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Abstract. This study proposes the application of machine learning techniques
with the intent of aiding prostate cancer diagnosis by inferring clinical state
of the disease using variables prior to treatment in hopes to classify patients
that should undergo biopsy. The performance of expert systems built based on
the techniques described are measured and evaluated using data from 500 pa-
tients of the Academic Hospital of State University of Londrina (HU-UEL) as a
clinical trial.

Resumo. Este estudo propõe a aplicação de técnicas de aprendizado de
máquina como ferramentas para auxiliar a definição de diagnósticos de câncer
de próstata. O problema consiste na dedução do estágio clı́nico ou patológico
da doença a partir de variáveis antecedentes ao tratamento– com isto, espera-se
classificar pacientes determinando a necessidade do procedimento de biópsia.
Deste modo, o desempenho de sistemas especialistas construı́dos a partir das
técnicas descritas é avaliado e comparado, utilizando como ensaio clı́nico da-
dos de 500 pacientes do Hospital Universitário da Universidade Estadual de
Londrina.

1. Introdução

Em sua vasta maioria, a confirmação do diagnóstico de câncer de próstata em pa-
cientes é uma tarefa árdua e difı́cil. Em algumas situações, é necessária a realização
de biópsia, procedimento que auxilia na detecção da doença. Esta consiste na coleta de
uma amostra das células prostáticas para análise laboratorial, e é um procedimento in-
vasivo e inconveniente– 50% dos homens relatam incômodo durante a biópsia [12]. Na
tentativa de reduzir a chance que um paciente tem de ser submetido ao procedimento, ex-
istem técnicas frequentemente utilizadas na medicina que se baseam em dados clı́nicos,
obtidos desde a primeira suspeita, para inferir o estado da doença. Dentre estas técnicas,
destacam-se as tabelas de Partin [27], que utilizam váriaveis antecedentes ao tratamento
como PSA (antı́geno especı́fico da próstata) e estágio clı́nico para derivar o estado pa-
tológico do câncer. Porém, mesmo com a utilização de informações obtidas de pacientes,
o diagnóstico não é livre de incertezas; Djavan et al [10] afirmam que nı́veis elevados de
PSA não confirmam o câncer de próstata, pois estes também podem occorer em casos
de doenças prostáticas benignas. De forma análoga, mais de 20% dos homens com PSA
menor que 4ng/mL, limite superior de normalidade, possuem câncer de próstata [7].



Pesquisas mais recentes sugerem a incorporação de métodos matemáticos e com-
putacionais para auxiliar na solução do problema, como a construção de nomogramas1

[21] baseados em atributos como estágio clı́nico, PSA e pontuação de Gleason2 para es-
timar um diagnóstico (nomograma proposto por Kattan et al [22]). Outra técnica forte-
mente utilizada é a regressão logı́stica, um tipo de análise de regressão que possui como
objetivo prever a saı́da de uma variável dependente em uma ou múltiplas outras variáveis.
Por fim, métodos de classificação mais generalizáveis e flexı́veis baseados em técnicas de
aprendizado de máquina, como por exemplo redes neurais artificiais e máquinas de ve-
tores de suporte surgiram como alternativas, propondo vantagens devido à consideração
das inter-relações complexas entre variáveis [10].

Neste contexto, o surgimento dos sistemas especialistas hı́bridos, combinando
duas ou mais técnicas e proporcionando uma melhora na eficácia de classificação, ganhou
um destaque especial. Com esta abordagem, é possı́vel superar limitações algorı́tmicas
presentes no uso de técnicas individualmente [18]. Devido à incerteza na definição do
diagnóstico, a teoria de conjuntos e a lógica fuzzy são ferramentas utilizadas para auxiliar
a descrição de imprecisões através de conjuntos de regras linguı́sticos [34] e para propi-
ciar a construção de sistemas hı́bridos robustos. Sahin et al [31] perceberam através do
levantamento de estudos que houve não somente grande crescimento na popularidade dos
sistemas hı́bridos devido ao aumento de publicações na área, mas também uma redução
de pesquisas publicadas baseadas exclusivamente em redes neurais.

