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Plataforma de auxílio ao diagnóstico de depressão através de análise de sentimentos de tweets

Estudantes da Poli-USP desenvolvem sistema para auxiliar diagnóstico de depressão
    São Paulo, 07 de dezembro de 2020

Com o aumento da conscientização a respeito de transtornos psicológicos, que têm tido um aumento considerável nos 
relatos e diagnósticos dessas doenças desde o início do século, o trio encontrou-se motivado a procurar meios para 
auxiliar na identificação precoce de sintomas relacionados a estas doenças que não possuem métodos laboratoriais 
convencionais de identificação.

O projeto consiste em uma plataforma web para uso por profissionais de saúde e seus pacientes. Com o conscentimento
deste, a plataforma é capaz de coletar dados publicados em redes sociais, analisá-los e apontar casos que apresentem 
indícios de sentimentos depressivos através de métodos de Processamento de Linguagem Natural.

Desta maneira, espera-se que o profissional tenha mais informações a respeito de seu paciente e que assim possa 
realizar um diagnóstico mais preciso e em um estágio mais inicial da doença, quando os sintomas relacionados ainda são
mais sutis e a eficácia do tratamento é melhor e menos sofrida.

O sistema foi desenvolvido com o auxílio de bibliotecas de aprendizado de máquia como o scikit-learn e TensorFlow que 
se utilizaram de milhares de postagens para treinar o sistema e que assim pudessem ser aplicados métodos de 
classificação de textos, como Naive Bayes ou SVM (Support Vector Machine), para identificar os traços de sentimento 
depressivo.

Outras ferramentas já utilizadas tradicionalmente no processo de diagnóstico também foram incorporadas ao sistema de 
forma a deixá-lo mais robusto e completo, como por exemplo o formulário de autorrelato denomiado OQ-45.2, apesar de
não compartilharem os métodos de Inteligência Artificial para análise dos mesmos.
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