

 

Figura 97 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM. 
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9.3. Comparação de Resultados 

Ao longo do presente capítulo foram apresentados vários modelos de treino para uma 

RNA de diagnóstico da demência de Alzheimer, bem como dois tipos de padrões de entrada 

diferentes com vista a encontrar um sistema de diagnóstico mais eficaz possível.  

Na secção 9.1 foi feita referência às RNAs com a totalidade das variáveis cinéticas como 

entradas das mesmas. A melhor eficácia alcançada foi de 95% para os algoritmos BP e SCG. O 

algoritmo LM obteve um bom valor de eficácia, embora seja um resultado ligeiramente mais 

baixo, de 80%. 

Na secção 9.2, foi reduzido o número de variáveis de 222 para apenas 50, as mais 

significativas para distinguir sujeitos com DA de controlos, e foram novamente analisados todos 

os algoritmos. Foi verificada uma subida de performance por parte de todos os algoritmos de 

treino. 

Para o BP, a eficácia máxima subiu para 100%, novamente atingido por todas as funções 

de cálculo de erro. Resultado igual obteve o algoritmo SCG, mas apenas quando o treino foi 

realizado com as funções MAE e SSE. Novamente com resultado inferior, foi obtido com o 

algoritmo de treino LM, alcançando os 95%. 

 

Tabela 13 – Número de neurónios a usar no treino de uma RNA de diagnóstico de Alzheimer para a obtenção da 
melhor performance, 100%. 

Variáveis 
Algoritmo 
de Treino 

Função de 
Performance 

Número de Neurónios 

1ª Camada Interna 2ª Camada Interna 

Significativas 

BP 

MSE 
45 0 

46 49 

MAE 
40 14 

45 39 

SSE 33 13 

SAE 
65 50 

91 49 

SCG 
MSE 85 16 

MAE 46 10 

 

Em jeito de conclusão do capítulo, importa referir que provou-se que os algoritmos BP e 

SCG são excelentes para treinar RNAs destinadas a este tipo de problemas, obtendo excelentes 

performances (com números neurónios listados na tabela anterior). Contudo, embora a RNA 

desenvolvida proporcione desempenhos ideais com o conjunto de dados testado, e devido ao 

reduzido número de dados disponíveis para a realização deste trabalho, note-se que tal não 

significa que não possa vir a falhar num teste realizado posteriormente com novos dados. 



 

 
 

 
 

 

 
Capítulo 10 

RNA de Diagnóstico  
de Ambas as Doenças  

O último capítulo da parte IV desta dissertação é alusivo à 
demonstração dos resultados adquiridos na criação das RNAs de 
diagnóstico das duas doenças aqui abordadas, doença de 
Parkinson e demência de Alzheimer. 
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Devido aos resultados anteriores terem sido tão animadores, tomou-se como 

hipótese o desenvolvimento de uma RNA de diagnóstico de ambas as doenças 

neurodegenerativas já abordadas nesta dissertação: a demência de Alzheimer e a doença de 

Parkinson.  

Foram testadas duas formas distintas de padrão de saída. A primeira com três neurónios 

de saída, onde existe um neurónio para cada diagnóstico. Assim, dependendo do diagnóstico da 

RNA, irá ter o valor 1, o neurónio correspondente, sendo a ordem dos neurónios [DP DA 

Controlo]. Numa segunda fase, foi testada a mesma rede com apenas duas saídas, onde [1 0] 

corresponde à doença de Parkinson (DP), [0 1] à demência de Alzheimer (DA) e [0 0] a controlo.  

A RNA foi também testada com todas as variáveis aludidas na secção 6.2 e, depois da 

análise estatística, com redução das variáveis para apenas as significativas, no que diz respeito às 

entradas da rede neuronal. 

10.1. RNA com a Totalidade das Variáveis 

Todos os parâmetros cinéticos, incluindo a idade e o sexo da pessoa, foram usados para o 

primeiro teste, tal como as outras RNAs, encontrando-se a sua disposição representada na figura 

50. A RNA foi então treinada com o conjunto de dados de treino (treino data1 da figura 48) e 

testada com o conjunto de dados de teste (teste data1 da figura 48).  

10.1.1. Treino com Algoritmo BP 

Começando pela RNA com 3 saídas:  

Para a seleção do gradiente para o treino, como foi referido na secção anterior, foi 

realizada uma avaliação desde 10 a 100 neurónios na primeira camada interna e comparados os 

resultados.  
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Figura 98 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Como pode ser visto na figura 98, o valor mais alto de performance máxima de teste foi 

com o gradiente 10-5, tendo sido adotado esse valor para realizar o treino completo. Cumpre 

referir que a inclusão do parâmetro de treino verificações de performance não resultou em 

melhorias de eficácia, não tendo sido usado no treino das RNAs cujos resultados serão expostos. 

 

Figura 99 – Performance com treino BP em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores a 
50%). 
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Conforme pode ser visto na figura 99, foi com a função de performance SSE (azul) que se 

obteve a performance máxima, 68.8%, com 18 neurónios da primeira camada interna e 10 na 

segunda. 

Um resultado um pouco inferior, 65.6%, foi alcançado pela função SAE (lilás), para uma 

RNA com 97 neurónios na primeira camada interna e 28 na segunda camada.  

As duas funções de performance restantes, MSE e MAE, não foram além de 57.2% de 

eficácia, tendo obtido esse valor em vários padrões de neurónios. 

 

Figura 100 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino BP em RNA de 3 saídas. 

É possível observar na figura 100 que, para apenas uma camada interna, a performance 

vai aumentando com o aumento do número de neurónios.  

Quando se insere uma segunda camada interna (conforme a figura 101), é possível 

observar que com 5 neurónios nessa camada a performance sobe com o aumento da primeira 

camada até aos 40 neurónios, baixando a partir daí. Já com 10 neurónios na segunda camada, a 

performance atinge o pico de eficácia em 20 neurónios na primeira camada interna, declinando 

a partir desse ponto, com o restante aumento da camada. Ao aumentar-se ainda mais a segunda 

camada, para 20 neurónios, verifica-se uma subida constante da eficácia da RNA com o aumento 

da primeira camada interna. Com 30 ou 40 elementos na segunda camada, a performance sobe 

até aos 40 neurónios na primeira camada, começando a descer depois desse valor. Por fim, com 

50 elementos, verifica-se uma queda da eficácia, até aos 40 elementos na primeira camada, 

voltando a subir aos 80 neurónios.  
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Figura 101 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP em RNA de 3 saídas. 

 

Diminuindo o número de saídas para 2 neurónios: 

Com a diminuição do número de saídas foi efetuada uma nova procura do parâmetro de 

treino ideal, procedendo-se ao mesmo método que o anteriormente descrito, tendo os 

resultados sido os seguintes: 

 

Figura 102 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 
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O valor do gradiente escolhido para o treino foi então 10-2, valor com maior 

performance máxima. O parâmetro validações de performance usado pode ser observado na 

tabela seguinte. 

Tabela 14 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo BP por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-2 

6 

MAE 6 

SAE 3 

SSE 3 

 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura 103, onde todas as funções de 

performance alcançaram a mesma eficácia máxima de 70.3%.  

 

Figura 103 – Performance com treino BP em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 55%). 

Quanto à função de performance MSE (preto), a melhor RNA foi com 16 neurónios na 

primeira camada interna e 5 na segunda.  

Já as RNAs treinadas com a função de performance MAE (vermelho) obtiveram o seu 

máximo para 89 e apenas 1 neurónios na primeira e segunda camada interna, respetivamente. 

Quanto à SSE (azul), o seu máximo foi obtido com 80 neurónios na primeira camada 

interna e 13 na segunda. 

Por fim, com SAE (lilás), a melhor RNA foi criada com 43 neurónios tanto na primeira 

como na segunda camada interna. 
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Novamente para avaliar o efeito do aumento do número de neurónios na performance 

das RNAs, foram desenhados os dois gráficos seguintes. Uma vez que todas as funções de 

performance obtiveram o mesmo resultado máximo, irá ser analisada a mesma função revista 

anteriormente, a SSE. 

 

Figura 104 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino BP em RNA de 2 saídas. 

Quanto aos resultados obtidos com apenas uma camada interna (figura 104), é possível 

observar uma performance quase constante ao longo de todo o aumento da camada interna.  

 

Figura 105 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e SSE em RNA de 2 saídas. 
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Com a inserção da segunda camada interna (figura 105), os resultados mostram que com 

5, 10 ou 20 neurónios na segunda camada, a performance da RNA mantém-se aproximadamente 

constante com o aumento da primeira camada interna. Com 30, semelhantemente a 50, obtém-

se uma ligeira subida até aos 50 neurónios da primeira camada, começando a baixar logo após 

os 60. Com 40 neurónios na última camada interna, está expresso um aumento de eficácia ao 

longo do aumento da primeira camada. 

10.1.2. Treino com Algoritmo SCG 

Inicialmente com 3 saídas: 

Para a seleção do gradiente mais eficaz, foi usado o mesmo método que o descrito 

anteriormente em todas as RNAs criadas. 

 

Figura 106 – Seleção do gradiente para o treino com SCG. 

 Assim, como se pode observar na figura 106, a performance mais alta ocorre quando o 

gradiente de treino é 10-5. O parâmetro de treino verificações de performance foi testado com 

valores entre 1 e 6 e os melhores resultados ocorreram com os valores da tabela seguinte. 

Tabela 15 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-5 

3 

MAE 0 

SAE 6 

SSE 3 
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Figura 107 – Performance com treino SCG em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 50%). 

Com os parâmetros definidos e o treino completo, obteve-se os resultados constantes 

da figura 107, onde estão representadas apenas as performances superiores a 50% nas quatro 

funções de performance. 

A RNA com eficácia máxima corresponde à função MSE (preto), 65.63%, correspondente 

a 12 neurónios na primeira camada interna e 23 na segunda.  

As funções SSE e SAE obtiveram um resultado de performance ligeiramente inferior, de 

62.5%, para distintas RNAs. 

Um resultado ainda mais inferior foi obtido pela SAE (vermelho), alcançando apenas 

59.4% de performance. 

O efeito do aumento dos neurónios na primeira camada interna para a MSE, função com 

melhores resultados, encontra-se representada na figura 108. É possível verificar que, a função 

de performance MSE, conjugada com o algoritmo de treino SCG e com a RNA definida com 3 

saídas, proporciona um decréscimo da eficácia com o aumento dos neurónios até aos 50. A 

partir deste ponto, a eficácia tende em subir.  

Quando se insere uma segunda camada de neurónios (veja-se a figura 109), e contendo 

esta 5 neurónios, não se manifestam praticamente alterações à performance da RNA com o 

aumento da primeira camada. Se a segunda camada interna for correspondida por 10 neurónios, 

a sua eficácia vai aumentando com o aumento dos neurónios na primeira camada, atingindo o 

máximo em 40, começando a descer a eficácia depois desse ponto. Desempenho semelhante 

revelam as RNAs com 30 ou 40 neurónios na segunda camada interna, exceptuando que o ponto 

de máxima eficácia corresponde aos 60 neurónios na primeira camada interna. Por fim, com 50 
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neurónios na última camada interna, verifica-se que não ocorrem grandes variações na sua 

performance. 