A proposta deste trabalho consiste no estudo e aplicação de técnicas de In-
teligência Artificial para construção de sistemas especialistas com o intuito de inferir a
necessidade de biópsia para câncer de próstata, usando como estudo de caso dados co-
letados de pacientes do Hospital Universitário da Universidadade Estadual de Londrina,
Paraná, acompanhados pelo médico professor de Urologia, Dr. Horácio Alvarenga Mor-
eira. Adicionalmente, o desempenho e eficácia de classificação das técnicas utilizadas
serão avaliados e comparados à outros estudos clı́nicos, assim como a abordagem das
implicações da ausência de dados e técnicas para geração artificial de dados, através de
técnicas de imputação e correção de dados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para uma melhor compreensão do campo de estudo serão apresentados nas seções a
seguir, conceitos relevantes ao estudo proposto. Na seção 2.1, é descrita a fundamentação
médica na área de câncer de próstata e em seguida conceitos de técnicas computacionais
mais comumente utilizadas. Por fim, são citados alguns trabalhos pertinentes ao campo
da pesquisa dando ênfase à aplicação das técnicas de aprendizado de máquina em estudos
clı́nicos.

2.1. Fundamentação médica
O câncer de próstata é a sexta principal causa de mortalidade relacionada ao câncer [4],
com fatores de risco como idade, histórico familiar e etnia [10]. Devido à grande het-
erogeneidade biológica da doença [8], o câncer de próstata possui grande dificuldade na

1Diagrama que representa as relações entre valores de uma ou mais variáveis [1] de forma que uma linha
reta tocando as escalas interceptem nos valores apropriados de cada variável [2].

2Classificação que avalia o prognóstico do tumor prostático através do procedimento de biópsia; quanto
maior a pontuação, mais acentuada é a agressividade do tumor.



detecção e diagnóstico. Muito se deve ao fato que grande parte dos portadores de câncer
prostático não exibem sintomas e consequentemente não são submetidos a nenhum tipo
de terapia [35]. Outro motivo recorrente é a falta de palpabilidade do tumor, imperceptı́vel
muitas vezes por exames de ultrassom ou ressonância magnética [22].

O antı́geno especı́fico da próstata (PSA), está presente em pequenas quantidades
em homens com boa saúde prostática, porém mostra-se elevado com frequência na
presença de câncer de próstata e outras doenças prostáticas [6]. Devido ao grande número
de falsos positivos obtidos através do uso exclusivo do valor de PSA, este é considerado
ineficaz no processo de inferência do diagnóstico [33]. A hiperplasia prostática benigna
(BPH) por exemplo, causa inflamação da próstata e é responsável por um aumento na
produção de PSA [32]. Outras variáveis indicativas de biópsia incluem o exame de toque,
responsável por identificar alteração no volume prostático; densidade, obtido pela razão
entre o valor de PSA total e o volume da próstata; e taxa de percentual de PSA livre
em relação ao PSA total, calculado através da razão dos valores obtidos por meio de
hemogramas.

Tratamentos possı́veis para o diagnóstico de câncer de próstata localizado in-
cluem espera e monitoramento cuidadoso, prostectomia radical3, braquiterapia4, radiação
externa, entre outros [22]. A seleção do tratamento apropriado para cada paciente de-
pende do diagnóstico de câncer de próstata; fatores como estágio clı́nico do câncer, out-
ras complicações de saúde (problemas cardiovasculares, diabetes, entre outras doenças),
idade e disponibilidade de tratamento são os principais motivos a serem considerados no
momento em que o médico determina o tipo de tratamento mais adequado ao paciente
[20].

