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Resumo
O câncer de mama, apesar de ser uma das principais causas de morte entre as
mulheres em todo o mundo, é uma doença que pode ser curada se for diagnosticada
precocemente. Uma das principais técnicas utilizadas na detecção de câncer de
mama é a Fine Needle Aspirate – FNA (ou Punção Aspirativa por Agulha Fina) que,
dependendo do caso clínico, necessita da análise de vários médicos especialistas
para a efetivação do diagnóstico. Entretanto, a realização de tais diagnósticos e a
emissão de segundos pareceres têm sido prejudicadas pela dispersão geográfica
dos médicos e/ou a dificuldade na conciliação de tempo para realizar trabalhos em
conjunto. Inserindo-se nessa realidade, esta tese de doutorado utiliza inteligência
computacional no apoio à tomada de decisão médica para a realização de
telediagnósticos. Para tanto apresenta um método fuzzy destinado a auxiliar o
diagnóstico de câncer de mama, capaz de processar e classificar dados extraídos de
esfregaços de tecidos mamários obtidos por FNA. Este método está integrado a um
ambiente virtual para realização de telediagnóstico colaborativo, cujo modelo foi
desenvolvido prevendo a incorporação de Módulos de Pré-Diagnóstico para apoio à
tomada de decisão médica. No desenvolvimento do método fuzzy, o processo de
aquisição do conhecimento foi realizado pela extração e análise dos dados
numéricos em base de dados padrão ouro e por entrevistas e discussões com
médicos especialistas. O método foi testado e validado com casos reais e, em função
da sensibilidade e da especificidade alcançadas (diagnóstico correto de tumores,
respectivamente, malignos e benignos), os resultados obtidos foram satisfatórios,
considerando tanto os pareceres de médicos e os padrões de qualidade para
diagnóstico de câncer de mama quanto a comparação com outros estudos realizados
envolvendo diagnóstico de câncer de mama por FNA.
Palavras-chave: Inteligência Computacional, Lógica Fuzzy, Sistema de Apoio à
Decisão, Diagnóstico Câncer de Mama, Telemedicina, Telediagnóstico.
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Abstract
Breast cancer, despite being one of the leading causes of death among women
worldwide is a disease that can be cured if diagnosed early. One of the main
techniques used in the detection of breast cancer is the Fine Needle Aspirate – FNA
(aspiration puncture by thin needle) which, depending on the clinical case, requires
the analysis of several medical specialists for the diagnosis development. However,
such diagnosis and second opinions have been hampered by geographical dispersion
of physicians and/or the difficulty in reconciling time to undertake work together.
Within this reality, this PhD thesis uses computational intelligence in medical
decision-making support for remote diagnosis. For that purpose, it presents a fuzzy
method to assist the diagnosis of breast cancer, able to process and sort data
extracted from breast tissue obtained by FNA. This method is integrated into a virtual
environment for collaborative remote diagnosis, whose model was developed
providing for the incorporation of prerequisite Modules for Pre Diagnosis to support
medical decision. On the fuzzy Method Development, the process of knowledge
acquisition was carried out by extraction and analysis of numerical data in gold
standard data base and by interviews and discussions with medical experts. The
method has been tested and validated with real cases and, according to the
sensitivity and specificity achieved (correct diagnosis of tumors, malignant and benign
respectively), the results obtained were satisfactory, considering the opinions of
doctors and the quality standards for diagnosis of breast cancer and comparing them
with other studies involving breast cancer diagnosis by FNA.
Keywords: Computational Intelligence; Fuzzy Logic; Decision Support System;
Breast Cancer Diagnosis; Telemedicine; Remote Diagnostics.
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Capítulo 1
1 Introdução

Em todo o mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres,
tendo mais do que o dobro da taxa de incidência dos cânceres retal e de colo do
útero, e cerca de três vezes a de carcinoma de pulmão. Segundo artigo publicado na
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o câncer de mama é um problema de
saúde pública, não só em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, mas
também em países desenvolvidos, como Estados Unidos e países da Europa
Ocidental (Gebrim e Quadros, 2006; Guerra et al., 2005).
Anualmente ocorrem mais de um milhão de novos casos no mundo, tornando
o câncer de mama a mais recorrente neoplasia maligna feminina, responsável por
18% das neoplasias femininas (MS, 2004; WHO, 2011). De acordo com a American
National Cancer Institute (NCI, 2011), estima-se que 13,4% das mulheres nascidas
hoje serão diagnosticadas com câncer de mama em algum momento das suas vidas.
No Brasil, de acordo com pesquisa realizada em 2009, junto ao Instituto Nacional de
Câncer - INCA, Sistema Único de Saúde - SUS e Ministério da Saúde - MS (INCA et
al., 2011), houve, em 2008, um crescimento de mais de 50% de novos casos de
câncer de mama.
Apesar deste quadro preocupante, o câncer de mama pode ser curado se
diagnosticado precocemente (Chen et al., 2011). De acordo com a Organização
Mundial da Saúde - OMS, os custos com o tratamento do câncer são reduzidos em
cerca de um terço quando os casos são diagnosticados e tratados precocemente
(WHO, 2011). Para tanto, uma das principais técnicas utilizadas é a Fine Needle
Aspirate - FNA (em português, Punção Aspirativa por Agulha Fina - PAAF)1 que,
frequentemente, requer a análise por vários médicos especialistas para efetivação do

1

Adaptando-se à bibliografia internacional, essa tese optou por utilizar a sigla em inglês durante todo
o texto.
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diagnóstico. Entretanto, a realização de tais diagnósticos e a emissão de segundos
pareceres têm sido prejudicadas pela dispersão geográfica dos médicos e/ou a
dificuldade na conciliação de tempo para realizar trabalhos em conjunto. Esta
dificuldade – sincronização espaço-temporal entre os profissionais – induz aos
paradigmas do telediagnóstico2, que depende de ferramentas e metodologias
apropriadas, por meio de soluções computacionais que possibilitem a realização do
trabalho colaborativo a distância, visando facilitar a análise ou confirmação da
situação de um paciente, configurando-se como um importante ponto de apoio à
decisão médica, mesmo quando a situação-problema (paciente) e/ou os médicos
especialistas se encontrem em localizações geograficamente distintas.
Para agilizar este processo é imprescindível o desenvolvimento de sistemas
computacionais destinados a auxiliar a realização de diagnóstico, de modo que as
técnicas de inteligência computacional estão ganhando popularidade nesta área,
devido sua alta capacidade de diagnóstico e classificação eficaz (Chen et al., 2011),
além da maior capacidade de processamento e rapidez na análise de exames
laboratoriais.
Assim, motivada pelas questões elencadas, partindo do princípio que as
técnicas de inteligência computacional podem ser utilizadas no auxílio ao diagnóstico
clínico e considerando a necessidade dos médicos realizarem trabalho colaborativo a
distância, esta tese desenvolve um método fuzzy destinado a auxiliar o diagnóstico
de câncer de mama a partir da análise de descritores de material extraído por FNA. A
proposta desenvolvida insere este método fuzzy em um modelo de ambiente de
telediagnóstico colaborativo que permite que módulos computacionais inteligentes
para pré-diagnóstico sejam disponibilizados para a discussão médica remota.
A questão central da pesquisa é investigar como recursos de inteligência
computacional, particularmente lógica fuzzy, inseridos em um ambiente de
telediagnóstico colaborativo, podem ser utilizados no auxílio ao diagnóstico de
câncer de mama a partir da análise de descritores de esfregaços obtidos por FNA.

2

Telediagnóstico é o envio remoto de dados de paciente (sinais vitais, imagens médicas, dados
laboratoriais, entre outros), como também realização de consultas remotas, para fins de tomada de
decisão diagnóstica entre especialistas médicos. Esta área abrange também o cenário de diagnóstico
remoto colaborativo e cooperativo, assim como de segunda opinião.
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1.1 Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um método destinado a auxiliar
o diagnóstico de câncer de mama a partir da análise de descritores extraídos de
esfregaços de tecido mamário obtido por FNA, com incorporação de recursos de
inteligência computacional e inserido em ambiente de telediagnóstico colaborativo
para auxílio à tomada de decisão.
Visando atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
 verificar o estado da arte relacionado às técnicas de inteligência
computacional aplicadas ao diagnóstico de câncer de mama, ao
telediagnóstico na área de saúde e a ambientes para realização de
trabalho colaborativo a distância na área de saúde;
 mapear, em linhas gerais, o conhecimento médico para o diagnóstico de
câncer de mama utilizando FNA;
 mapear dados relativos à FNA em base de dados padrão ouro (casos
clínicos com diagnóstico conhecido e confirmado);
 desenvolver, implementar e testar um método, baseado em técnicas de
sistemas inteligentes, capaz de realizar o processamento e classificação
de dados extraídos de esfregaços obtidos por FNA, visando auxiliar o
diagnóstico de câncer de mama;
 validar o método inteligente para auxílio ao diagnóstico de câncer de
mama por meio de: (a) casos clínicos reais, provenientes de uma base
de dados pública com diagnóstico padrão ouro; (b) avaliação dos testes
diagnósticos, realizada por médicos especialistas;
 modelar um protótipo de ambiente inteligente de telediagnóstico
colaborativo aplicado à área de saúde e implementar um protótipo do
mesmo;
 integrar, ao ambiente de telediagnóstico colaborativo, o método
inteligente desenvolvido visando auxiliar a realização de diagnóstico de
câncer de mama.
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1.2 Organização do trabalho
Esta tese está organizada como apresentado a seguir.
 O Capítulo 2 apresenta os métodos mais populares para diagnóstico de
câncer de mama, particularmente Fine Needle Aspirate – FNA, assim
como critérios para avaliação de testes diagnósticos.
Os conceitos, pesquisas e tecnologias relacionadas ao objeto de estudo desta
tese de doutorado estão apresentados em três capítulos.
 O Capítulo 3 apresenta o estado da arte, com pesquisas utilizando
inteligência computacional aplicada ao diagnóstico de câncer de mama,
pesquisas voltadas ao telediagnóstico e