 

Figura 108 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino SCG em RNA de 3 saídas. 

 

 

Figura 109 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MSE em RNA de 3 
saídas. 
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Reduzindo as saídas para apenas 2: 

Tal como com o algoritmo de treino anterior, foi reduzido o número de saídas da RNA 

para 2 e realizado um novo teste. Antes de iniciar o treino foi novamente estudado quais os 

parâmetros de treino que seriam os mais indicados, conforme pode ser visualizado na figura 

110. Desta figura resulta que o melhor valor para o gradiente é 10-1. Para o parâmetro 

verificações de performance, os valores mediante os quais se obteve melhores resultados são os 

listados na tabela seguinte. 

Tabela 16 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-1 

1 

MAE 0 

SAE 5 

SSE 6 

 

 

Figura 110 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com SCG. 

Analisando agora a figura 111, na qual se encontra representado o resultado do treino 

com SCG, é possível apurar que a melhor RNA corresponde à função MAE (vermelho), tendo 

obtido 73.44% de eficácia e contendo apenas uma camada interna de 40 neurónios.  

Já com a MSE (preto), o resultado obtido foi inferior, atingindo 70.31% de eficácia 

máxima para três RNAs distintas, 39-21, 47-0 e 81-21, no que diz respeito à primeira-segunda 

camada interna.  

Já quanto à função SSE (azul), a performance máxima, igual à função anterior, foi obtida 

com 86 neurónios na primeira camada interna e 22 na segunda.  
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Também com o modelo SAE (lilás) se verificou o mesmo resultado máximo, conseguido 

com 14 e 28 neurónios na primeira e segunda camada interna, respetivamente. 

 

Figura 111 – Performance com treino SCG em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 55%). 

Importa, agora, analisar a evolução da performance pelo aumento no número de 

neurónios da primeira camada interna com a função de performance MAE e algoritmos de 

treino SCG, representada na figura 112. Aqui, é de assinalar que foi obtido o melhor valor para 

este conjunto de dados com apenas uma camada interna, 73.44%. Este valor de eficácia é 

alcançado com 90 neurónios, tendo a performance mantido um valor praticamente constante 

com um número de neurónios inferior a esse. 

 

Figura 112 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino SCG em RNA de 2 saídas. 
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Com o aumento da quantidade de camadas internas para duas, a resposta da 

performance das RNAs encontra-se representada na figura 113. Aí é possível concluir que 5 

neurónios na segunda camada interna são insuficientes. Com 10 neurónios, é atingida a máxima 

performance com 30 neurónios na primeira camada interna, descendo com o aumento do 

número da primeira camada. Com 20 e 50 neurónios na segunda camada interna, os resultados 

mantêm-se quase constantes ao longo de todos os neurónios na primeira camada. Por fim, 

também com 40 neurónios se atinge um pico de performance com 60 neurónios na primeira 

camada interna. 

 

Figura 113 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MAE em RNA de 2 
saídas. 

10.1.3. Treino com Algoritmo LM 

Inicialmente testado com 3 saídas: 

Do mesmo modo que com os algoritmos anteriores, o treino com LM também foi 

limitado pelo gradiente, o qual foi seleccionado de igual forma. Note-se ainda que o outro 

parâmetro de treino não foi usado no treino das RNAs, cujos valores dos resultados não serão 

expostos nesta secção, devido ao não aumento da performance. 

Como pode ser observado na figura 114, o gradiente que resulta de uma melhor 

performance é 10-1, tendo sido, por isso, usado esse valor para a paragem do treino. 
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Figura 114 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com LM. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura infra, onde se presencia uma 

grande superioridade da função de performance MSE nos valores de eficácia mais altos. De 

facto, foi obtido o valor máximo de performance de 53.13% com 12 neurónios na primeira 

camada e 7 na segunda e com apenas uma camada interna de 17 neurónios. 

 

Figura 115 – Performance com treino LM em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 40%). 

Já com a função SSE, o máximo obtido foi de 50%, com 12 neurónios na primeira camada 

interna e 8 na segunda. 
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 Analisando a próxima figura, na qual se encontra representado o efeito do aumento dos 

neurónios nas RNAs treinadas com LM e com função de performance MSE, pode-se observar 

que, para poucos neurónios obtém-se uma melhor performance apenas com uma camada 

interna.  

 

Figura 116 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM em RNA de 3 saídas. 

 

Diminuindo para 2 saídas: 

Repetindo o procedimento anterior, diminuiu-se o número de saídas para 2 e voltou-se a 

testar o mesmo algoritmo de treino. Atendendo-se na figura 117, observa-se que o gradiente 

ideal para o treino é novamente 10-1. Mais uma vez e pelas razões já expostas para os testes 

anteriores, o parâmetro verificações de performance não foi usado.  

Avaliando a performance do algoritmo no treino de uma RNA com apenas 2 saídas 

(figura 118), observa-se que o melhor registo foi de 64.06% com 20 neurónios na primeira 

camada interna e apenas 1 na segunda. 

Quanto à função SSE, o seu máximo foi de 60.94% com 13 na primeira e 4 neurónios na 

segunda camada interna e também com apenas uma camada de 10 neurónios. 
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Figura 117 – Seleção do gradiente mínimo para o treino com LM. 

 

 

Figura 118 – Performance com treino LM em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 50%). 

Na figura seguinte encontra-se representado o comportamento da eficácia com o 

aumento do número de neurónios, sendo possível concluir que, contrariando o caso anterior (de 

3 saídas), é alcançada uma melhor performance da RNA quando existem 10 neurónios na 

segunda camada interna. 
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Figura 119 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM em RNA de 2 saídas. 

10.2. RNA com Variáveis Significativas 

 Tal como realizado com as RNAs anteriormente descritas, após a realização da análise 

estatística (os resultados foram revistos na secção 5.4) foram usadas apenas as variáveis 

diferenciadoras para ambas as doenças abordadas, a fim de melhorar a percentagem de acertos 

no conjunto de teste. Já no que concerne à análise estatística, recorreu-se a um teste diferente 

dos referenciados nas RNAs anteriores, tendo sido usado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis 

(especifico para análises em mais do que duas amostra). Aqui, nem a idade do sujeito, nem o seu 

sexo, se verificaram ser variáveis significativas, razão pela qual não foram usadas. As variáveis 

cinéticas significativas encontram-se listadas na tabela 4. 

Os dados foram novamente organizados da mesma forma que a ilustrada na figura 50, 

com apenas as 22 variáveis cinéticas significativas e pela ordem representada na tabela 4. 

10.2.1. Treino com Algoritmo BP 

Começando pela RNA com 3 saídas:  

Tal com no ponto anterior, também nesta RNA foi procurado o melhor valor para o 

gradiente, com vista a obter a melhor performance possível. Os resultados podem ser 

comprovados na figura 120. 
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Figura 120 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Foi, então, confirmado o gradiente de treino para 10-8 e, tal como nas outras RNAs, o 

parâmetro verificações de performance foi testado entre 1 e 6, tendo os melhores resultados 

sido obtidos mediante os valores expostos na tabela seguinte. 

Tabela 17 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo BP por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-8 

3 

MAE 1 

SAE 1 

SSE 4 

 

Conforme consta da figura 121, o melhor resultado foi obtido com a função MSE (preto), 

71.88%, alcançado com 17 neurónios na primeira camada interna e 31 na segunda.  

Resultado inferior, de 68.75%, obteve a função SSE (azul) para 88 neurónios na primeira 

e 47 na segunda camada interna. 

Já com a SAE (lilás), foi obtido um resultado igual ao da função SSE, de 68.75%, embora o 

tenha sido com menos elementos de processamento, 23 e 22 neurónios, na primeira e segunda 

camada interna, respetivamente. 

Por fim, com a MAE (vermelho), realizou-se 65.63% em duas tipologias de camadas 

internas, ambas com 16 neurónios na segunda camada. A primeira com 67 e a segunda com 91 

elementos na primeira camada. 
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Figura 121 – Performance com treino BP em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 55%). 

Observando agora a figura 122, onde se encontra representado o efeito do aumento de 

neurónios numa RNA de apenas uma camada interna, pode-se concluir que a performance 

tende em aumentar com o aumento do número de neurónios e, chegando aos 40 neurónios, 

mantém um valor de performance constante até aos 80, descendo ligeiramente a partir daí.  

 

Figura 122 - Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino BP em RNA de 3 saídas. 
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Figura 123 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e MSE em RNA de 3 saídas. 

Conforme ilustrado na figura 123, com 5, 20, e 40 neurónios na camada interna dois, 

sucede um decréscimo quase constante com o aumento da primeira camada interna. Já no caso 

de a segunda camada interna ter 10 elementos, a performance sobe com o aumento da primeira 

camada até aos 30 neurónios, começando a descer depois desse ponto e só voltando a subir 

quando o número de neurónios é superior aos 60. Com a segunda camada maior, de 50 

neurónios, verifica-se também um aumento da eficácia até aos 40 neurónios na primeira 

camada, ocorrendo uma queda constante depois desse valor. 

 

Diminuindo agora o número de saídas para 2 neurónios: 

Foi novamente procurado o melhor valor para o gradiente, o qual, como se pode 

confirmar na figura 124, foi de 10-8. Os resultados representados naquela figura foram 

conseguidos com o parâmetro verificações de performance listado da tabela seguinte, para cada 

função de erro. 

Tabela 18 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo BP por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-8 

6 

MAE 6 

SAE 1 

SSE 3 
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Figura 124 – Seleção do gradiente para o treino com BP. 

Realizado o treino por completo, os resultados podem ser conferidos na figura 125. A 

performance mais elevada foi obtida com a função SSE (azul), no valor de 73.44%, para uma RNA 

de 12 neurónios na primeira e 40 na segunda camada interna. 

 

Figura 125 – Performance com treino BP em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 60%). 
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No que diz respeito à MSE (preto), esta obteve duas RNAs com a performance máxima 

de 70.31%. A primeira com 55 e 9 neurónios e a segunda com 63 e 42 neurónios, relativamente 

à primeira e segunda camada interna, respetivamente.  

Resultado igual logrou o método de cálculo de erro MAE (vermelho), desta vez para 38 

neurónios na primeira e 35 segunda camada interna. 

Note-se que foi com a função SAE (lilás) que foi obtido o pior resultado, de apenas 

67.19% para várias RNAs. 

Depois de analisados os resultados, vejamos então o efeito do aumento da primeira 

camada interna na performance da RNA (figura 126). Conforme se observa, a eficácia da RNA 

sobe e atinge o seu máximo nos 20/30 neurónios. Posteriormente a esse ponto, ocorre uma 

descida da eficácia, mantendo-se praticamente constante.  

 

Figura 126 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino BP e SSE em RNA de 2 saídas. 