2.2. Fundamentação computacional

Dentre as várias técnicas utilizadas para o projeto e desenvolvimento de sistemas espe-
cialistas, foram consideradas as mais recorrentes em estudos realizados para detecção de
diagnóstico e avaliação do prognóstico de pacientes portadores de câncer. As técnicas
descritas a seguir são utilizadas para efetuar a classificação de indivı́duos sob um critério
especı́fico, no entanto diferem na forma em que atingem tal resultado assim como em
estrutura, desempenho e complexidade.

2.2.1. Tabelas de Partin e regressão logı́stica

As tabelas de Partin são um tipo de nomograma que são obtidas através de regressão
lógistica, uma técnica estatı́stica que possui como objetivo estimar a probabilidade de
um resultado (variável dependente), baseando-se em um ou vários atributos. A regressão
logı́stica é comumente utilizada para descrever um problema onde a variável dependente
é binária; em problemas com mais de duas categorias, é utilizada a regressão logı́stica
multinomial. As tabelas foram originadas por Partin et al [28] em 1993, que propuseram
o nomograma baseado em três atributos– nı́vel de PSA, estágio clı́nico e pontuação de

3Remoção cirúrgica parcial ou total da glándula prostática.
4Forma de radioterapia onde a fonte de radiação é posicionada internamente ou próxima à região neces-

sitada de tratamento.



Gleason para estimar o estado patológico do paciente após o procedimento de prostecto-
mia radical.

Desde então, as tabelas são ajustadas e atualizadas para refletir a mudança da
natureza do diagnóstico do câncer de próstata no mundo. O estudo inicial foi refinado em
1997 [27], utilizando dados clı́nicos de três instituições acadêmicas. Eifler et al [11] por
sua vez, deram ênfase à mudança no sistema de pontuação de Gleason e propuseram uma
nova versão das tabelas.

2.2.2. Redes neurais artificiais

Com o funcionamento análogo à redes ou circuito de neurônios reais [19], uma rede
neural artificial consiste em um grupo de neurônios artificiais interconectados, uti-
lizando um modelo matemático para processamento de informações através da mode-
lagem de relações complexas não lineares entre as variáveis de entrada sem alguma outra
informação prévia fornecida [8]. Redes neurais são sistemas adaptáveis, onde o fluxo de
informações internas ou externas à rede alteram sua estrutura.

Considerada como uma das representações mais comuns de redes neurais artifici-
ais, o multi-layer perceptron é dividido em três partes: neurônios de entrada, neurônios
ocultos e neurônios de saı́da. Um grupo de neurônios é denominado uma camada, onde
o número de neurônios na camada de entrada é igual ao número de variáveis da entrada,
o número de neurônios na camada de saı́da é igual ao número de variáveis de saı́da e o
número de neurônios em cada camada oculta é arbitrário [30]. A figura 1 ilustra uma
rede neural simples feedforward 5– os neurônios são representados através de cı́rculos,
cada um conectado aos neurônios da camada subsequente, exceto pela camada final. As
arestas representam as conexões entre neurônios e possuem um valor arbitrário inicial, o
peso da conexão. As setas indicam a direção do fluxo de dados, a partir da camada de
entrada até a camada de saı́da.

Figura 1. Visão simplificada das camadas uma rede neural artificial multi-layer
perceptron

Entrada

Oculta

Saída

O funcionamento de uma rede neural artificial dá-se por meio de dois processos:
treinamento e teste. O treinamento é feito para que as saı́das calculadas pela rede neural,

5Rede neural artificial onde a direção do fluxo de dados é única, i.e. não existem ciclos.



a partir das entradas fornecidas, sejam mais próximas possı́veis do valor real de saı́da. A
técnica de treinamento mais simples, o backpropagation, emprega o cálculo da variação
do erro; este é então propagado na direção oposta da computação dos dados, alterando
os pesos das conexões de forma que um novo valor de saı́da seja ainda mais próximo ao
valor real [17]. O treinamento é encerrado assim que a taxa de erro cai abaixo do valor
de tolerância especificado. A etapa de teste avalia o desempenho de classificação da rede:
utilizando um conjunto de dados distinto, calculam-se os valores de saı́da sem que o erro
obtido ao final seja propagado– esta taxa de erro representa o quão próximo os valores
reais de saı́da se situam comparados aos valores calculados pela rede neural [9].