pesquisas relacionadas a

ambientes virtuais para a realização de trabalho colaborativo a distância.
 O Capítulo 4 apresenta os aspectos básicos relacionados à inteligência
computacional e os principais conceitos inerentes à lógica fuzzy.
 O Capítulo 5 apresenta a Telemedicina e suas áreas de aplicação, além
de apresentar a definição e principais características de ambientes
virtuais voltados para a realização de trabalho colaborativo a distância na
área de saúde.
Seguem-se a eles o desenvolvimento do método proposto, que também
acontece em três capítulos.
 O Capítulo 6 apresenta o Ambiente Virtual Inteligente de Interação
Médica - AVIIM, ambiente inteligente de telediagnóstico colaborativo para
auxílio à tomada de decisão, que é o ambiente cuja arquitetura é
proposta neste trabalho e no qual o Método Inteligente (MPD-FNAFuzzy), objeto desta tese, foi inserido.
 O Capítulo 7 descreve o MPD-FNA-Fuzzy (Módulo de Pré-DiagnósticoFNA-Fuzzy), desenvolvido nesta tese, para auxílio ao diagnóstico de
câncer de mama.
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 O Capítulo 8 apresenta a validação e os resultados alcançados com o
MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido, assim como discussão acerca dos
resultados alcançados e experimentos realizados.
Finalmente,
 o Capítulo 9 apresenta as conclusões, contribuições e trabalhos futuros.
Complementando o texto, o Apêndice A contém diagramas do protótipo do
AVIIM,

o

Apêndice

B

relata

os

principais

experimentos

realizados

no

desenvolvimento do MPD-FNA-Fuzzy e que foram descartados, e o Apêndice C lista
as publicações relacionadas aos estudos no PPgEEC e ao desenvolvimento desta
tese.
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Capítulo 2
2 Diagnóstico de Câncer de Mama

Este capítulo relata aspectos relacionados aos métodos mais populares
utilizados no diagnóstico de câncer de mama, particularmente FNA, e apresenta
como são avaliados os testes diagnósticos na área de saúde.
Visando melhor entendimento, o capítulo está subdivido nas seguintes seções:
2.1 Métodos para diagnóstico de câncer de mama: conceitua câncer de
mama e relaciona os métodos mais populares para o seu diagnóstico;
2.2 FNA – Fine Needle Aspirate: descreve este exame específico, cujos
resultados

são

processados

e

analisados

pelo

módulo

inteligente

desenvolvido no presente trabalho;
2.3 Avaliação de teste de diagnóstico: apresenta técnica e fórmulas,
utilizadas na área médica e de saúde e adotadas neste trabalho, para avaliar
resultados de testes diagnósticos.
2.4 Comentários finais.

2.1 Métodos para diagnóstico de câncer de mama
Um tumor cancerígeno mamário é uma massa de tecido da mama que está
crescendo de forma anormal e descontrolada (Bukhari, 2009).
O diagnóstico do câncer de mama está entre os fatores que têm causado
preocupação aos pesquisadores, aos médicos e à sociedade. A falta de cultura, de
orientação e de recursos financeiros e humanos, faz com que vários casos de câncer
de mama sejam detectados nos estágios avançados da doença, nos quais as
chances de mutilação e morte passam a ser significativamente maiores (Bukhari,
2009).
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De acordo com Monfair (2007), existem três métodos populares para o
diagnóstico de câncer de mama: (i) mamografia; (ii) Fine Needle Aspirate – FNA
(punção aspirativa de tecido mamário por agulha fina) com interpretação visual; e (iii)
biópsia cirúrgica.
A capacidade destes métodos (acima citados) de diagnosticar câncer
corretamente quando a doença está presente é: mamografia, 68% a 79%; FNA com
interpretação visual - de 65% a 98%; e biópsia cirúrgica, 100% (Rakha e Ellis, 2007).
Segundo Street (1999): mamografia carece de sensibilidade; a sensibilidade
da FNA com interpretação visual varia muito, em função, justamente, da
interpretação visual; e biópsia cirúrgica, embora seja preciso, é um método invasivo,
demorado e caro, quando comparado aos outros métodos.
Essa tese centra-se nessa segunda possibilidade de diagnóstico, melhor
explanada no tópico a seguir.

2.2 Fine Needle Aspirate (FNA) ou Punção Aspirativa por Agulha
Fina (PAAF)
A técnica de biópsia conhecida como Fine Needle Aspirate - FNA (em
português, Punção Aspirativa por Agulha Fina – PAAF) tem sido mundialmente
aceita na abordagem das lesões mamárias, por ser simples e rápida de ser
realizada. Ela consiste em um procedimento percutâneo no qual o médico
especialista utiliza uma agulha fina (que varia de 0,6 a 0,8 mm) e uma seringa para
retirar amostras de fluido de um cisto de mama ou remover aglomerados de células
de uma massa sólida. A agulha é introduzida na pele, em direção à lesão, com o
intuito de coletar células para posterior avaliação de sua morfologia, quantidade e
distribuição, através de exame citológico.
O material genético extraído da mama por FNA é geralmente enviado para
laboratório de patologia, sendo examinado por médicos patologistas (especialistas no
diagnóstico de doenças por meio de testes em laboratório), a partir da análise, ao
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microscópio, das características das células de esfregaços feitos com este material
em lâminas de vidro e corados por técnicas especiais.
As principais vantagens da utilização de FNA são: não necessitar de uma
incisão; causar pouco desconforto ao paciente; rapidez na realização do exame e na
emissão do diagnóstico (em alguns casos, o resultado é disponibilizado no mesmo
dia); baixo custo, quando comparado a outros procedimentos (Monfair, 2007).

2.3 Avaliação de teste diagnóstico
O teste diagnóstico é qualquer exame complementar aplicado ao indivíduo
visando, dentre outros, identificar ou confirmar a presença de doença ou situação
relacionada à saúde, sendo considerado útil quando ele identifica bem a presença da
doença.
Na prática clínica, os testes diagnósticos não costumam ser absolutos e
podem ter quatro tipos de resultados (Armitage e Berry, 1994; Daniel, 1995; Faceli et
al., 2011), conforme apresentado na Tabela 2.1:
 Verdadeiro Positivo – VP: quando o teste dá positivo e o indivíduo tem a
doença, ou seja, as pessoas doentes são corretamente diagnosticadas
como doentes;
 Falso Positivo – FP: quando o teste dá positivo, mas o indivíduo não tem
a doença, ou seja, pessoas saudáveis são incorretamente indentificadas
como doentes;
 Falso Negativo – FN: quando o teste dá negativo, mas o indivíduo tem a
doença, ou seja, as pessoas doentes são incorretamente identificadas
como saudáveis; e
 Verdadeiro Negativo – VN: quando o teste dá negativo e o indivíduo não
tem doença, ou seja, as pessoas saudáveis são corretamente
indenficadas como saudáveis.
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Tabela 2.1: Possibilidades de resultado de teste diagnóstico

DIAGNÓSTICO REAL – PACIENTE:

A

COM DOENÇA

SEM DOENÇA

TESTE POSITIVO

Verdadeiro Positivo
(VP)

Falso Positivo
(FP)

TESTE NEGATIVO

Falso Negativo
(FN)

Verdadeiro Negativo
(VN)

partir

destas

informações,

pode-se

obter

alguns

indicadores

da

fidedignidade dos testes, como, por exemplo, sensibilidade e especificidade, que são
medidas estatísticas do desempenho de uma classificação binária3 de teste, também
conhecida em estatística como função de classificação.

2.3.1 Sensibilidade

A Sensibilidade mede a proporção de positivos reais, devidamente
identificados como tal. Assim, sensibilidade é a capacidade de um teste diagnóstico
identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente doentes. Se um
teste tem alta sensibilidade, raramente deixa de diagnosticar pessoas com a doença.
Opta-se por teste mais sensível quando: a doença é grave e não pode passar
despercebida; a doença é tratável; e os resultados errados (falsos) não determinam
traumatismo psicológico, econômico ou social para o indivíduo (European
Communities, 2006).