Inserindo a segunda camada interna (conforme a figura 127), com 5, 10 ou 20 neurónios 

na segunda camada, verifica-se que a performance da RNA tende em descer com o aumento da 

primeira camada interna, mantendo-se constante quando esta é suficientemente grande. Com 

30 neurónios, verifica-se uma subida de performance à medida que se aumenta a primeira 

camada. Já com 30 neurónios na segunda camada interna, ocorre uma subida de eficácia, 

mantendo-se também aqui constante a partir desse ponto, tendo apenas uma recaída para 70 

neurónios na primeira camada interna. Com 40 neurónios na última camada interna, observa-se 

um decréscimo de performance inicial, voltando posteriormente a subir, mas não alcançando os 

valores anteriormente conseguidos. Por fim, com 50 neurónios na segunda camada, manifesta-

se uma subida da performance até 50 neurónios na primeira camada interna, voltando os 

valores de performance a decrescer quando aumentada a primeira camada. 
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Figura 127 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino BP e SSE em RNA de 2 saídas. 

10.2.2. Treino com Algoritmo SCG 

Inicialmente com 3 saídas: 

O gradiente escolhido para o treino, que pode ser observado na figura 128, foi de 10-2, o 

qual, apesar de ter obtido o máximo igual a outros valores, foi aquele que atingiu uma média 

maior. As verificações de erro para as melhores performances obtidas foram as registadas na 

tabela seguinte. 

Tabela 19 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo SCG por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 

10-2 

6 

MAE 6 

SAE 0 

SSE 1 
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Figura 128 – Seleção do gradiente para o treino com SCG. 

Observando agora os resultados obtidos com este algoritmo de treino, conforme a figura 

129, pode-se concluir que a função de performance que obteve melhores resultados foi a MSE 

(preto), atingindo os 71.9% com uma RNA de 28 e 8 neurónios na primeira e segunda camada 

interna, respetivamente. 

 

Figura 129 – Performance com treino SCG em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 55%). 
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No que diz respeito à MAE (vermelho), esta obteve uma performance máxima inferior à 

função MSE, 68.75%, neste caso para 79 neurónios na primeira e 28 na segunda camada interna. 

Por seu turno, analisando a função SAE (lilás), verifica-se que atingiu um máximo de 

performance igual ao da função MAE, mas desta vez com 28 neurónios na primeira camada 

interna e 24 na segunda.  

Por fim, foi com a SSE (azul) que se obteve o resultado mais baixo, de apenas 65.63%, o 

qual foi obtido com 94 e 36 neurónios, na primeira e segunda camada, respetivamente. 

Posteriormente, analisando o efeito dos neurónios em RNAs de apenas uma camada 

interna, conforme a figura 130, conclui-se que a sua performance é incrementada à medida que 

o número de neurónios aumenta.  

 

Figura 130 – Efeito do aumento de neurónios na primeira camada interna, com treino SCG em RNA de 3 saídas. 

Por fim, analisando agora o efeito das duas camadas internas em simultâneo, 

representado na figura 131, verifica-se que com 5 neurónios na segunda camada interna obtém-

se uma subida de performance até aos 40 neurónios na primeira camada, começando a descer 

depois desse ponto. Aumentando a segunda camada para 10 neurónios, inicialmente ocorre 

uma subida, mantendo-se a performance a um nível alto, começando posteriormente, contudo, 

a descer para grandes quantidades de neurónios na primeira camada interna. Desempenho 

semelhante ocorreu com 20 neurónios na segunda camada, excetuando a ocorrência de uma 

subida de performance inicial mais lenta. Já com 30 neurónios na última camada interna, é 

sempre mantida uma performance alta, tendo apenas uma recaída para 60 neurónios na 

primeira camada. Por fim, com 40 e 50 neurónios, ocorre uma subida praticamente constante da 

eficácia da RNA, com o aumento da primeira camada.  
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Figura 131 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MSE em RNA de 3 
saídas. 

 

Reduzindo as saídas para apenas 2: 

O gradiente mínimo selecionado para este treino foi de 10-2, pois apesar de ter um 

máximo igual a 10-3, obteve uma média de todos os valores superior.  

 

Figura 132 – Seleção do gradiente para o treino com SCG. 
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Foi testada a inclusão do parâmetro de paragem de treino validações de performance, 

entre 1 e 6, no entanto, uma vez que não logrou obter valores de performance suficientemente 

bons, não foram os mesmos apresentados nos resultados seguintes. 

Os resultados do treino encontram-se representados na figura 133, onde a melhor 

função de performance foi a MSE (preto), tendo obtido 70.31% numa RNA de 70 neurónios na 

primeira camada e apenas 7 na segunda. 

Ambas as restantes funções de performance atingiram o mesmo máximo de 

performance de 67.19%, o qual ocorreu em várias RNAs.  

 

Figura 133 – Performance com treino SCG em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 55%). 

Passando agora para a análise da consequência do aumento do número de neurónios da 

primeira camada interna com a função MSE (figura 134), confirma-se uma subida de 

performance até aos 40/50 neurónios e uma descida daí em diante.  

Por fim, examinando o efeito da segunda camada interna na performance da RNA 

(conforme a figura 135), verifica-se que para 5 neurónios na segunda camada, ocorre um 

aumento de performance até aos 70 neurónios na primeira camada, descendo desde então. 

Aumentando para os 30 neurónios na última camada interna, sucede um decréscimo de eficácia 

com o aumento da primeira camada. Já com 40 e 50 neurónios na segunda camada, ocorre um 

desempenho contrário ao anterior, aumentando a performance com o aumento da primeira 

camada.  
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Figura 134 – Efeito do aumento de neurónios na primeira amada interna, com treino SCG e MSE em RNA de 2 
saídas. 

 

 

Figura 135 – Efeito do aumento de neurónios na segunda camada interna com treino SCG e MSE em RNA de 2 
saídas. 
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10.2.3. Treino com Algoritmo LM 

Começando por uma RNA de 3 saídas: 

Foi ainda testada esta RNA de diagnóstico de ambas as doenças com o algoritmo LM. 

Analisando a figura seguinte, percebe-se que foi escolhido o gradiente 10-2 para o treino, já que 

foi o parâmetro que obteve a maior performance.  

 

Figura 136 – Seleção do gradiente para o treino com LM. 

As verificações de performance usadas, de acordo com os melhores resultados, foram as 

representadas na tabela seguinte. 

Tabela 20 – Parâmetros de paragem de treino para o algoritmo LM por função de erro. 

  Gradiente Número de Verificações de Erro 

MSE 
10 

3 

SSE 3 

 

Concluindo quais os melhores parâmetros de treino, foram representados na figura 136 

os resultados alcançados. Nesta figura observa-se que a melhor função foi a MSE, a qual obteve 

uma performance máxima de 62.5% para uma RNA com apenas uma camada interna de 11 

neurónios. 

Quanto à SSE, o seu máximo foi de 59.38% para 11 neurónios na primeira e 7 na segunda 

camada interna.  
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Figura 137 – Performance com treino LM em RNA de 3 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 45%). 

 

Figura 138 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM em RNA de 3 saídas. 

Observando na figura supra o efeito do aumento dos neurónios, conclui-se que 

manifesta comportamentos completamente diferentes para as diversas camadas internas. 

Efetivamente, com apenas uma camada interna a performance diminui com o aumento de 

neurónios. Porém, se inserirmos uma segunda camada interna de 5 neurónios, a performance 

adota um comportamento contrário aquando do aumento da primeira camada. Já com 10 
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neurónios na segunda camada interna, a performance sobe até aos 15 neurónios na primeira 

camada, descendo com o restante aumento da mesma. 

 

Diminuindo para 2 saídas: 

Finalizando os resultados, foi testado o algoritmo LM com uma RNA de apenas duas 

saídas, podendo-se observar na figura seguinte a escolha do parâmetro de treino gradiente.  

 

Figura 139 – Seleção do gradiente para o treino com LM. 

O gradiente escolhido foi 10-1, porquanto foi o valor que obteve maior performance, 

como é revelado na figura 139. As verificações de performance não foram usadas por terem 

obtido resultados mais baixos com o uso desse parâmetro de paragem de treino, em 

comparação com os revelados de seguida. 

Executado o treino, podem visualizar-se os resultados na figura 140, da qual resulta que 

a função de performance com melhores resultados foi, desta vez, a SSE (azul), com 64.06% para 

uma RNA de 18 e 6 neurónios na primeira e segunda camada interna, respetivamente, entre 

outras RNAs. 

Já no que diz respeito à MSE (preto), o melhor resultado foi ligeiramente inferior, de 

60.94% para 13 neurónios na primeira camada interna e apenas 1 na segunda.   
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Figura 140 – Performance com treino LM em RNA de 2 saídas (apenas foram registadas as performances superiores 
a 50%). 

Da figura 96 resulta que com o aumento, quer da primeira, quer da segunda camada 

interna, a performance não sofre grandes alterações.  

 

Figura 141 – Efeito do aumento de neurónios em ambas as camadas, com treino LM e SSE em RNA de 2 saídas. 
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10.3. Comparação de Resultados 

Neste último capítulo, e antes de serem expostas as conclusões, foram revistos os 

resultados da criação de uma RNA de diagnóstico de ambas as doenças abordadas nesta 

dissertação, a demência de Alzheimer e a doença de Parkinson. 

Começando por testar a criação da RNA com todas as variáveis referidas na secção 6.2, 

foi testado inicialmente o algoritmo BP. Com três saídas, o melhor resultado foi de 68.8%, 

embora esta percentagem de acertos tenha subido para os 70.3% com a redução de uma das 

saídas. Esta percentagem foi conseguida com qualquer uma das quatro funções de performance, 

sendo 16-5 para MSE, 89-1 para MAE, 80-13 para SSE e 43-43 para SAE, no que diz respeito à 

primeira-segunda camada interna. 

Quanto ao algoritmo SCG, os resultados foram ainda mais proveitosos. De facto, embora 

para 3 saídas o resultado máximo tenha sido mais baixo, de 65.63%, com duas saídas a eficácia 

máxima subiu para os 73.44%, valor conseguido usando a função MAE e com apenas uma 

camada interna de 40 neurónios. 

Já relativamente ao algoritmo LM, para três saídas, a eficácia máxima não foi além dos 

53.13%. Contudo, eliminando uma das saídas, esta percentagem subiu para os 64.06%, valor 

alcançado com a função MSE e com 20 neurónios na primeira camada interna e apenas 1 na 

segunda. 

Reduzidas as variáveis para apenas 22 recorrendo à análise estatística, os resultados com 

o algoritmo BP aumentaram e atingiram os valores alcançados pelo já referido algoritmo SCG, ou 

seja 73.44% para uma RNA com duas saídas e com 12 neurónios na primeira e 40 na segunda 

camada interna. Já com as três saídas, os resultados não foram além de 71.88%. 

 Com o algoritmo SCG, os resultados pioraram, conseguindo apenas 71.88% com a função 

de erro MSE com 28 neurónios na primeira camada interna e 8 na segunda. 

 Por fim, usando o algoritmo LM, a performance também subiu atingindo os 64.06% para 

18 neurónios na primeira e 6 na segunda camada interna. 

 Pelo exposto e a fim de se conseguir obter os melhores resultados possíveis, a RNA deve 

ser treinada com os algoritmos, função de performance e números de neurónios expostos na 

tabela seguinte. Apesar de tudo, 73.44% de performance corresponde a um valor de 

performance razoável no que diz respeito ao diagnóstico de duas doenças numa só RNA. 

