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O que acontece quando…

encounter_id, patient_nbr, race, gender, age, 
weight, admission_type_id, discharge_disposition_id, 
admission_source_id, time_in_hospital, payer_code, 
medical_specialty, num_lab_procedures, 
num_procedures, num_medications, 
number_outpatient, number_emergency, 
number_inpatient, diag_1, diag_2, diag_3, 
number_diagnoses, max_glu_serum, A1Cresult, 
metformin, repaglinide, nateglinide, chlorpropamide, 
glimepiride, acetohexamide, glipizide, glyburide, 
tolbutamide, pioglitazone, rosiglitazone, acarbose, 
miglitol, troglitazone, tolazamide, examide, 
citoglipton, insulin, glyburide-metformin, glipizide-
metformin, glimepiride-pioglitazone, metformin-
rosiglitazone, metformin-pioglitazone, change, 
diabetesMed, readmitted

Dataset de internação de pacientes
Portadores de diabetes
com 50 atributos (variáveis)
E 101.766 ocorrências (tuplas, linhas)

Dataset altamente dimensional!!!



Teremos de efetuar uma redução de 
dimensionalidade, ou seja, diminuir o número de 
atributos, preservando sua importância



Principais objetivos do método PCA

Analisar os 
dados para 
identificar 
padrões

Achar padrões 
para reduzir as 
dimensões do 
dataset com a 
minima perda 
de informação



PCA

A saída do PCA é uma
projeção de um dataset           
n-dimensional para outro 
menor, que preserva a 
representatividade e variância
dos dados



PCA nos ajuda a identificar padrões 
baseados na correlação entre seus 
atributos

PCA procura as direções de máxima
variância num espaço
dimensionalmente alto e as projeta
num sub-espaço com menos
dimensões que o original.

O eixos ortogonais (Componentes
Principais) do novo subespaço, 
podem ser interpretados com as 
direções de maior variância dos 
dados



X1 e x2 são os
eixos originais
(atributos).

PC1 e PC2 são
seus principais
componentes



PCA na redução de 
dimensionalidade

É construída um matriz de transformação w que 
permite mapear um simples vetor num espaço
n-dimensional



PCA

Como resultado da transformação do dataset original de dimensão d:

É Gerado um novo subspaço k-dimensional (onde k << d)
O 1o Componente possuirá a maior variância,
E os outros componentes terão variâncias altas.
Todos os Componentes são independentes, ou seja, 
Não tem correlaçãoentre eles (são Ortogonais) 



PCA

As direções geradas pelo PCA são altamente
sensíveis à escala dos dados.

Se os atributos são de medidas e escalas diferentes, 
isso afetará o PCA.

Para evitar problemas, É necessario normalizar os
dados antes de usar o PCA.



PCA - Escalas

Atributos de medidas e 
escalas diferentes Atributos Nomalizados.



PCA - Eigenvectors

Vetor característico ou Eigenvectors da covariância da 
matriz representa os components principais, as direções
de varância máxima.

Ele tem correspondência com os Eigenvalues (valores
característicos), que definem a magnitude.

São escolhidos os subsets os eingenvectors (principal 
components) que comtém a maior quantidade de 
informação (variância).



PCA - Eigenvectors



PCA – Eigenvectors - Autovetores



PCA – Eigenvectors - Autovetores



PCA – Eigenvectors - Autovetores



PCA – Eigenvectors - Autovetores



PCA – Eigenvectors - Autovetores

Autovalor

Autovetor



PCA - Passos

1. Normalizar o dataset

2. Construir a matriz de covariância

3. Decompor a matriz de covariância em
autoVetores e autoValores



PCA - Passos

Ordenar os Autovalores em ordem descrescente. 

Selecionar os k autovetos, onde possui os k maiores
autovalores.  

Construir a matriz de projeção W com os autovetores. 

Transformar os dataset X (d-dimensional) usando a matriz
de projeção w para obter novos valores na dimensão k



PCA
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