3

Classificação binária é a tarefa de classificar os membros de um determinado conjunto de objetos
em dois grupos com base em se eles têm alguma propriedade (característica) ou não.
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A sensibilidade de um teste diagnóstico é calculada a partir da seguinte
fórmula (Armitage e Berry, 1994; Daniel, 1995; Faceli et al., 2011):

=

ou seja,
=

+

2.3.2 Especificidade

A Especificidade mede a proporção de negativos que são corretamente
identificados. Assim, especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico
identificiar os verdadeiros negativos nos indivíduos verdadeiramente sadios, ou seja,
proporção de indivíduos sem doença que apresentam teste negativo, também
denominado ausência de doença. Se um teste tem alta espeficidade, raramente
cometerá o erro de dizer que pessoas sadias são doentes. Opta-se por teste
específico quando: a doença é importante, mas difícil de tratar ou incurável; o fato de
saber que não se tem a doença tem importância sanitária e psicológica; e os
resultados errados (falsos) positivos podem provocar traumas psicológicos,
econômicos ou sociais (European Communities, 2006).
A especificidade de um teste diagnóstico é calculada a partir da fórmula
(Armitage e Berry, 1994; Daniel, 1995; Faceli et al., 2011):

=

á

ou seja,
=

+
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Nas análises efetuadas (avaliação dos testes diagnósticos realizados pelo
Módulo Inteligente Fuzzy, desenvolvido neste trabalho), para determinar a
sensibilidade e a especificidade de cada teste diagnóstico foram adotadas as
fórmulas apresentadas por Armitage e Berry (1994), Daniel (1995) e Faceli et al.
(2011), considerando que estes são os principais parâmetros utilizados atualmente
pelos médicos para avaliação destes resultados.

2.4 Comentários finais

Este capítulo apresentou os métodos mais populares para diagnóstico de
câncer de mama e os principais critérios (sensibilidade e especificidade) utilizados
pela área de saúde, e adotados neste trabalho, para avaliação de testes
diagnósticos.
Ressalta-se que, conforme informado pelos médicos especialistas e também
verificado na literatura (e.g. European Communities, 2006; Armitage e Berry, 1994;
Daniel, 1995), no exame laboratorial (biopsia) de esfregaços obtidos por FNA para
identificação de câncer de mama, é mais importante se obter bons resultados na
sensibilidade do que na especificidade. Ressalta-se que, nesse exame diagnóstico
para câncer de mama, os valores mínimos aceitáveis para a sensibilidade e a
especificidade são, respectivamente, 88% e 80% (European Communities, 2006).
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Capítulo 3
3 Trabalhos Relacionados

Motivadas pela implantação de novas tecnologias - as quais envolvem
modelagens e/ou simulações de ambientes reais e desenvolvimento de aplicações
médico-hospitalares, voltadas a otimizar os processos da área da saúde - as
pesquisas atuais na área médica estão direcionadas para melhorar o desempenho
dos serviços prestados, sendo, portanto, um instrumento que visa otimizar o
atendimento e minimizar os riscos à saúde dos pacientes.
Encontram-se na literatura vários exemplos de utilização de recursos
computacionais aplicados à área da saúde e, particularmente, à área médica. Assim,
esse capítulo apresenta o estado da arte, com pesquisas voltadas ao telediagnóstico,
das pesquisas relacionadas a ambientes virtuais para a realização de trabalho
colaborativo a distância e também das pesquisas que estão utilizando inteligência
computacional aplicada ao diagnóstico de câncer de mama.
Visando um melhor entendimento, o capítulo está subdivido nas seguintes
seções:
3.1 Trabalhos relacionados a

ambientes

de

suporte ao trabalho

colaborativo ou cooperativo na área médica;
3.2 Trabalhos relacionados à utilização de inteligência computacional
aplicada ao diagnóstico ou ao telediagnóstico;
3.3 Trabalhos voltados ao diagnóstico de câncer de mama;
3.4 Trabalhos relacionados à utilização da lógica fuzzy no diagnóstico de
câncer de mama;
3.5 Comentários finais.
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3.1 Trabalhos relacionados a ambientes de suporte ao trabalho
colaborativo ou cooperativo na área médica
No tocante à implementação de ambientes de suporte ao trabalho colaborativo
ou cooperativo4 especificamente projetados para a área médica, tem-se, por
exemplo, o projeto HealthNet (Barbosa et al., 2001; Barbosa et al., 2003), que propõe
a realização de telediagnóstico e de segunda opinião a partir de uma rede
metropolitana de computadores em Recife/PE, tendo o suporte de dois hospitais
locais de grande porte. Nessa proposta, os hospitais responsáveis pelo suporte
apoiam outros hospitais menores no Estado com serviços de telediagnóstico, através
de denominada Rede Integrada de Cooperação em Saúde. Para tanto, o médico
solicitante (i) recolhe um conjunto mínimo de informações de seu paciente (que inclui
informações textuais, imagens e vídeos), (ii) escolhe o médico ou setor de um dos
Hospitais da Rede Integrada ao qual deseja encaminhar seu pedido de
telediagnóstico, e (iii) envia os dados, que ficam armazenados na base de dados do
hospital escolhido para o telediagnóstico. Atendendo ao pedido, o médico
especialista acessa a base de dados, avalia o material recebido e emite o seu
parecer. Quando isso acontece, o médico solicitante é notificado e pode acessar o
diagnóstico emitido pelo colega.
Em outra experiência, com o objetivo de projetar e implementar, através de
videoconferência, uma rede de intercâmbio de informações relacionadas aos
pacientes em tempo real, Mejia et al. (2003) trabalharam no desenvolvimento de uma
Rede de Telemedicina, na qual as informações podem ser estáticas ou dinâmicas,
analógicas ou digitais, com dados, imagens (padrão DICOM5), sinais biomédicos e
voz.

4

No Trabalho Colaborativo há envolvimento mútuo dos participantes num esforço coordenado para,
juntos, resolverem o problema ou atividade, ou seja, situação de ação conjunta. O Trabalho
Cooperativo consiste na divisão de um trabalho entre os participantes de uma equipe, em que cada
pessoa é responsável por uma parte da resolução do problema, visando atingir um objetivo comum.
5
DICOM, abreviação de Digital Imaging Communications in Medicine (ou comunicação de imagens
digitais em medicina), é conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de
informação médica (imagens médicas) num formato eletrônico, estruturando um protocolo.
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Por sua vez, Silva et al. (2002) desenvolveram o Lepidus (UNIFESP/USP), um
sistema inteligente de apoio à decisão médica que fornece uma lista de hipóteses
candidatas, quando lhe é informado um conjunto de descritores (sinais e sintomas).
O sistema usa redes neurais artificiais para processar os sinais-sintomas e fornecer
uma resposta. O Lepidus foi testado em bases de dados médicas e obteve cerca de
84% de acerto.
Outro exemplo é Co-Surgeon, um sistema que combina simulação de cirurgia
6

3D com tecnologia Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) para viabilizar,
através de acesso remoto de múltiplos usuários em uma rede TCP/IP, a manipulação
de modelos anatômicos 3D e simulação de cirurgias compartilhando a mesma visão.
Neste trabalho foi utilizada uma arquitetura cliente/servidor e colaboração síncrona e
assíncrona entre os participantes da sessão. O controle da consistência foi feito
através de ficha (token), em que apenas um participante controla a visão global por
vez (Kim et al., 2001 apud Soares, A., 2002).
Tem-se, também, o trabalho desenvolvido por Barros e Wangenheim (2000),
que consiste no acesso a um banco de imagens, em conformidade ao padrão
DICOM, num ambiente em que equipes médicas podem, a partir de seus
computadores pessoais, examinar uma mesma imagem radiológica e utilizar a
tecnologia Internet existente para a elaboração conjunta do laudo dos pacientes, o
que acontece por meio de um canal de áudio conferência e ferramentas de
manipulação de imagens compartilhadas entre eles.
Baseada na combinação de CSCW e Picture Archiving and Communication
System (PACS), Hsu et al. (2008) propõem um sistema de teleconsulta visando
apoio ao diagnóstico remoto. O conceito de comunidade virtual de Internet também é
adaptado para fornecer uma forma de conexão rápida e conveniente para os
participantes.
Araújo (2008) desenvolveu o Health-Image, que é um ambiente computacional
voltado para a transmissão e manipulação de imagens médicas, visando apoio ao
radiodiagnóstico através da Web.

6

Imagens 3D são imagens de duas dimensões elaboradas de forma a proporcionarem a ilusão de
terem três dimensões.
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Soares (2002) apresentou um ambiente de suporte ao trabalho cooperativo
distribuído, destinado à área médica que integra conversação síncrona e assíncrona
e protocolos padrão de comunicação TCP/IP em um ambiente multimídia, habilitando
o usuário a desenvolver atividades cooperativas utilizando técnicas clássicas de
processamento de imagem, marcações de conteúdo e conversação textual com a
disponibilização simultânea das informações gráficas e textuais, visando à emissão
de um diagnóstico médico comum.
Assim, como ponto comum entre os trabalhos apresentados, evidencia-se o
uso do CSCW aplicado à telemedicina, possibilitando a realização de trabalho
colaborativo a distância na elaboração de diagnósticos, a partir do compartilhamento
de informações e interação entre os especialistas da área médica.