Tabela 21 – Número de neurónios a usar no treino de uma RNA de diagnóstico de ambas as doenças retratadas para 
a obtenção da melhor performance, 73.44%. 

Variáveis 
Algoritmo de 

Treino 
Função de 

Performance 

Número de Neurónios 

1ª Camada Interna 2ª Camada Interna 

Todas SCG MAE 40 0 

Significativas BP SSE 12 40 
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Capítulo 11 

Conclusões e Trabalho Futuro 

No último capítulo da presente dissertação são expostas as 

conclusões sobre o trabalho realizado, bem como sugestões para 

trabalho futuro, na ótica de, assim, aperfeiçoar a eficácia das 

RNAs desenvolvidas. 
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O objetivo primordial do desenvolvimento desta dissertação recaiu no 

desenvolvimento de três redes neuronais artificiais para o diagnóstico de duas doenças 

neurodegenerativas, a doença de Parkinson e a demência de Alzheimer. Em paralelo, este 

trabalho destinou-se ainda à investigação das RNAs como uma ferramenta de seleção de 

padrões, tendo sido, ainda, realizado um breve estudo daquelas doenças e de alguns métodos 

estatísticos não paramétricos. 

Como vimos, o envelhecimento é uma característica incontornável do ser humano e 

acarreta vários efeitos nefastos para a vida do Homem, sendo um deles o aumento da 

probabilidade de desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa. Dado que o aumento 

mundial de população idosa é uma realidade e as projeções apontam para a continuação desse 

crescimento ao ponto de atingir, aliás, o número de jovens em 2050 [1], mostra-se crucial 

diagnosticar com eficácia estas doenças nesta já grande parte da população. Torna-se possível, 

desse modo, prestar aos doentes os tratamentos adequados com a maior brevidade possível, 

proporcionando-lhes, assim, um melhor final de vida. Não obstante o vindo de referir, importa 

salientar que a instabilidade postural surge ainda como uma das consequências muito 

frequentes neste tipo de doenças, podendo ser a causa de quedas e provocando, assim, fraturas 

ósseas ou outras complicações no doente.  

Para o diagnóstico das doenças neurodegenerativas se tornar o mais simples possível, 

foram desenvolvidas três redes neuronais artificiais: a primeira para diagnosticar a doença de 

Parkinson; a segunda para o diagnóstico de Alzheimer; e, na medida em que os resultados das 

RNAs anteriores foram tão animadores, uma última rede capaz de realizar o diagnóstico de 

ambas aquelas doenças. 

Para o trio de RNAs desenvolvido, foram usados como entradas várias variáveis cinéticas 

recolhidas por um sistema de aquisição constituído por acelerómetros e giroscópios. Cada 

pessoa participante neste estudo deslocou-se ao Centro Hospitalar do Alto Ave e realizou várias 

provas de equilíbrio. Enquanto estas eram realizadas, os módulos cinéticos recolheram os dados, 

tendo estes sido transformados nas variáveis cinéticas já referidas. Com todos os dados 

recolhidos, foi criada uma base de dados cinética, englobando todos os sujeitos e todas as 

variáveis calculadas.  
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Recorrendo à base de dados criada, foi possível dividir os dados em 3 conjuntos 

distintos, de acordo com as doenças a diagnosticar. Então, para cada um dos conjuntos, apenas 

foram escolhidos os dados dos sujeitos contendo a/s doença/s a diagnosticar e os controlos. 

Após essa divisão, cada um dos conjuntos de dados foi repartido em duas metades: conjunto de 

treino e conjunto de teste para cada RNA. Somente com esta separação dos dados de treino e 

teste foi possível obter um teste digno e verdadeiro, porquanto as RNAs foram testadas com 

dados que ainda não lhe eram conhecidos.  

Para o desenvolvimento e teste das RNAs, foram criados dois softwares: um com vista à 

criação de redes neuronais e outro, mais simples, para ser usado no consultório médico capaz de 

diagnosticar os doentes na consulta médica. Com recurso ao primeiro software referido, foram 

testados vários algoritmos de treino, métodos de paragem de treino, números de neurónios nas 

camadas internas e padrões de variáveis de entrada e saída, procurando assim, atingir o melhor 

resultado e desenvolver um sistema o mais fidedigno possível.  

Após a realização dos imensos testes com diferentes configurações de RNAs, concluiu-se 

que os resultados alcançados foram muito animadores para os sistemas de diagnóstico de uma 

só doença. Com efeito, logrou-se 95% de eficácia para a doença de Parkinson e 100% para a 

demência de Alzheimer. Já no que diz respeito à RNA de diagnóstico de ambas as doenças, a 

eficácia máxima possível de alcançar foi inferior, de 73.44%, valor este que, apesar de ser 

inferior, não deixa de representar uma performance razoável. Todo os resultados podem ser 

visualizados na tabela 22. Convém, contudo, novamente alertar que apesar de a performance da 

RNA de diagnóstico da demência de Alzheimer ser de 100%, tal não significa que nunca poderá 

falhar quando testada com novos dados, simbolizando apenas que obteve uma totalidade de 

acertos no conjunto de dados definido para o teste, tendo, por isso, menos probabilidade de 

errar no futuro. É ainda de notar uma melhoria de resultados obtida após a redução das 

variáveis de entrada da RNA (analisadas estatisticamente). Isto deve-se ao facto de apenas 

serem usadas as variáveis mais importantes para a distinção dos padrões de doente/não doente, 

não tendo portanto, possíveis variáveis confundidoras do diagnóstico. Os resultados ficaram 

portanto mais precisos.  

Tabela 22 – Resultados gerais obtidos. 

Doença Diagnosticada Variáveis Performance 

Parkinson 
Todas 90% 

Significativas 95% 

Alzheimer 
Todas 95% 

Significativas 100% 

Ambas as Doenças 
Todas 73,44% 

Significativas 73,44% 

 

Como limitações do sistema de diagnóstico desenvolvido, tem-se, por um lado, a 

percentagem de erros de diagnose, maioritariamente na RNA de ambas as doenças, de 26.56%, 

o que significa que aproximadamente um quarto dos diagnósticos irão ser errados. Por outro 



V 11. Conclusões e Trabalho Futuro 

181 
 

lado, a exaustiva metodologia de recolha dos dados ainda não se encontra completamente 

automatizada.  

Depois da realização de todo o trabalho, a principal conclusão que se pode retirar é que 

para o desenvolvimento de uma RNA não existe um modelo linear a seguir, pelo que é 

necessário proceder-se a várias tentativas de diversos parâmetros, como o algoritmo de treino, 

função de performance, números de neurónios, quantidade de entradas e saídas e métodos de 

paragem de treino. Só através desta tentativa erro se torna, então, possível chegar aos melhores 

resultados, alcançando a eficácia desejada para o sistema. Conclui-se ainda que as RNAs são 

uma ferramenta poderosa para resolver problemas de reconhecimento de padrões, 

nomeadamente o diagnóstico de doenças, como se retrata nesta dissertação. 

Como trabalho futuro, revela-se importante recolher o máximo de dados possíveis e 

voltar a treinar as RNAs, por forma a estas ficarem com uma maior aptidão para o diagnóstico. 

De facto, quanto maior o conjunto de dados de treino, mais exemplos a RNA irá ter, guardando 

mais informação. Com isto, adquire uma maior facilidade em distinguir as doenças, o que 

melhora consideravelmente a eficácia do sistema.  

Como nota final, cumpre referir que serão desenvolvidos dois artigos científicos, 

destinados a comprovar e publicitar o trabalho realizado. O primeiro destina-se a confirmar a 

aquisição dos dados e o cálculo de variáveis usados neste trabalho, enquanto que o segundo 

procurará testemunhar a veracidade do diagnóstico obtido com as RNAs desenvolvidas no 

decorrer desta dissertação.  
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Anexo 1 – Análise estatística (Parâmetros significativos assinalados com *). 

 

Idade 

DA, DP e Controlo *Idade 

Chi-Square 9.991 

df 2 

*Asymp. Sig. .007 

 

DA e Controlo *Idade 

Mann-Whitney U 120.000 

Wilcoxon W 351.000 

Z -2.859 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 

*Exact Sig. (2-tailed) .004 

*Exact Sig. (1-tailed) .002 

Point Probability .000 

 

DP e Controlo Idade 

Mann-Whitney U 202.000 

Wilcoxon W 433.000 

Z -.466 

Asymp. Sig. (2-tailed) .641 

Exact Sig. (2-tailed) .649 

Exact Sig. (1-tailed) .325 

Point Probability .004 
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Sexo 

 

DA, DP e Controlo Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi .264 .101 .104 

Cramer's V .264 .101 .104 

N of Valid Cases 66   

 

 

 

DA e Controlo Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -.290 .051 .071 

Cramer's V .290 .051 .071 

N of Valid Cases 45   

 
 

 

DP e Controlo Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -.022 .887 1.000 

Cramer's V .022 .887 1.000 

N of Valid Cases 43   
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Estabilização depois de levantar de cadeira 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida .739 2 .691 

Distância máxima 1.410 2 .494 

Distância média 1.023 2 .600 

Raio dispersão 1.216 2 .545 

Máximo em X 3.538 2 .171 

Máximo em Y 1.170 2 .557 

Média em X 1.098 2 .578 

Média em Y .369 2 .831 

Velocidade máxima 2.516 2 .284 

Velocidade média 1.091 2 .580 

Máximo Roll 3.482 2 .175 

*Ângulo Roll médio 11.823 2 .003 

Minímo Roll 1.701 2 .427 

Máximo Pitch 3.065 2 .216 

Ângulo Pitch médio .434 2 .805 

Mínimo Pitch .831 2 .660 

Tempo Quadrante 1 6.233 2 .064 

Tempo Quadrante 2 .163 2 .922 

Tempo Quadrante 3 5.165 2 .076 

*Tempo Quadrante 4 7.420 2 .024 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 223.000 476.000 -.681 .496 .503 .251 .003 

Distância máxima 188.000 441.000 -1.045 .296 .305 .153 .006 

Distância média 223.000 476.000 -.194 .846 .857 .428 .009 

Raio dispersão 190.000 443.000 -.996 .319 .329 .164 .006 

Máximo em X 179.000 410.000 -1.263 .206 .213 .107 .004 

Máximo em Y 217.000 470.000 -.587 .557 .569 .284 .008 

Média em X 201.000 454.000 -.729 .466 .477 .239 .007 

Média em Y 230.000 483.000 -.024 .981 .990 .495 .010 

Velocidade máxima 228.000 481.000 -.073 .942 .952 .476 .010 

Velocidade média 201.000 454.000 -.962 .336 .345 .173 .006 

 Máximo Roll 232.000 485.000 -0.235 .814 .825 .413 .009 

*Angulo Roll médio 125.000 378.000 -2.746 .006 .005 .003 .000 

Minímo Roll 192.000 423.000 -.948 .343 .353 .177 .006 

Máximo Pitch 235.000 488.000  -.164 .869 .880 .440 .009 

Angulo Pitch médio 228.000 459.000 -.073 .942 .952 .476 .010 

Mínimo Pitch 176.000 429.000 -1.549 .121 .125 .63 .003 

Tempo Quadrante 1 200.000 453.000 -.754 .451 .462 .231 .007 

Tempo Quadrante 2 230.000 461.000 -.024 .981 .990 .495 .010 

Tempo Quadrante 3 155.000 386.000 -1.648 .099 .102 .051 .003 

*Tempo Quadrante 4 125.000 378.000 -2.575 .010 .009 .005 .000 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 198.000 451.000 -.802 .423 .434 .217 .007 