Existem, no entanto, algumas complicações presentes nas fases de treinamento
e teste de uma rede neural artificial. O overfitting ocorre quando uma rede é treinada
demasiadamente, gerando valores especializados porém somente no conjunto de dados
do treinamento, assim quaisquer outras entradas desconhecidas à rede apresentam taxa de
erro maior que a tolerância estabelecida [30]. Outro ponto a ser observado é a descrição do
erro obtido nas saı́das da rede; geralmente calcula-se uma estimativa média do erro sobre
todas os valores processados. Caso as saı́das sejam discretas ou até mesmo binárias, é
necessário definir critérios adicionais para avaliação do erro. Em casos onde o conjunto
de dados gera mais de uma saı́da, como por exemplo na Figura 1 em que a rede neural
possui duas saı́das para três valores de entrada, calcula-se a média do erro sobre todas os
valores de saı́da obtidos e subsequentemente a média sobre todos os registros processados.

2.2.3. k-nearest neighbors

A técnica k-nearest neighbors (kNN) tem sua origem no problema de otimização que
busca a partir de um conjunto de pontos em um espaço métrico pontos próximos, i.e.
com caracterı́sticas similares à um ponto arbitrário. O espaço métrico é, na maioria das
vezes o espaço Euclideano n-dimensional e a distância medida pela distância Euclideana,
Manhattan, Minkowski ou outra métrica [16].

Apesar da aparente simplicidade do algoritmo, o problema de busca do vizinho
mais próximo é recorrente em vários campos de aplicação como por exemplo reconhec-
imento de padrões, compressão de dados e sequenciamento de DNA. A implementação
mais simples é trivial, porém é computacionalmente intensiva para conjuntos de dados
maiores, devido ao grande número de comparações de distância [3].

Um classificador k-nearest neighbors possui como objetivo encontrar os k vizin-
hos mais próximos de um ponto, com k inteiro, positivo e relativamente pequeno, para
efetuar uma classificação similar às redes neurais artificias: munido de um conjunto de
dados de treinamento, deseja-se antecipar a categoria (ou valor de saı́da esperado) em que
um novo ponto deverá ser inserido . A classificação deve também levar em consideração
a distância entre os pontos– uma solução é atribuir um peso, inversamente proporcional à
distância entre os dois pontos avaliados.



2.2.4. Conjuntos e lógica fuzzy

A teoria dos conjuntos fuzzy estende a teoria dos conjuntos clássica para fornecer mo-
dos de raciocı́nio aproximados ao invés de exatos [15] e meios matemáticos para lidar
com a imperfeição de informações caracterizada por incertezas (falta de informação na
determinação da veracidade) e imprecisões (propriedade da informação que estabelece
falta de exatidão) [14]. A Elementos de um conjunto fuzzy são atribuı́dos grau de per-
tinência ao conjunto, em contraste com a teoria dos conjuntos clássica, onde um elemento
pertence ou não a um conjunto, um elemento fuzzy pode assumir qualquer valor real entre
0 e 1.

A lógica fuzzy, introduzida juntamente com a teoria de conjuntos fuzzy, gener-
aliza operações lógicas clássicas para tratar o conceito de verdadeiro parcial, isto é, o
grau de pertinência. A figura 2 ilustra a variável fuzzy temperatura, com as possı́veis
classificações frio, morno e quente. A reta perpendicular ao eixo horizontal representa
um valor arbitrário de temperatura, e as setas mapeam o grau de pertinência deste valor
nas três categorias. Variáveis fuzzy podem ser divididas em categorias linguı́sticas, facili-
tando a expressão de regras e fatos [36]. Por exemplo, o valor da temperatura representado
pela barra vertical no gráfico da figura 2 pode ser interpretado como não quente indicado
pela seta vermelha, levemente morna pela seta amarela ou relativamente fria denotado
pela seta azul.