3.2

Trabalhos

relacionados

à

utilização

de

inteligência

computacional aplicada ao diagnóstico ou ao telediagnóstico
Particularmente

na

realização

de

diagnóstico

e

telediagnóstico,

as

informações produzidas requerem dispositivos, aplicações específicas e processos
bem definidos para processá-las, tendo sido identificadas diversas pesquisas cujo
eixo temático está dirigido a essa área.
Um trabalho interessante é o Sistema Especialista para Telediagnóstico no
ambiente de Web Services (SET-WS) (Luna Filho et al., 2004; Luna Filho, 2005), um
sistema especialista para telediagnóstico de malária usando a tecnologia de web
services, sendo um sistema baseado em regras.
Jara et al. (2009) utilizaram inteligência artificial para detectar e prever
doenças miocárdicas, propondo um ambiente de colaboração médica através do
compartilhamento de recursos de informações relacionadas à saúde e utilizando
sinais vitais para, por um lado, realizar a detecção de sintomas através de um
sistema de regras e, por outro lado, efetuar a previsão da doença através de
algoritmos de cronobiologia. A proposta utilizou uma base de conhecimento para
representar informação humana geral, detalhes de coração e parâmetros de
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eletrocardiograma (ECG) baseados em ontologias e sistema de regra para detectar
anomalias e padrões de informações do eletrocardiograma.
Na mesma época, Koutsojannis et al. (2009) desenvolveram o HIROFILOS-II,
um sistema inteligente híbrido para diagnóstico e tratamento de todas as doenças da
próstata com base nos sintomas e resultados do teste de registros de saúde dos
pacientes. A parte principal da HIROFILOS-II é a extração de regras de registros de
pacientes através de técnicas de aprendizagem de máquina, as quais, em seguida,
são manualmente transformadas em regras fuzzy.
No diagnóstico de doenças cardíacas, Mo e Xu (2010) propuseram a utilização
de SVM com base na função de kernel híbrido e Leite et al. (2010) utilizaram redes
neurais competitivas na classificação de arritmias cardíacas.
Em dermatologia é extremamente difícil realizar o diagnóstico de melanoma
maligno baseado apenas em imagens dermatoscópicas. Neste sentido, Przystalski et
al. (2010) realizaram análise de lesões cutâneas usando RNA de função de base
radial, aplicando algoritmos de inteligência artificial para explorar um grande banco
de imagens dermatoscópicas, permitindo aos médicos filtrar semanticamente
imagem com características especificadas.
Antonio (2008) aplicou RNA MLP (Multilayer Perceptron) com backpropagation
na identificação de áreas hiperdensas e/ou hipodensas anormais em exames de
Tomografia Computadorizada de Crânio, em conjunto com a história clínica do
paciente, para auxílio no diagnóstico médico emergencial, a partir da detecção da
ocorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico ou isquêmico. Leite et
al. (2011) apresentaram um modelo fuzzy para pré-diagnóstico de AVC aplicado ao
monitoramento de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Já Kulanthaivel e Ravindran (2005) utilizaram um classificador neural para
diagnosticar lesões renais usando parâmetros de textura de imagem. Foi utilizada
uma RNA com uma camada de entrada representando os parâmetros de textura de
imagem de ultrassonografia renal e uma camada de saída que representa os
resultados de classificação. O algoritmo MLP com backpropagation treina uma rede
neural feedforward multicamada.
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Soares (2008) apresentou uma nova metodologia inteligente para análise e
classificação de imagens de câncer de pele, baseada nas técnicas de
processamento digital de imagens para extração de características de cor, forma e
textura, utilizando a Transformada Wavelet Packet (TWP) e a técnicas de
aprendizado de Máquina de Vetor de Suporte (SVM)7.

3.3 Trabalhos voltados ao diagnóstico de câncer de mama
Relacionado ao diagnóstico de câncer de mama, Anagnostopoulos et al.
(2006) apresentaram uma solução computacional para análise de FNA utilizando
rede neural probabilística (Probabilistic Neural Network - PNN).
Já o reconhecimento automático de lesões malignas de mama (cistos,
fibroadenomas e carcinomas) em imagens de ultrassom por redes neurais artificiais
foi realizado por Ruggiero et al. (1998). Na classificação das lesões foi utilizada uma
MLP com backpropagation.
Bevilacqua et al. (2005), no diagnóstico de câncer de mama, desenvolveram
um método baseado em RNA treinada a partir de uma versão particular do algoritmo
de backpropagation, aplicando um algoritmo genético para encontrar a melhor
topologia da rede neural e Sewak et al. (2007) apresentam a aplicação de um
conjunto de máquinas de vetor de suporte (SVM – Support Vector Machines) na
classificação para diagnóstico de câncer de mama, utilizando as funções linear,
polinomial e de base radial como funções do kernel SVM.
Conrady e Jouffe (2011) utilizaram redes Bayesianas para classificação de
material extraído por FNA para auxiliar no diagnóstico de câncer de mama. Por outro
lado, Chen et al. (2011) utilizaram um classificador RS-SVM8, removendo recursos
redundantes e aumentando assim a precisão do diagnóstico de câncer de mama.
Marcano-Cedeño et al. (2009), na classificação de tumores malignos de
mama, aplica MMLP9 que é um algoritmo de treinamento de Rede Neural Artifical
7

Support Vector Machine
Rough Set – Support Vector Machine
9
Artificial Metaplasticity MMLP
8
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utilizado para dar mais relevância aos padrões de formação menos frequentes e
subtrair relevância para os mais frequentes durante a fase de treinamento,
alcançando uma formação mais eficiente quando comparado ao desempenho do
MLP.
Através de uma abordagem de aprendizagem de máquina, Wei et al. (2005)
realizaram pré-busca inteligente em imagens radiológicas de mama, visando auxiliar
a tomada de decisão por meio da classificação de microcalcificações (malignas e
benignas) em cluster.

3.4 Trabalhos relacionados à utilização da lógica fuzzy no
diagnóstico de câncer de mama

Relacionado ao diagnóstico de câncer de mama utilizando lógica fuzzy, Tang
e Tseng (2009) apresentaram um modelo para diagnóstico de câncer de mama e
também de diabetes a partir da mineração de dados médicos utilizando algoritmo
fuzzy k-nearest neighbor (k-NN) e algoritmos genéticos.
Senol e Yildirim (2009) propuseram estruturas híbridas de redes neurais
artificiais com sistema de inferência fuzzy, denominada Fuzzy-NN10, no diagnóstico
tanto de câncer de tireóide quanto de mama. Foram trabalhados três tipos de
estruturas híbridas: Fuzzy-CSFNN11, Fuzzy-MLP e Fuzzy-RBF12, obtendo como
melhor resultado, no diagnóstico de câncer de mama, 97,72% de sensibilidade e
100% de especificidade.
Perez-Gallardo et al. (2008) desenvolveram uma metodologia, utilizando lógica
fuzzy, para localizar, em mamografias, diferentes tipos de lesões em mama,
diagnosticando câncer de mama e classificando o BI-RADS13 do tumor. Também
aplicado à análise de dados de mamografia, Arita et al. (2006) utilizaram inferência
fuzzy na realização do diagnóstico de tumores.

10

Fuzzy-Neural Network
Fuzzy-Conic Section Function Neural Network
12
Fuzzy-Radial Basis Function
13
Breast Imaging Reporting and Data System
11
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O trabalho de El Hamdi et al. (2010) apresenta, ainda, uma abordagem
evolutiva neuro-fuzzy para diagnóstico de câncer de mama em que o número de
regras difusas e parâmetros ajustáveis no TFM (Type Fuzzy Model) é projetado
simultaneamente combinando o algoritmo genético compacto (CGA) e o algoritmo
genético do estado estacionário (SSGA). O método apresentado atinge 97% de
precisão.
Mencattini et al. (2011) utilizam fuzzy c-means clustering e modelos de
contornos ativos na análise de imagens mamográficas digitalizadas em diferentes
resoluções espaciais e de pixel, obtendo, na validação dos testes diagnósticos, 90%
de sensibilidade e 80% de especificidade.
Wang e Lu (2009) apresentaram um algoritmo de realce da imagem de
ultrassom de mama com base na lógica fuzzy, aplicado a informações de forma e
textura, na detecção de tumores malignos.
Ashraf et al. (2010) apresentam uma abordagem para diagnóstico de câncer
de mama usando a ANFIS, uma combinação de uma rede adaptável baseada em
sistema de inferência fuzzy que utiliza o conhecimento humano e a capacidade de
aprendizagem de máquina, obtendo um resultado de 98,23% de precisão.