Distância máxima 222.000 453.000 -.219 .827 .838 .419 .009 

Distância média 192.000 423.000 -.948 .343 .353 .177 .006 

Raio dispersão 212.000 465.000 -.462 .644 .656 .328 .009 

*Máximo em X 134.000 344.000 -1.982 .047 .048 .024 .001 

Máximo em Y 204.000 457.000 -.892 .372 .382 .191 .006 

Média em X 188.000 441.000 -1.045 .296 .305 .153 .006 

Média em Y 211.000 464.000 -.486 .627 .639 .319 .009 

*Velocidade máxima 142.000 352.000 -1.774 .076 .078 .039 .002 

Velocidade média 198.000 451.000 -.802 .423 .434 .217 .007 

Máximo Roll 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

*Ângulo Roll médio 101.000 354.000 -3.159 .002 .001 .001 .000 

Minímo Roll 218.000 471.000 -.316 .752 .764 .382 .009 

Máximo Pitch 176.000 429.000 -1.549 .121 .125 .063 .003 

Ângulo Pitch médio 211.000 464.000 -.486 .627 .639 .319 .009 

Mínimo Pitch 209.000 462.000 -.775 .439 .449 .225 .007 

*Tempo Quadrante 1 136.000 389.000 -2.310 .021 .020 .010 .001 

Tempo Quadrante 2 210.000 441.000 -.510 .610 .622 .311 .008 

Tempo Quadrante 3 146.000 356.000 -1.669 .095 .098 .049 .003 

*Tempo Quadrante 4 134.000 365.000 -1.983 .047 .048 .024 .001 

 

Romberg olhos abertos 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

*Distância Percorrida 6.875 2 .032 

Distância máxima .340 2 .844 

Distância média .917 2 .632 

Raio dispersão .187 2 .911 

Máximo em X 2.533 2 .282 

Máximo em Y .739 2 .691 

Média em X 2.050 2 .359 

Média em Y 3.461 2 .177 

Velocidade máxima 5.020 2 .081 

*Velocidade média 6.875 2 .032 

Máximo Roll 1.410 2 .494 

Angulo Roll médio 5.171 2 .075 

Minímo Roll 3.282 2 .194 

Máximo Pitch 1.023 2 .600 

Angulo Pitch médio 3.172 2 .205 

Mínimo Pitch 1.216 2 .545 

Tempo Quadrante 1 .699 2 .705 

*Tempo Quadrante 2 7.068 2 .029 

Tempo Quadrante 3 3.400 2 .183 

Tempo Quadrante 4 3.509 2 .173 
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DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 133.000 386.000 -2.559 .011 .010 .005 .000 

Distância máxima 217.000 470.000 -.587 .557 .569 .284 .008 

Distância média 232.000 485.000 -.235 .814 .825 .413 .009 

Raio dispersão 235.000 488.000 -.164 .869 .880 .440 .009 

*Máximo em X 151.000 382.000 -1.748 .080 .083 .041 .002 

Máximo em Y 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Média em X 204.000 457.000 -.892 .372 .382 .191 .006 

Média em Y 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Velocidade máxima 176.000 429.000 -1.549 .121 .125 .063 .003 

*Velocidade média 133.000 386.000 -2.559 .011 .010 .005 .000 

Máximo Roll 211.000 464.000 -.728 .467 .478 .239 .007 

Angulo Roll médio 209.000 462.000 -.775 .439 .449 .225 .007 

*Minímo Roll 144.000 375.000 -1.924 .054 .055 .028 .002 

Máximo Pitch 212.000 465.000 -.704 .481 .492 .246 .007 

Angulo Pitch médio 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Mínimo Pitch 236.000 489.000 -.141 .888 .898 .449 .009 

Tempo Quadrante 1 211.000 464.000 -.728 .467 .478 .239 .007 

Tempo Quadrante 2 212.000 465.000 -.704 .481 .492 .246 .007 

*Tempo Quadrante 3 161.000 414.000 -1.901 .057 .058 .029 .002 

Tempo Quadrante 4 236.000 489.000 -.141 .888 .898 .449 .009 

 
 

 

DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 159.000 390.000 -1.330 .183 .190 .095 .004 

Distância máxima 227.000 458.000 -.097 .923 .933 .466 .010 

Distância média 199.000 452.000 -.777 .437 .448 .224 .007 

Raio dispersão 208.000 461.000 -.559 .576 .588 .294 .008 

Máximo em X 193.000 446.000 -.923 .356 .366 .183 .006 

Máximo em Y 227.000 458.000 .097 .923 .933 .466 .010 

*Média em X 135.000 345.000 -1.956 .050 .051 .026 .002 

*Média em Y 157.000 388.000 -1.798 .072 .074 .037 .002 

*Velocidade máxima 142.000 395.000 -2.162 .031 .031 .015 .001 

Velocidade média 159.000 390.000 -1.330 .183 .190 .095 .004 

Máximo Roll 199.000 452.000 -.777 .437 .448 .224 .007 

Angulo Roll médio 151.000 382.000 -1.539 .124 .128 .064 .003 

*Minímo Roll 172.000 403.000 -1.433 .152 .157 .078 .004 

Máximo Pitch 208.000 461.000 -.559 .576 .588 .294 .008 

*Angulo Pitch médio 162.000 393.000 -1.676 .094 .096 .048 .002 

Mínimo Pitch 193.000 446.000 -.923 .356 .366 .183 .006 

Tempo Quadrante 1 226.000 457.000 -.121 .903 .914 .457 .010 

*Tempo Quadrante 2 136.000 367.000 -2.308 .021 .021 .010 .001 

Tempo Quadrante 3 209.000 462.000 -.535 .593 .605 .302 .008 

Tempo Quadrante 4 169.000 422.000 -1.506 .132 .136 .068 .003 
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Romberg olhos fechados 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

*Distância Percorrida 9.728 2 .008 

Distância máxima 4.211 2 .122 

Distância média 2.294 2 .318 

Raio dispersão 2.107 2 .349 

*Máximo em X 7.122 2 .028 

Máximo em Y 3.538 2 .171 

Média em X .261 2 .877 

Média em Y .529 2 .768 

Velocidade máxima 5.912 2 .052 

*Velocidade média 9.728 2 .008 

Máximo Roll 1.098 2 .587 

Angulo Roll médio 2.393 2 .302 

Minímo Roll 2.246 2 .325 

Máximo Pitch .369 2 .831 

Angulo Pitch médio .536 2 .765 

Mínimo Pitch 2.516 2 .284 

Tempo Quadrante 1 .823 2 .663 

Tempo Quadrante 2 3.405 2 .182 

Tempo Quadrante 3 .082 2 .960 

Tempo Quadrante 4 1.958 2 .376 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 118.000 371.000 -2.911 .004 .003 .002 .000 

*Distância máxima 153.000 406.000 -2.089 .037 .037 .018 .001 

*Distância média 148.000 379.000 -1.824 .068 .070 .035 .002 

*Raio dispersão 153.000 384.000 -1.698 .090 .092 .046 .002 

*Máximo em X 131.000 384.000 -2.605 .009 .009 .004 .000 

Máximo em Y 176.000 407.000 -1.336 .181 .187 .094 .004 

Média em X 238.000 491.000 -.094 .925 .935 .468 .009 

Média em Y 221.000 474.000 -.493 .622 .634 .317 .008 

*Velocidade máxima 163.000 416.000 -1.854 .064 .065 .033 .002 

*Velocidade média 118.000 371.000 -2.911 .004 .003 .002 .000 

Máximo Roll 172.000 403.000 -1.433 .152 .157 .078 .004 

Angulo Roll médio 228.000 481.000 -.329 .742 .754 .377 .009 

Minímo Roll 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Máximo Pitch 226.000 457.000 -.121 .903 .914 .457 .010 

Angulo Pitch médio 220.000 473.000 -.516 .606 .617 .309 .008 

Mínimo Pitch 209.000 462.000 -.535 .593 .605 .302 .008 

Tempo Quadrante 1 219.000 472.000 -.540 .589 .601 .300 .008 

Tempo Quadrante 2 216.000 469.000 -.611 .541 .553 .276 .008 

Tempo Quadrante 3 239.000 492.000 -.070 .944 .949 .474 .004 

Tempo Quadrante 4 228.000 481.000 -.329 .742 .754 .377 .009 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 135.000 388.000 -2.332 .020 .019 .010 .001 

Distância máxima 177.000 430.000 -1.312 .190 .196 .098 .004 

Distância média 194.000 447.000 -.899 .369 .379 .189 .006 

Raio dispersão 204.000 457.000 -.656 .512 .524 .262 .008 

*Máximo em X 160.000 413.000 -1.725 .085 .087 .043 .002 

Máximo em Y 169.000 422.000 -1.506 .132 .136 .068 .003 

Média em X 212.000 465.000 -.462 .644 .656 .328 .009 

Média em Y 219.000 472.000 -.292 .771 .782 .391 .009 

*Velocidade máxima 139.000 392.000 -2.235 .025 .025 .013 .001 

*Velocidade média 135.000 388.000 -2.332 .020 .019 .010 .001 

Máximo Roll 194.000 425.000 -.899 .369 .379 .189 .006 

Angulo Roll médio 169.000 400.000 -1.506 .132 .136 .068 .003 

Minímo Roll 216.000 469.000 -.364 .716 .727 .364 .009 

Máximo Pitch 215.000 468.000 -.389 .697 .709 .355 .009 

Angulo Pitch médio 194.000 425.000 -.417 .676 .689 .345 .009 

Mínimo Pitch 196.000 449.000 -.850 .395 .406 .203 .007 

Tempo Quadrante 1 194.000 425.000 -.900 .368 .379 .189 .006 

Tempo Quadrante 2 193.500 446.500 -.911 .362 .369 .185 .003 

Tempo Quadrante 3 218.000 471.000 -.316 .752 .759 .379 .004 

Tempo Quadrante 4 189.000 420.000 -1.021 .307 .317 .158 .006 

 
Romberg olhos abertos e supressão auditiva 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

*Distância Percorrida 9.330 2 .009 

Distância máxima 4.651 2 .098 

*Distância média 8.895 2 .012 

Raio dispersão 4.511 2 .105 

*Máximo em X 8.850 2 .012 

Máximo em Y 1.091 2 .580 

Média em X 1.377 2 .502 

Média em Y 1.170 2 .557 

Velocidade máxima 3.482 2 .175 

*Velocidade média 9.825 2 .007 

Máximo Roll 1.701 2 .427 

Angulo Roll médio 3.065 2 .216 

Minímo Roll .831 2 .660 

Máximo Pitch .434 2 .805 

Angulo Pitch médio 1.151 2 .562 

Mínimo Pitch .163 2 .922 

Tempo Quadrante 1 1.870 2 .393 

Tempo Quadrante 2 1.379 2 .502 

Tempo Quadrante 3 4.336 2 .114 

Tempo Quadrante 4 1.811 2 .404 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 133.000 386.000 -2.381 .017 .017 .008 .001 