Figura 2. Representação gráfica da variável fuzzy temperatura
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Sistemas especialistas fuzzy são baseados em regras linguı́sticas if-then definidas
sobre variáveis de conjuntos fuzzy. Uma base de conhecimento (knowledge base) ar-
mazena as regras, assim como o conjunto de funções de pertinência das variáveis fuzzy
do problema. O método de inferência é responsável por associar as váriaveis fuzzyficadas
com as regras fuzzy por um procedimento de inferência fuzzy [5].

2.3. Trabalhos relacionados

A aplicação de conceitos e técnicas originadas na área de Inteligência Artificial para
auxı́lio na realização de diagnósticos é um tema recorrente em estudos recentes; estima-se
que mais de 500 publicações acadêmicas em periódicos médicos são geradas a cada ano
[13]. No entanto, ensaios clı́nicos são publicados com menor frequência, assim como es-
tudos que avaliam o desempenho de redes neurais em contraste com métodos estatı́sticos
[24].

Entre estes estudos, destaca-se Cinar et al [8], que propuseram um comparativo
entre redes neurais artificiais e máquinas de vetor de suporte (SVM) utilizando dados
de 300 pacientes do Departamento de Urologia do Hospital de Bornova Sifa na Turquia.



Atributos utilizados incluiram peso, altura, ı́ndice de massa corpórea, valores de PSA e
PSA livre, volume prostático, densidade PSA/volume, fumante ou não-fumante, pressão
arterial (sistólica e diastólica), batimento cardı́aco e pontuação de Gleason. Os autores
atingiram através da empregação de três técnicas de treinamento em redes neurais ar-
tificiais, uma taxa de acurácia média de 79%; com o uso de funções de núcleo linear,
polinomial e gaussiana, obtiveram percentuais de classificação 77.2%, 81.1% e 78.9%,
respectivamente.

Pesquisas mais recentes, como a de Regnier-Coudert et al [29], apresentam
uma análise detalhada do uso de técnicas estatı́sticas, redes neurais artificiais e redes
bayesianas. Foram utilizados dados clı́nicos padronizados pela Associação Britância
de Cirurgiões Urologistas (BAUS) contendo os atributos PSA, pontuação de Gleason e
estágio clı́nico para inferir a variável de estado patológico; o conjunto inicial continha
dados de mais de 7500 pacientes obtidos entre 1999 e 2008, porém apenas 1701 registros
foram selecionados devido à grande quantidade de atributos omissos e dados errôneos
no conjunto original. Um aspecto notável do estudo foi a avaliação do desempenho das
tabelas de Partin, que têm como base pacientes americanos, em indivı́duos britânicos;
concluiu-se que as diferenças demográficas comprometem o desempenho da regressão
logı́stica. A eficácia no uso de tabelas de Partin mostrou-se baixa, por volta de 61%.
A introdução de redes bayesianas e redes neurais artificiais mostrou um desempenho
de classificação próximo a 67% e 65% respectivamente. Lisboa et al [25] sugerem a
incorporação de técnicas de validação temporal e externa para avaliar a eficiência dos
métodos. Estas variações são baseadas na clássica validação cruzada, onde os dados são
divididos em conjuntos de treinamento e teste e utilizados distintamente.