3.5 Comentários finais
Considerando os trabalhos apresentados, observa-se que muitas das
propostas realizam diagnósticos utilizando inteligência computacional, mas poucas
aplicam lógica fuzzy e analisam biópsia realizada por FNA. São poucos os sistemas
que permitem realização do telediagnóstico e não necessariamente disponibilizando
recursos para o trabalho colaborativo, sendo que estes raramente utilizam
inteligência computacional. A maioria das propostas que realizam pré-diagnóstico de
câncer de mama utilizam inteligência computacional, exceto aqueles inseridos em
ambiente que suporta trabalho colaborativo e/ou realização de telediagnóstico. Sob a
perspectiva dos trabalhos que abordam pré-diagnóstico por FNA, a maioria não
utiliza

inteligência

computacional,

simplesmente, do cooperativo.

valendo-se

do

trabalho

colaborativo

ou,
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Constata-se que nenhuma das pesquisas relacionadas contempla todas as
características analisadas e, desta forma, a presente tese se insere bem nesta
conjuntura, trazendo uma nova contribuição no sentido de que apresenta um modelo
fuzzy que realiza diagnóstico de câncer de mama a partir de FNA e está inserido em
ambiente virtual de trabalho colaborativo.
Assim, este capítulo apresentou o estado da arte, com trabalhos utilizando
inteligência computacional aplicada ao diagnóstico de câncer de mama, pesquisas
voltadas ao telediagnóstico e trabalhos relacionados a ambientes virtuais para a
realização de trabalho colaborativo a distância.
O próximo Capítulo apresenta os aspectos básicos relacionados à inteligência
computacional e os principais conceitos inerentes à lógica fuzzy, técnica que foi
utilizada no desenvolvimento do método para pré-diagnóstico de tumores mamários.
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Capítulo 4
4 Lógica Fuzzy
Este capítulo apresenta em linhas gerais a Inteligência Computacional, e mais
detalhadamente sobre lógica fuzzy, que é o objeto de estudo deste trabalho. Assim,
visando melhor entendimento, este capítulo está subdividido nas seguintes seções:
4.1 Histórico e Conceitos Preliminares: apresenta a definição de
Inteligência Computacional, assim como a lógica fuzzy e alguns de seus
conceitos;
4.2 Sistema Fuzzy: define e caracteriza a lógica fuzzy, detalhando o método
fuzzy.
4.3 Comentários Finais

4.1 Histórico e Conceitos Preliminares
A Inteligência Computacional possibilita, através de técnicas por vezes
inspiradas na natureza, o desenvolvimento de sistemas inteligentes que imitem
aspectos do comportamento humano, tais como: aprendizado, percepção, raciocínio,
evolução e adaptação. Alguns exemplos de técnicas de Inteligência Computacional
são: Redes Neurais Artificiais, técnica inspirada em neurônios biológicos;
Computação Evolucionária, inspirada em evolução biológica; lógica fuzzy, inspirada
em processamento linguístico; e Sistemas Especialistas, inspirada em processo de
inferência (Engelbrech, 2007).
Sistemas computacionais desenvolvidos a partir dessas técnicas ditas
inteligentes são

tipicamente

sistemas

de:

apoio

à

decisão, classificação,

planejamento, modelagem, reconhecimento de padrões, otimização, previsão,
controle e automação industrial, mineração de dados e de síntese de sistemas. Tais
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sistemas encontram amplo emprego nos mais diversos setores, incluindo os de
Energia, Comércio, Finanças, Indústria, Meio Ambiente, Medicina e Engenharias em
geral (Kaburlasos e Ritter, 2007).
Dentre os sistemas inteligentes, vários utilizam regras nebulosas, que são
sentenças na forma SE-ENTÃO nas quais os antecedentes (premissas) e/ou
consequente são conjuntos com alto grau de incerteza. Várias regras desse tipo
formam um Sistema de Regras Nebulosas (SRN). É importante observar que muitos
modelos envolvendo conjuntos nebulosos, incluindo os sistemas de controlador
desenvolvidos por Mamdani (1974), são formulados utilizando regras nebulosas (e.g.
Barros e Bassanezi, 2006; Jantzen, 2007; Kasabov, 1996; Pedrycs e Gomide, 2007;
Valle, 2007).
O termo lógica foi criado por Aristóteles, com contribuições de Platão e
Sócrates, filósofos gregos que de forma contínua desenvolveram este princípio, cujos
estudos continuam até os dias de hoje. Uma notável contribuição a este campo foi a
do matemático inglês Boole, no século XIX, que estudou e empregou com sucesso
as ideias algébricas no domínio da lógica, definindo uma matemática abstrata
(Weber e Klein, 2003).
Dessa forma, afirmações lógicas passaram a utilizar o formalismo matemático,
sendo calculadas de forma algébrica e obtendo resultados bem definidos para
afirmações (verdadeiro ou falso, alto ou baixo, pertence ou não pertence a um
conjunto, entre outras).
A álgebra booleana é binária, pois reduz as afirmações a apenas verdadeiro
ou falso ou, no caso de sistemas computacionais, 1 ou 0 relativos aos bits. Isso
também reduz à utilização dos conectivos (OU, E e NEGAÇÃO) com diversos
circuitos lógicos que implementam tais conectivos, denominados de portas lógicas.
Mas, em alguns tipos de problemas, ter apenas duas possibilidades (verdadeiro ou
falso, por exemplo) não satisfaz completamente a resposta do problema. Valores
intermediários a estes dois seriam respostas melhores, sendo que, no caso dos
sistemas computacionais, seria necessária a utilização de circuitos analógicos para
conseguir valores entre 1 e 0, aumentando a complexidade dos circuitos.
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As primeiras noções da lógica dos conceitos "vagos" foi desenvolvida pelo
lógico polonês Jan Lukasiewicz (Lukasiewicz, 1920 apud Weber e Klein, 2003) que
introduziu conjuntos com graus de pertinência sendo 0, ½ e 1 e, mais tarde, em 1930,
expandiu para um número infinito de valores entre 0 e 1. A lógica fuzzy opera com
propostas que podem ser verdadeiras com grau de pertinência de 0 a 1 (Weber e
Klein, 2003). Exemplificando, a Figura 4.1 apresenta graficamente um conjunto
clássico e um conjunto fuzzy representativos de um conjunto com limites imprecisos.
A função de pertinência determina o grau de pertinência do elemento x (no caso,
altura) ao conjunto A, ou seja, determina o quanto é possível para o elemento x
pertencer ao conjunto A.

Figura 4.1: Conjunto com Limites Imprecisos – Pertinência de indivíduos com relação à
estatura: Representação Clássica e Representação Fuzzy
Fonte: Weber e Klein (2003)

Assim, a lógica fuzzy permite o processamento de informações que têm certo
grau de incerteza, ou seja, as implementações da lógica difusa permitem que
estados indeterminados possam ser tratados por dispositivos de controle. Desse
modo, é possível avaliar conceitos não-quantificáveis, como: avaliar a temperatura
(quente, morno, frio, gelado e outros), a veracidade de um argumento (corretíssimo,
correto, contra-argumentativo, incoerente, falso e outros) (Dubois, 1980).
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Os princípios da lógica fuzzy estão disponíveis para a comunidade científica
desde a década de 60, sendo utilizados em diversas aplicações, como:
processamento de sinais, sistemas de comunicação, controle inteligente, técnicas de
otimização,

diagnósticos

e

pré-diagnósticos,

monitoramento,

entre

outros

(Kartalopoulos, 1997).
Introduzida em 1965 (Zadeh, 1965), a teoria dos conjuntos nebulosos, também
conhecida por teoria dos conjuntos fuzzy, é uma ferramenta para modelar a
imprecisão e a ambiguidade que surgem em sistemas complexos (Zadeh, 1965;
Zadeh, 1979), tendo sido criada a partir da combinação dos conceitos da lógica
clássica e os conjuntos de Lukasiewicz, definindo graus de pertinência.
Um conjunto nebuloso, ou conjunto fuzzy, difere de um conjunto clássico ao
atribuir a cada elemento um valor no intervalo unitário [0, 1]. Especificamente, um
conjunto nebuloso é definido como uma função A de um conjunto x, chamado
universo de discurso, para [0, 1]. A função A é referida como função de pertinência e
o valor A(x) representa o grau de pertinência – ou compatibilidade – do elemento x
com o conceito representado pelo conjunto nebuloso.
Assim, a lógica fuzzy proposta por Zadeh fornece um modelo matemático para
o tratamento de informações e conceitos de caráter imprecisos ou vagos. Zadeh
(1965) procurava resolver um problema em que os recursos computacionais
disponíveis eram incapazes de automatizar atividades humanas relacionadas a
problemas de natureza industrial, biológica ou química e compreendessem situações
ambíguas, ou que, segundo suas próprias palavras, apresentassem sentimentos
matemáticos humanísticos.
Devido ao desenvolvimento e às inúmeras possibilidades práticas dos
sistemas fuzzy, assim como ao grande sucesso comercial de suas aplicações, a
lógica fuzzy é considerada na literatura como uma técnica padrão e tem ampla
aceitação nas diversas áreas do conhecimento, sendo aplicada na análise de dados,
construção de sistemas especialistas, reconhecimento de padrões, controle e
otimização, dentre outros (Ibrahim, 2004).
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Na teoria clássica de conjuntos, o conceito de pertinência de um elemento de
um conjunto universo a um subconjunto específico A deste mesmo universo envolve
uma dicotomia, isto é, ou este elemento pertence a A ou não.
Por exemplo, se o conjunto universo é X = {1, 2, 3, 4} (neste caso, um
conjunto discreto e finito), então um conjunto de A em X pode ser especificado como
A = {2, 4}. Alternativamente, se A for um intervalo de números reais, então, pode-se
caracterizá-lo como A = { x  R | 2  x  4 }, onde R é o conjunto dos números reais.
Formalmente, dado um conjunto A em um universo X, os elementos deste universo
simplesmente pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Isto pode ser expresso
por uma função característica:

f A : X  0,1 tal que:
xA
f A ( x)  {1,0, Se
Caso contrário

Zadeh (1965) propôs uma caracterização mais ampla, generalizando a função
característica de modo que ela pudesse assumir um número infinito de valores no
intervalo [0, 1], onde um conjunto fuzzy A em um universo X é definido por uma
função de pertinência:

 A ( x ) : X  [ 0 ,1]
onde  A ( x) indica com que grau um elemento x do universo é compatível com o
conceito ou classe de objetos representados pelo conjunto A.
Assim, um conjunto fuzzy A em X é expresso como um conjunto de pares
ordenados, como segue:
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4.2 Sistema Fuzzy
Quando se deseja criar um sistema de controle para um processo, necessitase primeiro obter seu modelo matemático, utilizando técnicas como a transformada
de Laplace ou a transformada Z. Para isso, cada parte do processo a ser modelado
deve ser conhecida, para que a modelagem possa ser mais próxima do real. Isso
muitas vezes não é possível, pois muitas variáveis do mundo real, que influenciam
direta ou indiretamente o processo, não podem ser quantificadas e outras são
totalmente desconhecidas, ou mesmo a modelagem completa do sistema gera
equações extremamente grandes e complexas. Um exemplo disso é a temperatura
em um processo, que pode variar de uma área para outra por causa da ausência de
proteção contra o sol no local e, muitas vezes, não é considerada no modelo (Leite,
2011).
O princípio básico de um sistema fuzzy é modelar as ações a partir de
conhecimento especializado, ao contrário de modelar o processo em si. Esta
abordagem é diferente dos métodos convencionais, na qual os mesmos são
desenvolvidos via modelagem matemática (Pagliosa, 2003).
As técnicas de sistemas nebulosos originaram-se com os trabalhos propostos
por Mamdani (1974), que após inúmeras tentativas frustradas de controlar uma
máquina a vapor com tipos distintos de controladores, inclusive o PID (Proporcional,
Integrativo e Derivativo), conseguiu fazê-lo por meio da aplicação do raciocínio fuzzy
(Weber e Klein, 2003).
O processamento fuzzy é, em geral, composto de: Estágio de Fuzzificação
(gera um conjunto fuzzy de entrada, a partir das entradas e seus graus de
pertinência); Base de Regras (fornecidas por especialistas ou extraídas de dados
numéricos); Estágio de Inferência (ativa as regras, a partir de um conjunto fuzzy de
entrada, gerando um conjunto fuzzy de saída); Estágio de Defuzzificação (fornece a
saída em ℝ, a partir do conjunto fuzzy de saída), como ilustrado na Figura 4.2.
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Figura 4.2: Estrutura do Processo de um Sistema Fuzzy

4.2.1 Estágio de Fuzzificação

O estágio de fuzzificação é o primeiro estágio do sistema fuzzy, sendo
responsável por normalizar as variáveis de entrada no universo do problema,
identificando a qual ou quais conjuntos fuzzy elas pertencem e atribuindo o grau
respectivo de cada pertinência. Os conjuntos fuzzy são totalmente caracterizados por
suas funções de pertinência (Membership Functions - MF) e devem ser ajustados
sobre o universo de discurso de maneira a cobri-lo completamente. Assim, pode-se
definir fuzzificação como o mapeamento de dados precisos para os conjuntos fuzzy
(de entrada).
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Antes da criação do sistema fuzzy é necessário montar os conjuntos fuzzy
(funções de pertinência) que serão utilizadas tanto na entrada do sistema (estágio de
fuzzificação) quanto na saída do sistema. Para tanto, são levantadas primeiramente
as variáveis linguísticas que serão utilizadas, sendo depois divididos os conjuntos
relativos a estas variáveis.
As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do
conceito que se deseja representar e do problema para o qual serão utilizadas e
implementadas. Um conjunto fuzzy A é definido pela sua função de pertinência PA.
Em Martins (2011) são apresentados dois métodos de construção das funções
de pertinência: o método direto e o método indireto. No método direto, o especialista
é quem deve informar todos os dados das funções de pertinência (quais são os
valores que representam cada função e o grau de pertinência, dentro da função, de
cada um deles) de forma a defini-las explicitamente. Já no método indireto, as
informações fornecidas pelos especialistas são mais simples, como a comparação
entre os elementos dentro do conjunto.
Assim, as entradas do sistema são traduzidas em conjuntos fuzzy em seus
respectivos domínios. A atuação de um especialista na área de aplicação a ser
modelada é de fundamental importância para colaborar na construção das funções
de pertinência para a descrição das entradas.
Existem várias funções de pertinência, mas as mais utilizadas são as de forma
triangular, trapezoidal e gaussiana (sino).
As funções de pertinência disponibilizadas no MATLAB® (linguagem utilizada
para a implementação do método fuzzy objeto deste trabalho) são denominadas
Membership Functions (MF) e têm em sua nomenclatura a terminação “mf”.
Considerando o MATLAB®, as mais simples funções de pertinência são
formadas usando linhas retas. Destas, a mais simples é a função triangular (trimf),
que é uma coleção de três pontos, formando um triângulo. A função trapezoidal
(trapmf) tem um topo plano, sendo uma curva de triângulo truncado. Estas funções
de pertinência de linha reta (MathWorks, 2011) têm a vantagem da simplicidade,
estando apresentadas na Figura 4.3.

Grau de Pertinência

Grau de Pertinência
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Figura 4.3: Funções de Pertinência de Linha Reta
Fonte: MathWorks (2011)

Duas funções de pertinência baseiam-se na curva de distribuição Gaussiana,
sendo a primeira uma curva gaussiana simples (gaussmf) e a outra um composto de
duas diferentes curvas gaussianas (gauss2mf).
A função de pertinência sino generalizada (gbellmf) é especificada por três
parâmetros, tendo um parâmetro a mais do que a função de associação Gaussiana
e, assim, pode aproximar-se de um conjunto não difuso se o parâmetro livre é
ajustado. Devido à sua suavidade e notação concisa, funções de pertinência
gaussianas e sino (apresentadas na Figura 4.4) são métodos muito utilizados para
especificar conjuntos fuzzy. Ambas estas curvas têm a vantagem de ser suave e

Grau de Pertinência

Grau de Pertinência

Grau de Pertinência

diferente de zero em todos os pontos (MathWorks, 2011).

Figura 4.4: Funções de Pertinência Gaussianas e Sino
Fonte: MathWorks (2011)
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Embora as funções de pertinência gaussianas e sino alcancem suavidade,
eles não conseguem especificar funções de pertinência assimétricas, que são
importantes em certas aplicações. Desta forma, MathWorks (2011) apresenta a
função de pertinência sigmoidal (sigmf), que é aberta à esquerda ou à direita. Para
aplicações que necessitem de funções de pertinência assimétricas e fechadas (isto
é, não aberta para a esquerda e nem para a direita), funções de pertinência podem
ser sintetizadas usando duas funções sigmoidais, para além de sigmf básico: a
partir da diferença entre duas funções sigmoidais (dsigmf) ou do produto de duas
funções sigmoidais (psigmf). As funções sigmoidais estão apresentadas na Figura

Grau de Pertinência

Grau de Pertinência

Grau de Pertinência

4.5).

Figura 4.5: Funções de Pertinência Sigmoidais
Fonte: MathWorks (2011)

MathWorks (2011) apresenta, ainda, três funções de pertinência polinomiais:
zmf, pimf e smf, nomeadas por causa de sua forma. A função zmf é a curva
polinomial assimétrica aberta para a esquerda, smf é a função de espelho-imagem
que abre à direita e pimf é zero em ambos os extremos com um aumento no meio,
conforme apresentado na Figura 4.6).