Distância máxima 154.000 385.000 -1.461 .144 .149 .075 .004 

*Distância média 127.000 380.000 -2.527 .012 .011 .005 .000 

Raio dispersão 155.000 386.000 -1.435 .151 .157 .078 .004 

*Máximo em X 145.000 398.000 -2.089 .037 .037 .018 .001 

Máximo em y 224.000 477.000 -.170 .865 .876 .438 .009 

Média em X 196.000 449.000 -.850 .395 .406 .203 .007 

Média em Y 191.000 444.000 -.972 .331 .341 .170 .006 

Velocidade máxima 182.000 435.000 -1.191 .234 .241 .121 .005 

*Velocidade média 129.000 382.000 -2.478 .013 .013 .006 .000 

Máximo Roll 202.000 433.000 -.705 .481 .493 .246 .008 

Angulo Roll médio 191.000 444.000 -.972 .331 .341 .170 .006 

Minímo Roll 196.000 449.000 -.850 .395 .406 .203 .007 

Máximo Pitch 187.000 418.000 -1.069 .285 .294 .147 .006 

Angulo Pitch médio 192.000 445.000 -.948 .343 .353 .177 .006 

Mínimo Pitch 202.000 455.000 -705 .481 .493 .246 .008 

Tempo Quadrante 1 199.000 452.000 -.777 .437 .448 .224 .007 

Tempo Quadrante 2 215.000 446.000 -.389 .697 .709 .355 .009 

*Tempo Quadrante 3 152.000 383.000 -1.919 .055 .056 .028 .002 

*Tempo Quadrante 4 146.000 377.000 -1.669 .095 .098 .049 .003 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 122.000 375.000 -2.817 .005 .004 .002 .000 

Distância máxima 157.000 388.000 -1.597 .110 .114 .057 .003 

*Distância média 133.000 386.000 -2.559 .011 .010 .005 .000 

*Raio dispersão 139.000 392.000 -2.418 .016 .015 .008 .000 

*Máximo em X 116.000 369.000 -2.958 .003 .003 .001 .000 

Máximo em y 230.000 461.000 -.024 .981 .990 .495 .010 

Média em X 193.000 446.000 -1.150 .250 .258 .129 .005 

Média em Y 213.000 466.000 -.681 .496 .507 .254 .007 

*Velocidade máxima 162.000 415.000 -1.878 .060 .062 .031 .002 

*Velocidade média 120.000 373.000 -2.864 .004 .004 .002 .000 

Máximo Roll 202.000 433.000 -.705 .481 .493 .246 .008 

*Angulo Roll médio 164.000 417.000 -1.831 .067 .069 .034 .002 

Minímo Roll 240.000 493.000 -.047 .963 .972 .486 .009 

Máximo Pitch 205.000 458.000 -.632 .528 .539 .270 .008 

Angulo Pitch médio 214.000 467.000 -.657 .511 .522 .261 .008 

Mínimo Pitch 194.000 425.000 -.899 .369 .379 .189 .006 

Tempo Quadrante 1 188.000 441.000 -1.268 .205 .211 .106 .004 

Tempo Quadrante 2 187.000 440.000 -1.291 .197 .203 .101 .004 

Tempo Quadrante 3 172.000 425.000 -1.643 .100 .103 .052 .002 

Tempo Quadrante 4 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 
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Romberg olhos fechados e supressão auditiva 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

*Distância Percorrida 8.568 2 .014 

*Distância máxima 7.584 2 .023 

Distância média 6.414 2 .040 

*Raio dispersão 7.448 2 .024 

*Máximo em X 7.026 2 .030 

Máximo em Y 5.165 2 .076 

Média em X 1.386 2 .500 

Média em Y .023 2 .989 

Velocidade máxima 2.039 2 .361 

*Velocidade média 9.798 2 .007 

Máximo Roll .340 2 .844 

Angulo Roll médio 1.969 2 .374 

Minímo Roll 1.955 2 .376 

Máximo Pitch .907 2 .632 

Angulo Pitch médio .044 2 .978 

Mínimo Pitch .187 2 .911 

Tempo Quadrante 1 2.606 2 .272 

Tempo Quadrante 2 1.439 2 .487 

Tempo Quadrante 3 .038 2 .981 

Tempo Quadrante 4 1.815 2 .404 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 116.000 347.000 -2.794 .005 .005 .002 .000 

*Distância máxima 112.000 343.000 -2.891 .004 .003 .002 .000 

*Distância média 120.000 351.000 -2.697 .007 .006 .003 .000 

*Raio dispersão 119.000 350.000 -2.721 .007 .006 .003 .000 

*Máximo em X 136.000 367.000 -2.308 .021 .021 .010 .001 

Máximo em Y 176.000 429.000 -1.549 .121 .125 .063 .003 

Média em X 182.000 413.000 -1.191 .234 .241 .121 .005 

Média em Y 229.000 460.000 -.049 .961 .971 .486 .010 

Velocidade máxima 180.000 411.000 -1.239 .215 .222 .111 .005 

*Velocidade média 106.000 337.000 -3.037 .002 .002 .001 .000 

Máximo Roll 179.000 432.000 -1.489 .139 .144 .072 .003 

Angulo Roll médio 173.000 426.000 -1.409 .159 .164 .082 .004 

Minímo Roll 183.000 436.000 -1.166 .244 .251 .126 .005 

Máximo Pitch 238.000 491.000 -.094 .925 .935 .468 .009 

Angulo Pitch médio 229.000 460.000 -.049 .961 .971 .486 .010 

Mínimo Pitch 221.000 474.000 -.493 .622 .634 .317 .008 

Tempo Quadrante 1 165.000 418.000 -1.604 .109 .112 .056 .003 

Tempo Quadrante 2 187.000 418.000 -1.070 .285 .293 .147 .006 

Tempo Quadrante 3 224.000 455.000 -.170 .865 .871 .436 .005 

Tempo Quadrante 4 175.500 428.500 -1.349 .177 .181 .091 .002 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 140.000 371.000 -2.025 .043 .043 .022 .001 

Distância máxima 191.000 422.000 -.742 .458 .470 .235 .008 

Distância média 191.000 422.000 -.742 .458 .470 .235 .008 

Raio dispersão 201.000 432.000 -.491 .624 .636 .318 .009 

Máximo em X 164.000 395.000 -1.421 .155 .160 .080 .004 

Máximo em Y 228.000 481.000 -.329 .742 .754 .377 .009 

Média em X 207.000 438.000 -.340 .734 .746 .373 .009 

Média em Y 217.000 448.000 -.088 .930 .940 .470 .010 

Velocidade máxima 219.000 450.000 -.038 .970 .980 .490 .010 

*Velocidade média 140.000 371.000 -2.025 .043 .043 .022 .001 

Máximo Roll 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Angulo Roll médio 212.000 443.000 -.214 .831 .842 .421 .010 

Minímo Roll 210.000 441.000 -.264 .792 .803 .402 .010 

Máximo Pitch 220.000 474.000 -.516 .606 .617 .309 .008 

Angulo Pitch médio 214.000 445.000 -.164 .870 .881 .441 .010 

Mínimo Pitch 219.000 472.000 -.540 .589 .601 .300 .008 

Tempo Quadrante 1 181.000 412.000 -.994 .320 .327 .163 .003 

Tempo Quadrante 2 183.000 414.000 -.943 .345 .352 .176 .003 

Tempo Quadrante 3 217.000 448.000 -.088 .930 .936 .468 .005 

Tempo Quadrante 4 187.000 418.000 -.843 .399 .410 .205 .007 

 
Romberg sensibilizado (pé direito) olhos abertos 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida 2.288 2 .319 

Distância máxima 2.596 2 .273 

Distância média 2.673 2 .263 

Raio dispersão 1.916 2 .384 

Máximo em X 3.065 2 .216 

Máximo em Y 2.533 2 .282 

Média em X .579 2 .749 

Média em Y .493 2 .781 

Velocidade máxima 3.173 2 .205 

Velocidade média 2.912 2 .233 

Máximo Roll 2.050 2 .359 

Angulo Roll médio 2.959 2 .228 

Minímo Roll .649 2 .723 

Máximo Pitch 3.461 2 .177 

Angulo Pitch médio .614 2 .736 

Mínimo Pitch 5.020 2 .081 

Tempo Quadrante 1 1.408 2 .495 

Tempo Quadrante 2 1.274 2 .529 

Tempo Quadrante 3 .300 2 .861 

Tempo Quadrante 4 5.735 2 .057 
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DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 182.000 435.000 -1.408 .159 .164 .082 .004 

Distância máxima 173.000 426.000 -1.620 .105 .108 .054 .003 

*Distância média 167.000 420.000 -1.760 .078 .080 .040 .002 

Raio dispersão 218.000 471.000 -.563 .573 .585 .292 .008 

*Máximo em X 151.000 382.000 -1.748 .080 .083 .041 .002 

Máximo em Y 216.000 469.000 -.611 .541 .553 .276 .008 

Média em X 209.000 462.000 -.775 .439 .449 .225 .007 

Média em Y 223.000 476.000 -.446 .656 .667 .334 .008 

Velocidade máxima 213.000 466.000 -.681 .496 .507 .254 .007 

Velocidade média 175.000 428.000 -1.573 .116 .119 .060 .003 

Máximo Roll 239.000 492.000 -.070 .944 .949 .474 .004 

Angulo Roll médio 179.000 432.000 -1.479 .139 .144 .072 .003 

Minímo Roll 238.000 491.000 -.094 .925 .935 .468 .009 

Máximo Pitch 228.000 481.000 -.329 .742 .754 .377 .009 

Angulo Pitch médio 221.000 474.000 -.493 .622 .634 .317 .008 

Mínimo Pitch 177.000 430.000 -1.312 .190 .196 .098 .004 

Tempo Quadrante 1 193.000 446.000 -1.150 .250 .258 .129 .005 

Tempo Quadrante 2 196.000 449.000 -1.080 .280 .289 .144 .005 

Tempo Quadrante 3 240.000 493.000 -.047 .963 .967 .484 .004 

*Tempo Quadrante 4 142.000 395.000 -2.347 .019 .018 .009 .001 

 

 

DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 231.000 462.000 .000 1.000 1.000 .505 .010 