O estudo conduzido por Lawrentschuk et al [23] utilizando uma amostra de 3025
pacientes da Rede de Saúde Universitária (UHN) em Toronto, Canadá, e contendo atrib-
utos idade, exame de toque, ultrassom transretal e volume prostático apresenta uma
comparação entre métodos de regressão logı́stica e redes neurais artificiais para classi-
ficar os pacientes em quatro categorias de resultado de biópsia. Os resultados obtidos não
foram satisfatórios: ao passo que os tumores benignos foram identificados com eficácia
média de 87%, o câncer de próstata significativo (CSPC) e não-significativo (NSPC)
foram classificados com taxas de 22% e 2% respectivamente. O conjunto inicial de
dados continha 7758 registros, onde mais da metade foi descartado devido a falta de
integridade. Marin et al [26] propuseram através de sua pesquisa meios para reduzir
os problemas gerados pela falta de integridade em um conjunto de dados contendo 950
amostras de testes para diagnóstico de câncer de próstata. Após efetuarem a discretização
de variáveis linguı́sticas, percebeu-se que somente 44 dos 950 registros possuı́am todos
os atributos com valores não-nulos. Os autores descrevem então técnicas para corrigir as
amostras restantes, como por exemplo preenchimento de campos vazios com valor médio
do atributo, normalização por meio de histograma de frequência, remoção de entradas
com valores altamente discriminantes e seleção de atributos relevantes.

3. Objetivos
A partir das técnicas estudadas, deseja-se investigar o uso das técnicas de aprendizado
de máquina através de testes efetuados utilizando o estudo clı́nico. Com base no estudo
comparativo, busca-se indicar quais técnicas mostram-se promissoras quando aplicadas
ao problema de diagnóstico de câncer de próstata assim como a sugestão de pesquisas



futuras. Deseja-se além deste objetivo, destacar técnicas de imputação e correção de
dados que mostram-se favoráveis ao desempenho dos sistemas especialistas.

4. Procedimentos metodológicos e técnicas

Neste estudo, a avaliação do desempenho das técnicas de aprendizado de máquina abor-
dadas será realizada através de implementações de sistemas especialistas para processar
o conjunto de dados. É importante destacar que tais técnicas possuem diferentes formas
de representação e diversos algoritmos para a construção– com isto, é também possı́vel
estabelecer comparações das variações de arquitetura de uma técnica especı́fica.

A pesquisa partirá da fundamentação teórica e apronfundamento das técnicas e
algoritmos a serem utilizadas na construção de sistemas especialistas, seguidos por testes
e refinamentos, focando em técnicas de imputação e correção de dados para avaliar o
impacto da falta de integridade no conjunto de dados. Devido ao grande número de
referências bibliográficas no campo, a enfâse inicial será dada às redes neurais artifici-
ais com experimentos na variação de arquiteturas e algoritmos de treinamento; k-nearest
neighbors e teoria de conjuntos fuzzy dar-se-ão na sequência.

O estudo e construção de um sistema hı́brido utilizando o paradigma neuro-fuzzy
(combinação das técnicas de redes neurais artificiais e teoria de conjuntos fuzzy) será
realizado posteriormente, devido à crescente popularidade e aplicabilidade no campo de
pesquisa [31].

5. Cronograma de Execução

O cronograma de atividades previsto para o desenvolvimento do trabalho está disposto na
Tabela 1.

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados

Apesar da extensa bibliografia existente na área de estudo, os resultados obtidos de acordo
com estudos clı́nicos de vários paı́ses e variações de técnicas nem sempre mostram resul-
tados semelhantes. Deseja-se a partir desta pesquisa, identificar técnicas de aprendizado
de máquina que mostrem-se favoráveis e eficientes quando aplicadas ao diagnóstico de
câncer de próstata no Brasil. Espera-se que ao decorrer da pesquisa, particularidades
do conjunto de dados como por exemplo a falta de integridade e distribuição de valores
dos atributos determinem a taxa de classificação dos sistemas desenvolvidos a partir das
técnicas estudadas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

André A. Del Grossi Helen Cristina de M. Senefonte



Tabela 1. Cronograma de Execução

MESES
DESCRIÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O PROBLEMA
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
TÉCNICAS DE IMPUTAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
K-NEAREST NEIGHBORS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
SISTEMAS FUZZY
IMPLEMENTAÇÃO
k-NEAREST NEIGHBORS & 

IMPLEMENTAÇÃO
REDES NEURAIS E 

IMPLEMENTAÇÃO
VARIAÇÕES DE ARQUITETURAS 

ANÁLISE DE RESULTADOS

SUBMISSÃO DE ARTIGOS

MONTAGEM DA MONOGRAFIA
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Julho 2012.