Grau de Pertinência
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Grau de Pertinência
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Figura 4.6: Funções de Pertinência Polinomiais
Fonte: MathWorks (2011)

4.2.2 Base de Regras

Qualquer que seja o modelo utilizado no estágio de inferência, a definição da
base de regras é de fundamental importância, pois a partir da mesma são realizados
os cálculos referentes às entradas do sistema.
As regras podem ser formuladas basicamente a partir de dois métodos: (i)
conhecimento de especialistas (que, no caso de uma aplicação médica, deve ser um
médico ou outro profissional que esteja ligado diretamente ao processo e que possua
grande conhecimento teórico e empírico de seu funcionamento); ou (ii) conhecimento
extraído de dados numéricos ou históricos. Cada regra formulada determina qual
ação deve ser tomada para determinada entrada, mapeando a entrada (uma ou mais
variáveis linguísticas) em uma saída (outra variável linguística).
Este componente, juntamente com a máquina de inferência, pode ser
considerado o núcleo dos sistemas baseados em regras fuzzy.
A base de regras é montada com a seguinte estrutura: SE <premissas> ENTÃO
<conclusão>. Um exemplo desse tipo de regra para o controle de freio de um carro
para não bater num objeto à frente seria: SE (velocidade é alta e distância é
pequena) ENTÃO aplicar grande força.
A quantidade de regras varia de um sistema para outro (em função da
quantidade de entradas e saídas), mas deve existir uma quantidade suficiente de
forma que possa abranger todas as possíveis combinações das entradas e saídas,
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pois, caso contrário, pode acontecer uma combinação de entradas em que o sistema
não saberá o que fazer.
Outro aspecto que deve ser analisado é a consistência das regras, que não
devem conter contradições, ou seja, uma regra mandando abrir uma válvula para um
determinado conjunto de entradas e outra regra mandando fechar a mesma válvula
com o mesmo conjunto de entradas.

4.2.3 Estágio de Inferência

A máquina de inferência fuzzy é de fundamental importância para o sucesso
do sistema fuzzy, já que fornece a saída a partir de cada entrada fuzzy e da relação
definida pela base de regras, cada regra no formato SE <antecedente> ENTÃO
<consequente>. A Figura 4.7 ilustra o estágio de inferência.

Figura 4.7: Diagrama esquemático do estágio de inferência
Fonte: Mozelli (2008)

No componente Estágio de Inferência cada proposição fuzzy é traduzida
matematicamente por meio das técnicas de raciocínio aproximado. Para tanto, os
operadores matemáticos serão selecionados para definir a relação fuzzy que modela

50
a base de regras. Desta forma, neste estágio, as entradas são analisadas para gerar
o conjunto nebuloso de saída com seu respectivo grau de pertinência.
Existem alguns métodos de inferência fuzzy, sendo que neste trabalho foi
utilizado o Método de Mamdani (1974), devido a sua simplicidade e eficiência, além
de ser bastante condizente com a intuição humana e ser o método mais utilizado no
estágio de inferência.
No Método de Mandani uma regra SE-ENTÃO é definida pelo produto
cartesiano fuzzy dos conjuntos fuzzy que compõem o antecedente (premissa) e o
consequente da regra. O método de Mamdani agrega as regras através do operador
lógico OU, que é modelado pelo operador máximo e, em cada regra, o operador
lógico E é modelado pelo operador mínimo.
Apresenta-se a seguir exemplo de duas regras:
Regra 1: SE ( é A1 e

é B1) ENTÃO ( é C1).

Regra 2: SE ( é A2 e

é B2) ENTÃO ( é C2).

A Figura 4.8 ilustra como uma saída real
Mamdani é gerada a partir das entradas
max-min. A saída

e

de um sistema de inferência do tipo
reais e as regras de composição

∈ ℝ é obtida pela defuzzificação do conjunto fuzzy de saída C =

C’1 ⋃ C’2 .

Figura 4.8: Mecanismo de Inferência Fuzzy de Mamdani
Fonte: Lopes et al. (2005)

51

4.2.4 Estágio de Defuzzificação

O estágio de defuzzificação, responsável pela interpretação do conjunto fuzzy
de saída, existe em sistemas como o proposto por Mamdani (1974). Ele é utilizado
para gerar um valor numérico único, a partir de todos os possíveis valores contidos
no conjunto nebuloso obtido no estágio de inferência para gerar a ação de controle.
Assim, o processo de defuzzificação produz uma saída (um valor real), a partir do
conjunto fuzzy de saída obtido pelo sistema de inferência. O objetivo é obter um
único número real que melhor represente os valores fuzzy inferidos da variável
linguística de saída.
Para isso, os métodos mais utilizados e que obtêm bons resultados são o
centro de área, o bissetor de área, o maior dos máximos, a média dos máximos e o
menor dos máximos, descritos a seguir (Jantzen, 1998; Klir e Bo, 1995; Maraj et al.,
2008; Passino e Yurkovich, 1998) e ilustrados na Figura 4.9.
 Centro de Área (centroid no MATLAB® (MathWorks, 2011)): também
conhecida como Centroide, essa técnica calcula o centro da área do
Conjunto de Saída (CS) gerado no estágio de inferência e determina sua
projeção sobre o eixo x, que é o valor de saída de controle;
 Bissetor (bisector no MATLAB® (MathWorks, 2011)): nesse método o
valor de saída do estágio de defuzzificação é a posição exata que divide o
CS em duas áreas iguais;
 Maior dos Máximos (lom14 no MATLAB® (MathWorks, 2011)): neste
método é realizada a procura do valor máximo do CS (maior grau de
pertinência das regras que formaram esse conjunto). A sua posição
projetada sobre o eixo x será a saída do estágio de defuzzificação;
 Média dos Máximos (mom15 no MATLAB® (MathWorks, 2011)): esse
método realiza a média aritmética de todos os valores máximos do CS e é

14
15

Largest Of Maximum
Midlle Of Maximum.
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utilizado em substituição ao critério dos máximos quando há mais de um
máximo na função;
 Menor dos Máximos (som16 no MATLAB® (MathWorks, 2011)): é um
método alternativo ao critério dos máximos, pois neste é escolhido o menor
valor máximo encontrado na varredura do conjunto CS.

Figura 4.9: Métodos de Defuzzificação
Fonte: Maraj et al. (2008)

4.3 Comentários

Este capítulo apresentou os aspectos básicos relacionados à inteligência
computacional e aos principais conceitos inerentes à lógica fuzzy.
Visando definir a melhor solução para o problema, no desenvolvimento do
método fuzzy para pré-diagnóstico de câncer de mama, objeto desta tese, foram
realizados experimentos tanto com todas as funções de pertinência relacionadas ao
estágio de fuzzificação (trimf, trapmf, gaussmf, gauss2mf, gbellmf, sigmf,
dsigmf, psigmf, zmf, smf e pimf), apresentadas neste capítulo, quanto com todos
16

Smallest Of Maximum
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os métodos de defuzzificação (centroid, bissector, lom, mom e som)
também apresentados neste capítulo. O método de inferência utilizado foi o de
Mamdani.
Considerando que o método fuzzy, deste trabalho, foi desenvolvido visando
também sua inserção em um ambiente virtual voltado para o telediagnóstico
colaborativo,

o

próximo

Capítulo

apresenta

Telemedicina

características de ambientes virtuais aplicados à área de saúde.

e

as

principais
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Capítulo 5
5 Telemedicina - Telediagnóstico
Este capítulo aborda conceitos, pesquisas e tecnologias relacionados à
Telemedicina,

mais

especificamente

ao

Telediagnóstico.

Visando

melhor

entendimento, o capítulo está subdividido nas seguintes seções:
5.1 Conceitos gerais de Telemedicina: apresenta uma em linhas gerais os
conceitos

que caracterizam a

telemedicina, mais

especificamente

o

telediagnóstico e os processos relacionados;
5.2 Ambientes para trabalho colaborativo a distância na área de saúde:
apresenta as principais características de ambientes virtuais voltados para a
realização de trabalho colaborativo a distância aplicados à área de saúde.

5.1 Conceitos gerais de Telemedicina

Visando propiciar maior segurança, confiabilidade e robustez aos serviços e
procedimentos, principalmente por estar lidando com vidas humanas, a área de
saúde vem, ao longo do tempo, informatizando os seus processos.