Distância máxima 216.000 469.000 -.364 .716 .727 .364 .009 

Distância média 215.000 468.000 -.389 .697 .709 .355 .009 

Raio dispersão 200.000 431.000 -.753 .451 .463 .231 .007 

Máximo em X 214.000 467.000 -.413 .680 .691 .346 .009 

Máximo em Y 194.000 447.000 -.899 .369 .379 .189 .006 

Média em X 228.000 481.000 -.073 .942 .952 .476 .010 

Média em Y 201.000 454.000 -.729 .466 .477 .239 .007 

*Velocidade máxima 140.000 350.000 -1.826 .068 .070 .035 .002 

Velocidade média 231.000 462.000 .000 1.000 1.000 .505 .010 

Máximo Roll 204.000 457.000 -.656 .512 .524 .262 .008 

Angulo Roll médio 227.000 458.000 -.097 .923 .933 .466 .010 

Minímo Roll 189.000 442.000 -1.020 .308 .317 .158 .006 

Máximo Pitch 212.000 465.000 -.462 .644 .656 .328 .009 

Angulo Pitch médio 197.000 450.000 -.826 .409 .420 .210 .007 

Mínimo Pitch 219.000 472.000 -.292 .771 .782 .391 .009 

Tempo Quadrante 1 228.000 459.000 -.073 .942 .952 .476 .010 

Tempo Quadrante 2 203.000 456.000 -.680 .496 .508 .254 .008 

Tempo Quadrante 3 208.000 439.000 -.559 .576 .588 .294 .008 

Tempo Quadrante 4 165.000 396.000 -1.604 .109 .112 .056 .003 
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Romberg sensibilizado (pé direito) olhos fechados 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida .829 2 .661 

Distância máxima 1.946 2 .378 

Distância média 2.398 2 .302 

Raio dispersão 3.076 2 .215 

Máximo em X 1.747 2 .417 

Máximo em Y 5.171 2 .075 

Média em X 1.551 2 .461 

Média em Y .213 2 .899 

Velocidade máxima 1.876 2 .391 

Velocidade média 4.214 2 .122 

Máximo Roll 3.282 2 .194 

Angulo Roll médio .928 2 .629 

Minímo Roll 1.564 2 .457 

Máximo Pitch 3.172 2 .205 

Angulo Pitch médio .236 2 .889 

Máximo Pitch .699 2 .705 

Tempo Quadrante 1 1.790 2 .409 

Tempo Quadrante 2 1.964 2 .375 

Tempo Quadrante 3 1.779 2 .411 

Tempo Quadrante 4 1.029 2 .598 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 219.000 450.000 -.038 .970 .980 .490 .010 

Distância máxima 198.000 429.000 -.566 .571 .584 .292 .009 

Distância média 207.000 438.000 -.340 .734 .746 .373 .009 

Raio dispersão 186.000 417.000 -.868 .385 .396 .198 .007 

Máximo em X 177.000 408.000 -1.094 .274 .283 .141 .006 

Máximo em Y 169.000 400.000 -1.506 .132 .136 .068 .003 

Média em X 176.000 407.000 -1.119 .263 .271 .136 .005 

Média em Y 220.000 451.000 -.013 .990 1.000 .500 .010 

Velocidade máxima 166.000 397.000 -1.371 .170 .176 .088 .004 

*Velocidade média 140.000 371.000 -2.025 .043 .043 .022 .001 

Máximo Roll 216.000 469.000 -.364 .716 .727 .364 .009 

Angulo Roll médio 179.000 410.000 -1.044 .297 .306 .153 .006 

Minímo Roll 199.000 430.000 -.541 .589 .601 .300 .009 

Máximo Pitch 220.000 473.000 -.267 .789 .801 .400 .009 

Angulo Pitch médio 216.000 447.000 -.113 .910 .921 .460 .010 

Mínimo Pitch 194.000 425.000 -.900 .368 .379 .189 .006 

Tempo Quadrante 1 191.000 422.000 -.743 .458 .469 .235 .008 

Tempo Quadrante 2 193.000 424.000 -.692 .489 .501 .250 .008 

Tempo Quadrante 3 168.000 399.000 -1.322 .186 .193 .096 .004 

Tempo Quadrante 4 185.000 416.000 -.893 .372 .382 .191 .007 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 175.000 406.000 -.913 .361 .372 .186 .007 

Distância máxima 172.000 382.000 -.991 .322 .332 .166 .006 

Distância média 163.000 373.000 -1.226 .220 .228 .114 .005 

Raio dispersão 165.000 375.000 -1.174 .241 .249 .124 .005 

Máximo em X 166.000 376.000 -1.148 .251 .260 .130 .005 

Máximo Y 193.000 446.000 -.911 .362 .369 .185 .003 

Média em X 172.000 403.000 -.991 .322 .332 .166 .006 

Média em Y 189.000 420.000 -.548 .584 .597 .298 .009 

Velocidade máxima 177.000 408.000 -.861 .389 .401 .200 .007 

Velocidade média 171.000 402.000 -1.017 .309 .319 .159 .006 

Máximo Roll 218.000 471.000 -.316 .752 .759 .379 .004 

Angulo Roll médio 188.000 419.000 -.574 .566 .579 .289 .009 

Minímo Roll 180.000 411.000 -.782 .434 .446 .223 .008 

Máximo Pitch 189.000 420.000 -1.021 .307 .317 .158 .006 

Angulo Pitch médio 189.000 420.000 -.548 .584 .597 .298 .009 

Mínimo Pitch 202.000 433.000 -.705 .481 .493 .246 .008 

Tempo Quadrante 1 157.000 388.000 -1.382 .167 .171 .085 .002 

Tempo Quadrante 2 190.000 421.000 -.522 .602 .610 .305 .004 

Tempo Quadrante 3 173.000 383.000 -.966 .334 .344 .172 .007 

Tempo Quadrante 4 198.500 408.500 -.300 .764 .772 .386 .005 

 
Plataforma virado de costas e olhos abertos 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida 4.010 2 .135 

Distância máxima .548 2 .760 

Distância média .144 2 .930 

Raio dispersão .816 2 .665 

Máximo em X 4.875 2 .087 

Máximo em Y 3.400 2 .183 

Média em X 2.679 2 .262 

Média em Y 2.938 2 .230 

Velocidade máxima 2.145 2 .342 

Velocidade média 4.278 2 .118 

Máximo Roll 4.211 2 .122 

Angulo Roll médio .933 2 .627 

Minímo Roll 4.502 2 .105 

Máximo Pitch 2.294 2 .318 

Angulo Pitch médio 2.703 2 .259 

Mínimo Pitch 2.107 2 .349 

Tempo Quadrante 1 2.255 2 .324 

Tempo Quadrante 2 .739 2 .691 

Tempo Quadrante 3 4.782 2 .092 

Tempo Quadrante 4 .053 2 .974 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 165.000 396.000 -.676 .499 .512 .256 .009 

Distância máxima 166.000 397.000 -.648 .517 .530 .265 .009 

Distância média 180.000 411.000 -.254 .800 .813 .406 .011 

Raio dispersão 161.000 392.000 -.789 .430 .443 .221 .008 

Máximo em X 175.000 406.000 -.394 .693 .707 .353 .010 

Máximo em Y 202.000 433.000 -.705 .481 .493 .246 .008 

Média em X 142.000 313.000 -1.324 .185 .192 .096 .005 

Média em Y 130.000 301.000 -1.662 .096 .100 .050 .003 

Velocidade máxima 169.000 400.000 -.563 .573 .587 .293 .010 

Velocidade média 165.000 396.000 -.676 .499 .512 .256 .009 

Máximo Roll 195.000 426.000 -.875 .382 .392 .196 .007 

Angulo Roll médio 160.000 331.000 -.817 .414 .426 .213 .008 

*Minímo Roll 114.000 285.000 -2.113 .035 .035 .017 .001 

Máximo Pitch 203.000 456.000 -.680 .496 .508 .254 .008 

Angulo Pitch médio 131.000 302.000 -1.634 .102 .106 .053 .003 

Mínimo Pitch 206.000 459.000 -.607 .544 .555 .278 .008 

Tempo Quadrante 1 134.000 305.000 -1.549 .121 .126 .063 .003 

Tempo Quadrante 2 160.000 331.000 -.817 .414 .426 .213 .008 

*Tempo Quadrante 3 113.000 344.000 -2.141 .032 .032 .016 .001 

Tempo Quadrante 4 182.000 353.000 -.197 .844 .856 .428 .011 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 137.000 368.000 -1.904 .057 .058 .029 .002 

Distância máxima 188.000 419.000 -.574 .566 .579 .289 .009 

Distância média 195.000 426.000 -.391 .696 .708 .354 .010 

Raio dispersão 198.000 429.000 -.313 .754 .767 .383 .010 

*Máximo em X 124.000 355.000 -2.243 .025 .025 .012 .001 

Máximo em Y 220.000 451.000 -.013 .990 1.000 .500 .010 

Média em X 198.000 408.000 -.313 .754 .767 .383 .010 

Média em Y 179.000 389.000 -.809 .419 .430 .215 .008 

Velocidade máxima 159.000 390.000 -1.330 .183 .190 .095 .004 

*Velocidade média 134.000 365.000 -1.982 .047 .048 .024 .001 

Máximo Roll 177.000 408.000 -.609 .542 .555 .278 .009 

Angulo Roll médio 178.000 388.000 -.835 .404 .415 .208 .007 

Minímo Roll 158.000 368.000 -1.356 .175 .181 .091 .004 

Máximo Pitch 168.000 399.000 -1.322 .186 .193 .096 .004 

Angulo Pitch médio 177.000 387.000 -.861 .389 .401 .200 .007 

Mínimo Pitch 175.000 406.000 -.394 .693 .707 .353 .010 

Tempo Quadrante 1 174.000 384.000 -.939 .348 .358 .179 .007 

Tempo Quadrante 2 192.000 402.000 -.469 .639 .651 .326 .009 

Tempo Quadrante 3 168.000 399.000 -1.095 .273 .282 .141 .006 

Tempo Quadrante 4 205.000 415.000 -.130 .896 .908 .454 .010 
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Plataforma virado de costas e olhos fechados 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida 5.606 2 .061 

Distância máxima .832 2 .660 

Distância média .489 2 .783 

Raio dispersão 2.378 2 .305 

Máximo em X 4.875 2 .087 

Máximo em Y .261 2 .877 

Média em X 2.679 2 .262 

Média em Y 4.400 2 .111 

Velocidade máxima .428 2 .807 

Velocidade média 5.606 2 .061 

Máximo Roll .529 2 .768 

Angulo Roll médio .919 2 .632 

Minímo Roll .022 2 .989 

Máximo Pitch 5.912 2 .052 

Angulo Pitch médio 4.210 2 .122 

Mínimo Pitch 2.393 2 .302 

Tempo Quadrante 1 3.069 2 .216 

Tempo Quadrante 2 1.831 2 .400 

Tempo Quadrante 3 .316 2 .854 

Tempo Quadrante 4 2.411 2 .300 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 123.000 354.000 -2.072 .038 .039 .019 .001 

Distância máxima 177.000 408.000 -.609 .542 .555 .278 .009 

Distância média 181.000 412.000 -.501 .616 .630 .315 .009 

Raio dispersão 168.000 399.000 -.853 .394 .405 .203 .008 

*Máximo em X 134.000 365.000 -1.774 .076 .078 .039 .002 

Máximo em Y 202.000 433.000 -.705 .481 .493 .246 .008 

*Média em X 110.000 341.000 -2.424 .015 .015 .007 .001 

*Média em Y 133.000 364.000 -1.801 .072 .074 .037 .002 

Velocidade máxima 176.000 366.000 -.636 .524 .537 .269 .009 

*Velocidade média 123.000 354.000 -2.072 .038 .039 .019 .001 

Máximo Roll 183.000 414.000 -1.166 .244 .251 .126 .005 

Angulo Roll médio 168.000 358.000 -.853 .394 .405 .203 .008 

Minímo Roll 196.000 427.000 -.095 .924 .936 .468 .011 

Máximo Pitch 176.000 429.000 -1.336 .181 .187 .094 .004 

*Angulo Pitch médio 135.000 366.000 -1.747 .081 .083 .042 .002 

Mínimo Pitch 203.000 456.000 -.680 .496 .508 .254 .008 

Tempo Quadrante 1 161.000 392.000 -1.043 .297 .307 .153 .006 

Tempo Quadrante 2 164.500 395.500 -.948 .343 .350 .175 .004 

Tempo Quadrante 3 190.500 380.500 -.244 .807 .815 .408 .006 

Tempo Quadrante 4 142.000 332.000 -1.558 .119 .122 .061 .002 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