[15] F. A. C. Gomide, R. R. Gudwin, and R. Tanscheit. Conceitos fundamentais da teoria
de conjuntos fuzzy, lógica fuzzy e aplicações. 1995. Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

[16] P. E. Hart. The condensed nearest neighbor rule. IEEE Transactions on Information
Theory, 18:515–516, 1968.

[17] S. O. Haykin. Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall, November 2008.

[18] J. W. Hines. Fuzzy and Neural Approaches in Engineering. John Wiley & Sons, NY,
1997.

[19] J. J. Hopfield. Neural networks and physical systems with emergent collective compu-
tational abilities. In Proceedings of the National Academy of Science, volume 79,
pages 2554–2558, USA, April 1982.

[20] National Cancer Institute. Treatment choices for men with early-stage prostate cancer,
January 2011.

[21] P. I. Karakiewicz, S. Benayoun, M. W. Kattan, and et al. Development and validation of
a nomogram predicting the outcome of prostate biopsy based on patient age, digital
rectal examination and serum prostate specific antigen. The Journal of Urology,
173:1930–1934, 2005.



[22] M. W. Kattan and P. T. Scardino. Prediction of progression: nomograms of clinical utility.
Clinical Prostate Cancer, 1:90–96, 2002.

[23] N. Lawrentschuk, G. Lockwood, P. Davies, A. Evans, J. Sweet, A. Toi, and N. E. Fleshner.
Predicting prostate biopsy outcome: artificial neural networks and polychotomous
regression are equivalente models. International Urology and Nephrology, 43:23–
30, 2010.

[24] P. J. Lisboa. A review of evidence of health benefit from artificial neural networks in
medical intervention. Neural Networks, 15:11–39, 2002.

[25] P. J. Lisboa and A. F. G. Taktak. The use of artificial neural networks in decision support
in cancer: A systematic review. Neural Networks, 19:408–415, 2006.

[26] O. R. Marin, D. Ruiz, A. Soriano, and F. J. Delgado. Automatic decision using dirty
databases: Application to prostate cancer diagnosis. In 32nd Annual International
Conference of the IEEE EMBS, Buenos Aires, Argentina, September 2010.

[27] A. W. Partin, Kattan, M. W., E. N. Subong, and et al. Combination of prostate-specific
antigen, clinical stage, and gleason score to predict pathological stage of localized
prostate cancer. a multi-institutional update. The Journal of the American Medical
Association, 277:1445–1451, 1997.

[28] A. W. Partin, J. Yoo, H. B. Carter, and et al. The use of prostate specific antigen, clinical
stage in men with localized prostate cancer. Journal of Urology, 150:110–114, 1993.

[29] O. Regnier-Coudert, J. McCall, R. Lothian, T. Lam, S. McClinton, and J. N’Dow. Ma-
chine learning for improved pathological staging of prostate cancer: A performance
comparison on a range of classifiers. Artificial Intelligence in Medicine, 55:25–35,
2012.

[30] S. Russell and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall,
December 2009.

[31] S. Sahin, M. R. Tolun, and R. Hassanpour. Hybrid expert systems: A survey of cur-
rent approaches and applications. Expert Systems with Applications, 39:4069–4617,
2012.

[32] I. Saritas, I. A. Ozkan, and I. U. Sert. Prognosis of prostate cancer by artificial neural
networks. Expert Systems and Applications, 37:6646–6650, 2010.

[33] C. Stephan, H. A. Meyer, M. Kwiatkowski, F. Recker, H. Cammann, S. A. Loening, and
et al. A (-5, -7) propsa based artificial neural network to detect prostate cancer.
European Urology, 50:1014–1020, 2006.

[34] R. Tanscheit. Sistemas fuzzy. Rio de Janeiro, RJ. Pontifı́cia Universidade Católica do
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