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Diagnóstico de depressão com base em
fotos do Instagram
Algoritmo tem taxa de detecção de 70%, e meios tradicionais acertam 42%

Fotos tiradas por pessoas com depressão são mais azuis, cinzas e têm menos rostos de pessoas do que as
imagens clicadas por indivíduos saudáveis. Com base nessas premissas, um programa de computador foi capaz
de detectar sinais de depressão a partir de fotos postadas no Instagram com uma taxa de sucesso maior do
que a de tratamentos tradicionais: o computador diagnosticou corretamente 70% dos casos, enquanto médicos
conseguiram acertar em 42% das vezes.

Os dados são de uma pesquisa conduzida por estudiosos das universidades Vermont e Harvard, nos EUA, e
publicado na revista “EPJ Data Science”, um dos principais periódicos da ciência da informação.

— Isso indica um novo método para rastreio precoce da depressão e de outras doenças mentais
emergentes — considera Chris Danforth, professor da Universidade de Vermont, que liderou o estudo em
conjunto com Andrew Reece, de Harvard. — Este algoritmo [utilizado no programa] às vezes pode detectar a
depressão antes do diagnóstico clínico, feito pelo médico.

IMAGENS EM PRETO E BRANCO
Os voluntários que participaram da pesquisa tiveram que compartilhar seu feed no Instagram, bem como

seu histórico de saúde mental. Com as 166 pessoas participantes, foram coletadas 43.950 fotos. E as imagens
foram analisadas por um software de computador que continha o algoritmo.

“A análise de pixels das fotos em nosso conjunto de dados revelou que indivíduos deprimidos em nossa
amostra tendiam a publicar fotos que eram, em média, mais azuis, mais escuras e mais cinzas do que aquelas
publicadas por indivíduos saudáveis”, Danforth e Reece escrevem em uma postagem de blog para acompanhar
o estudo.

Eles também descobriram que indivíduos saudáveis escolheram filtros do Instagram, como o Valencia, que
dá às fotos um tom mais quente e mais brilhante. Entre as pessoas deprimidas, o filtro mais popular é o
Inkwell, que deixa a foto em preto e branco.

“Em outras palavras, as pessoas que sofrem de depressão são mais propensas a escolher um filtro que
literalmente descarrega toda a cor que querem compartilhar”, escrevem os cientistas.

9 ago 2017 O Globo

DIVULGAÇÃO/UNIVERSIDADE DE VERMONT

javascript:showArticle('e192e4bb-b969-45af-bb66-6a904119bdb3',28)
javascript:showArticle('87193c49-fbfd-4b8e-b177-0b3e8bb572f9',29)


09/08/2017 Infoglobo - O Globo - 9 ago 2017 - Diagnóstico de depressão com base em fotos do Instagram

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1f8caf06d200915000039 2/2

Danforth e Reece também notaram que quem está deprimido tende a preferir tirar fotos de paisagens do
que de pessoas, o que faz com que as imagens tenham menos rostos à mostra.

“Menos rostos nas imagens pode ser um indicador oblíquo de que os usuários deprimidos interagem
menos”, analisa a dupla — o que corrobora outras pesquisas que relacionam a depressão a uma interação
social reduzida.

Eles destacam que mais da metade dos diagnósticos de depressão de um clínico geral são invariavelmente
falsos — o que é um caro problema de saúde —, enquanto o algoritmo computacional melhora muito essa
taxa. O novo estudo também mostra que o modelo de computador foi capaz de detectar sinais de depressão
antes da data de diagnóstico dos pacientes.

“Tanto está codificado em nossa pegada digital. A inteligência artificial será capaz de encontrar sinais,
especialmente para algo como a doença mental”, destaca Danforth. Ele avalia que esse tipo de aplicação pode
ser uma grande promessa para ajudar as pessoas no início de uma doença, evitando falsos diagnósticos e
oferecendo uma nova seleção de serviços de saúde mental, especialmente para aqueles pacientes que não
tenham acesso a um perito treinado, como um psiquiatra.
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