Distância Percorrida 151.000 382.000 -1.071 .284 .294 .147 .006 

Distância máxima 184.000 355.000 -.141 .888 .900 .450 .011 

Distância média 182.000 353.000 -.197 .844 .856 .428 .011 

Raio dispersão 169.000 340.000 -.563 .573 .587 .293 .010 

Máximo em X 180.000 351.000 -.254 .800 .813 .406 .011 

Máximo em Y 216.000 447.000 -.355 .723 .730 .365 .005 

Média em X 156.000 327.000 -.930 .353 .364 .182 .007 

Média em Y 186.000 357.000 -.085 .933 .945 .472 .011 

Velocidade máxima 173.000 344.000 -.451 .652 .666 .333 .010 

Velocidade média 151.000 382.000 -1.071 .284 .294 .147 .006 

Máximo Roll 225.000 478.000 -.146 .884 .890 .445 .005 

Angulo Roll médio 184.000 355.000 -.141 .888 .900 .450 .011 

Minímo Roll 184.000 415.000 -.141 .888 .900 .450 .011 

Máximo Pitch 176.000 407.000 -1.336 .181 .185 .093 .002 

Angulo Pitch médio 183.000 354.000 -.169 .866 .878 .439 .011 

Mínimo Pitch 193.000 446.000 -1.150 .250 .258 .129 .005 

Tempo Quadrante 1 158.000 329.000 -.874 .382 .394 .197 .008 

Tempo Quadrante 2 173.500 344.500 -.437 .662 .670 .335 .005 

Tempo Quadrante 3 175.000 406.000 -.394 .693 .707 .353 .010 

Tempo Quadrante 4 184.000 355.000 -.141 .888 .900 .450 .011 

 
 Plataforma virado de frente e olhos abertos  

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

Distância Percorrida 4.055 2 .132 

Distância máxima .100 2 .951 

Distância média .032 2 .984 

Raio dispersão .733 2 .693 

Máximo em X 1.092 2 .579 

Máximo em Y 2.246 2 .325 

Média em X 2.212 2 .331 

Média em Y .431 2 .806 

Velocidade máxima 4.793 2 .091 

Velocidade média 5.678 2 .058 

Máximo Roll .536 2 .765 

Angulo Roll médio .378 2 .828 

Minímo Roll .076 2 .963 

Máximo Pitch .823 2 .663 

Angulo Pitch médio .442 2 .802 

Mínimo Pitch 3.405 2 .182 

Tempo Quadrante 1 1.063 2 .588 

Tempo Quadrante 2 1.442 2 .486 

Tempo Quadrante 3 .162 2 .922 

Tempo Quadrante 4 .309 2 .857 
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DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 158.000 389.000 -1.774 .076 .078 .039 .002 

Distância máxima 222.000 453.000 -.219 .827 .838 .419 .009 

Distância média 230.000 483.000 -.024 .981 .990 .495 .010 

Raio dispersão 195.000 426.000 -.875 .382 .392 .196 .007 

Máximo em X 189.000 420.000 -1.020 .308 .317 .158 .006 

Máximo em Y 213.000 466.000 -.681 .496 .507 .254 .007 

Média em X 180.000 411.000 -1.239 .215 .222 .111 .005 

Média em Y 218.000 449.000 -.316 .752 .764 .382 .009 

*Velocidade máxima 152.000 383.000 -1.919 .055 .056 .028 .002 

*Velocidade média 137.000 368.000 -2.284 .022 .022 .011 .001 

Máximo Roll 240.000 493.000 -.047 .963 .972 .486 .009 

Angulo Roll médio 217.000 448.000 -.340 .734 .745 .373 .009 

Minímo Roll 221.000 474.000 -.243 .808 .819 .410 .009 

Máximo Pitch 214.000 467.000 -.657 .511 .522 .261 .008 

Angulo Pitch médio 219.000 450.000 -.292 .771 .782 .391 .009 

Mínimo Pitch 188.000 441.000 -1.268 .205 .211 .106 .004 

Tempo Quadrante 1 193.000 424.000 -.923 .356 .366 .183 .006 

Tempo Quadrante 2 207.500 438.500 -.571 .568 .576 .288 .004 

Tempo Quadrante 3 214.500 467.500 -.401 .688 .696 .348 .005 

Tempo Quadrante 4 220.000 451.000 -.267 .789 .801 .400 .009 

 

 

DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 145.000 376.000 -1.695 .090 .093 .046 .003 

Distância máxima 200.000 431.000 -.261 .794 .806 .403 .010 

Distância média 201.000 411.000 -.235 .814 .826 .413 .010 

Raio dispersão 189.000 420.000 -.548 .584 .597 .298 .009 

Máximo em X 208.000 439.000 -.052 .958 .969 .485 .010 

Máximo em Y 187.000 440.000 -1.291 .197 .203 .101 .004 

Média em X 159.000 390.000 -1.330 .183 .190 .095 .004 

Média em Y 184.000 415.000 -.678 .498 .510 .255 .008 

*Velocidade máxima 140.000 371.000 -1.826 .068 .070 .035 .002 

*Velocidade média 145.000 376.000 -1.695 .090 .093 .046 .003 

Máximo Roll 172.000 425.000 -1.643 .100 .103 .052 .002 

Angulo Roll médio 207.000 417.000 -.078 .938 .949 .474 .010 

Minímo Roll 208.000 439.000 -.052 .958 .969 .485 .010 

Máximo Pitch 191.000 444.000 -1.197 .231 .239 .119 .005 

Angulo Pitch médio 183.000 414.000 -.704 .481 .494 .247 .008 

Mínimo Pitch 196.000 449.000 -850 .395 .406 .203 .007 

Tempo Quadrante 1 179.000 410.000 -.809 .419 .430 .215 .008 

Tempo Quadrante 2 169.000 400.000 -1.069 .285 .294 .147 .006 

Tempo Quadrante 3 199.500 409.500 -.274 .784 .792 .396 .005 

Tempo Quadrante 4 201.000 411.000 -.235 .814 .826 .413 .010 
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Plataforma virado de frente e olhos fechados 

DA, DP e Controlo Chi-Square df Asymp. Sig. 

*Distância Percorrida 7.233 2 .027 

*Distância máxima 7.001 2 .030 

Distância média 4.180 2 .124 

Raio dispersão 3.199 2 .202 

Máximo em X 4.850 2 .088 

Máximo em Y .082 2 .960 

Média em X 3.605 2 .165 

Média em Y 1.506 2 .471 

Velocidade máxima 1.018 2 .601 

*Velocidade média 8.256 2 .016 

Máximo Roll 1.958 2 .386 

Angulo Roll médio 1.934 2 .380 

Minímo Roll .315 2 .854 

Máximo Pitch 4.651 2 .098 

Angulo Pitch médio 1.703 2 .427 

Mínimo Pitch 1.377 2 .502 

*Tempo Quadrante 1 6.549 2 .038 

Tempo Quadrante 2 .917 2 .632 

Tempo Quadrante 3 3.389 2 .184 

Tempo Quadrante 4 3.006 2 .222 

 

 

DA e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 125.000 356.000 -2.402 .016 .016 .008 .001 

*Distância máxima 129.000 360.000 -2.302 .021 .021 .010 .001 

*Distância média 145.000 376.000 -1.899 .058 .059 .029 .002 

Raio dispersão 156.000 387.000 -1.623 .105 .108 .054 .003 

*Máximo em X 146.000 377.000 -1.874 .061 .062 .031 .002 

Máximo em Y 191.000 444.000 -.972 .331 .341 .170 .006 

*Média em X 142.000 373.000 -1.975 .048 .049 .025 .001 

Média em Y 173.000 404.000 -1.195 .232 .240 .120 .005 

Velocidade máxima 211.000 442.000 -.239 .811 .823 .411 .010 

*Velocidade média 125.000 356.000 -2.402 .016 .016 .008 .001 

Máximo Roll 182.000 435.000 -1.191 .234 .241 .121 .005 

Angulo Roll médio 174.000 405.000 -1.170 .242 .250 .125 .005 

Minímo Roll 207.000 438.000 -.340 .734 .746 .373 .009 

Máximo Pitch 196.000 449.000 -.850 .395 .406 .203 .007 

Angulo Pitch médio 168.000 399.000 -1.321 .187 .193 .096 .004 

Mínimo Pitch 192.000 445.000 -.948 .343 .353 .177 .006 

*Tempo Quadrante 1 125.000 356.000 -2.403 .016 .015 .008 .000 

Tempo Quadrante 2 203.000 434.000 -.440 .660 .667 .334 .004 

Tempo Quadrante 3 156.000 387.000 -1.623 .105 .108 .054 .003 

Tempo Quadrante 4 191.000 422.000 -.742 .458 .470 .235 .008 
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DP e Controlo 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

Point 

Probability 

*Distância Percorrida 128.000 359.000 -2.139 .032 .032 .016 .001 

*Distância máxima 125.000 356.000 -2.217 .027 .026 .013 .001 

Distância média 152.000 383.000 -1.513 .130 .135 .067 .003 

Raio dispersão 172.000 403.000 -.991 .322 .332 .166 .006 

*Máximo em X 138.000 369.000 -1.878 .060 .062 .031 .002 

Máximo em Y 199.000 452.000 -.777 .437 .448 .224 .007 

Média em X 184.000 415.000 -.678 .498 .510 .255 .008 

Média em Y 206.000 416.000 -.104 .917 .928 .464 .010 

Velocidade máxima 186.000 417.000 -.626 .531 .544 .272 .009 

*Velocidade média 113.000 344.000 -2.530 .011 .011 .005 .000 

Máximo Roll 215.000 446.000 -.389 .697 .709 .355 .009 

Angulo Roll médio 163.000 394.000 -1.226 .220 .228 .114 .005 

Minímo Roll 187.000 397.000 -.600 .549 .561 .281 .009 

Máximo Pitch 185.000 438.000 -1.118 .264 .272 .136 .005 

Angulo Pitch médio 208.000 418.000 -.052 .958 .969 .485 .010 

Mínimo Pitch 212.000 443.000 -.462 .644 .656 .328 .009 

Tempo Quadrante 1 186.000 417.000 -.626 .531 .539 .270 .004 

Tempo Quadrante 2 173.000 383.000 -.965 .335 .345 .172 .007 

Tempo Quadrante 3 170.000 380.000 -1.043 .297 .306 .153 .006 

Tempo Quadrante 4 172.000 403.000 -.991 .322 .332 .166 .006 

 

 




