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Resumo da Dissertação: 
  
Um dos grandes desafios que todo o mundo enfrenta atualmente é o expressivo aumento da população idosa e, 
consequentemente, há também o aumento das doenças causadas pelo avanço da idade. A Doença de 
Alzheimer (DA) é hoje considerada o tipo mais comum de demência encontrado e, além dessa enfermidade,há 
também o Déficit Cognitivo Leve (MCI) que tem contribuído para o aumento dos custos governamentais com a 
população. Apesar da DA ser irreversível e degenerativa, quando descoberta em seu estágio inicial, 
medicamentos podem ser administrados a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar a 
progressão da doença. A literatura apresenta algumas soluções para realização de diagnósticos precoces para 
DA e MCI e, seguindo essa linha de atuação, Moscato realizou estudos em uma base de dados contendo 
informações da concentração de 120 proteínas específicas no plasma sanguíneo de diversos pacientes e 
concluiu que, utilizando alguns classificadores disponíveis no software Weka, era possível utilizar um conjunto 
de 5 proteínas e obter uma taxa de classificação da doença de 93% para o diagnóstico de DA e 65% para MCI. 
Esse trabalho se propôs a utilizar técnicas de Redes Neurais Artificiais como a Multi-Layer Perceptron, a 
Extreme Learning Machine e o Reservoir Computing, para realizar o diagnóstico dessas mesmas demências e 
ainda utilizar algoritmos de seleção de variáveis como o Random Forest e o InfoGain Algorithm para identificar 
novas assinaturas com a mesma quantidade de proteínas e também com um número inferior. Após a execução 
de experimentos pode-se concluir que o algoritmo Random Forest foi capaz de gerar uma nova assinatura com 
3 proteínas e com uma taxa de acerto superior ao que se encontrava na literatura ao utilizar a rede neural Multi-
Layer Perceptron. 
  
Palavras-chave:  
Redes Neurais Artificiais, Algoritmos de seleção de variáveis, Doença de Alzheimer, Déficit Cognitivo Leve. 
  
 