A Saúde é uma das áreas onde há maior necessidade de informação para a tomada
de decisões. A Informática Médica é o campo científico que lida com recursos,
dispositivos e métodos para otimizar o armazenamento, recuperação e gerenciamento
de informações biomédicas. O crescimento da Informática Médica como uma
disciplina deve-se, em grande parte: aos avanços nas tecnologias de computação e
comunicação, à crescente convicção de que o conhecimento médico e as informações
sobre os pacientes são ingerenciáveis por métodos tradicionais baseados em papel, e
devido à certeza de que os processos de acesso ao conhecimento e tomada de
decisão desempenham papel central na Medicina moderna (SBIS, 2011).
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Ainda, segundo a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS, as
áreas de atuação da Informática em Saúde são: sistemas de informação em saúde;
prontuário eletrônico do paciente; telemedicina; sistemas de apoio à decisão;
processamento de sinais biológicos; processamento de imagens médicas; internet
em saúde; padronização da informação em saúde (SBIS, 2011).
Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) valoriza a
Telemedicina, explicitando que ela compreende a oferta de serviços ligados aos
cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Tais serviços
são prestados por profissionais da área utilizando Tecnologias da Informação e da
Comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos,
prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação de prestadores de
serviços em saúde, assim como para fins de pesquisas e avaliações.
A literatura na área (e.g. Soares, 2002; Stanberry, 2001) indica que a
telemedicina possibilita a reunião de pacientes e médicos geograficamente distantes
com o objetivo de difundir conhecimento na área da saúde e permitir igualdade de
acesso aos serviços médicos através de análise remota de casos com finalidade
diagnóstica, facilitando a prática médica, com reflexos na qualidade de vida da
população.
A definição dada em 1993 pelo National Library of Medicine Medical Subject
Headings para o termo telemedicina é que “consiste na prestação dos serviços de
saúde via comunicação remota. Isto inclui consulta interativa e serviços de
diagnóstico” (Moore, 1999 apud Soares, 2002).
A Resolução no. 1.643/2001 do Conselho Federal de Medicina - CFM (2011),
em seu Artigo 1º, define o termo como “o exercício da Medicina através da utilização
de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo
de assistência, educação e pesquisa em Saúde”.
Apesar da amplitude destes conceitos, tais definições não abrangem todo o
potencial do uso da telemedicina para diagnósticos, tratamento, monitoramento,
educação e pesquisa (Sizilio et al., 2011).
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No Brasil, as ações nesse campo acontecem desde a década de 90
(Stanberry, 2001). De fato, um país com dimensões continentais tem muito a ganhar
com a formação e a consolidação de redes colaborativas integradas de assistência
médica a distância, uma vez que a redução dos custos com transportes e
comunicações e a possibilidade de levar a medicina especializada a regiões remotas
do país fazem enorme diferença.
Atualmente as aplicações da telemedicina podem ser classificadas em cinco
tipos principais (EDUMED, 2008; Moore, 1999 apud Soares, 2002; Shen et al., 2007):
telemonitoramento, teleterapia, teledidática, telefonia social e telediagnóstico.
O telemonitoramento trata do acompanhamento do paciente a distância,
baseando-se no conceito de digitalização e envio dos seus dados vitais através de
sistemas de comunicação, desde sua origem (local onde o paciente se encontra) até
o seu destino, que vem a ser um centro médico especializado em interpretação,
análise e possível acionamento das equipes de atendimento, caso necessário.
Exemplos deste tipo de aplicação são a monitoração cardíaca, a monitoração de
pacientes com gravidez de risco ou, ainda, de pessoas com deficiência ou pacientes
imobilizados em casa.
A teleterapia é o controle de equipamentos médicos a distância, tais como
hemodialisadores.
A teledidática trata da

aplicação

das

redes

de computadores na

implementação de ensino a distância de cursos clássicos na área médica ou
educação continuada.
A telefonia social envolve aplicações dos recursos de telefonia convencional
à assistência dinâmica para pessoas deficientes e pessoas idosas (telesocorro) e
ainda apoio à medicina preventiva.
O telediagnóstico é o envio remoto de dados, desde sinais vitais até dados
laboratoriais e imagens médicas, entre outros, como também realização de consultas
remotas ao paciente, para fins de tomada de decisão diagnóstica entre especialistas
médicos. Nesta área, podem ser vislumbrados os cenários de diagnóstico remoto
cooperativo e colaborativo, assim como de segunda opinião. Segundo Akay e Marsh
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(2001) e Barbosa et al. (2001), o serviço de telediagnóstico permite, também, que
médicos residentes em localizações distantes e que disponham de poucos recursos
possam interagir com médicos especialistas a fim de chegarem a um diagnóstico
sobre seus pacientes, o que agiliza o processo conclusivo acerca de uma
enfermidade.
O desenvolvimento da telemedicina possibilita ainda a atuação em uma área
denominada segunda opinião. A Segunda Opinião pode ser definida como uma
consulta adicional com outro médico ou grupo de médicos, solicitada pelo paciente
ou pelo médico que o está atendendo, com o objetivo de garantir a certeza de um
diagnóstico. As atividades de Segunda Opinião estão se tornando cada vez mais
importantes, devido ao nível crescente de conscientização e de conhecimento dos
pacientes a respeito de seus problemas de saúde; ao nível de complexidade
científica e técnica da medicina; e também aos problemas legais e econômicos
associados à prática médica. Para o paciente, uma Segunda Opinião resulta em uma
menor probabilidade de erros no diagnóstico médico, mas pode também provocar um
aumento do custo e do tempo de espera para a obtenção de um diagnóstico. A
Segunda Opinião é também uma solução tipicamente aplicada pelos planos de
saúde privados para se certificar da necessidade de cirurgias complexas no
tratamento de pacientes e reduzir custos (Sabbatini, 2010).
Observa-se que os serviços de Telediagnóstico e de Segunda Opinião podem
funcionar de forma integrada e, conforme as características apresentadas,
dependerão dos recursos do ambiente virtual utilizado para o desenvolvimento do
trabalho colaborativo remoto. Neste trabalho apresentamos, no próximo Capítulo, o
Ambiente Virtual Inteligente de Interação Médica (AVIIM), que agrega estes dois
recursos.
Assim, a telemedicina é uma prática tecnológica cada vez mais frequente nas
comunidades médicas de todo o mundo. A evolução dos recursos, da disponibilidade
e da acessibilidade das redes de computadores ocorrida traduz-se no cenário ideal
para a introdução e o aprimoramento das aplicações de telemedicina na vida
cotidiana de médicos e pacientes.
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5.2 Ambientes para trabalho colaborativo a distância na área de
saúde
A interatividade, essencial à

realização de trabalho

colaborativo, é

compreendida como a possibilidade de intercambiar saberes, rompendo com a
unidirecionalidade dos processos comunicacionais, promovendo uma interação
simultânea que enfatiza os aspectos quantitativos e principalmente qualitativos, como
variedade, riqueza e natureza das interações (Paulon e Carneiro, 2009). Os
ambientes virtuais propiciam a interatividade entre as pessoas e contribuem com
uma extraordinária expansão da informação, do conhecimento e com a diminuição
das distâncias (European Comission, 2009).
Um ambiente virtual é uma localidade da rede mundial de computadores, onde
a interação entre os participantes não precisa mais de lugar e nem de tempo
determinados, podendo acontecer a qualquer hora, por meio de recursos de
gerenciamento e disponibilização de informações e ferramentas que atuam como
mediadores do processo de construção colaborativa, como disponibilização de
material (textos, imagens e vídeos), salas de conversação, fóruns de discussão,
envio de mensagens, questionários, wikis, blogs etc. Ambientes virtuais que
permitem a realização de trabalho colaborativo disponibilizam duas formas de
comunicação para promover e desenvolver a interatividade entre os participantes:
síncrona e assíncrona.
Na forma síncrona (que ocorre em tempo real - on-line), as partes se
comunicam de modo instantâneo, devendo acessar o ambiente ao mesmo tempo,
independente do lugar onde estejam. Nela ocorre a sensação de agilidade no
desenvolvimento dos trabalhos, provocada pelas características desse tipo de
comunicação (EET, 2009). Algumas características da comunicação síncrona são:
comunicação espontânea; resposta espontânea; motivação (sinergia nos trabalhos
individuais e em grupo, motivando os participantes a criarem e participarem das
atividades); presença (fortalece o sentimento de comunidade); feedback em tempo
real (o rápido retorno fomenta o desenvolvimento das atividades); ritmo (ajuda aos
participantes a serem criativos).
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Na forma assíncrona (que está desconectada do tempo e do espaço), cada
participante pode atuar em função do seu tempo disponível, sendo mais confortável
em relação às disponibilidades e necessidades de interação efetiva (EET, 2009).
Algumas características da comunicação assíncrona são: flexibilidade temporal
(acesso às atividades a qualquer hora); tempo para reflexão (o tempo poderá ser
otimizado para estudos e reflexão sobre o material apresentado para discussão, para
ter ideias e preparar os retornos, para checar as referências utilizadas e possibilidade
de acesso ao material quantas vezes for necessário); facilidade de participação
(possibilita a administração da realização das atividades de forma a aproveitar todas
as oportunidades de tempo, podendo ocorrer a integração de ideias e discussão
sobre o assunto em fóruns específicos).
O nível de sucesso da interatividade que acontecerá no trabalho colaborativo
dependerá da escolha que for feita entre essas duas formas de comunicação,
considerando que ambas têm características específicas, devendo ser utilizadas de
forma adequada e harmônica. É importante que os ambientes virtuais forneçam bom
suporte aos usuários na criação, manutenção e operacionalização de programas e
atividades, sendo de fácil utilização e não requerendo que os participantes tenham
conhecimento de computação (Sizilio, 2001).
Assim, este trabalho apresenta o modelo de um ambiente inteligente de
telediagnóstico colaborativo para auxílio à tomada de decisão, denominado AVIIM,
que permite a incorporação de módulos de pré-diagnóstico para auxílio à tomada de
decisão médica (diagnóstico e segunda opinião) e no qual será inserido o método
fuzzy para diagnóstico de câncer de mama, objeto desta tese. O AVIIM está
apresentado no próximo Capítulo.
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Capítulo 6
6 Ambiente inteligente de telediagnóstico colaborativo para
auxílio à tomada de decisão
Este capítulo descreve o ambiente inteligente de telediagnóstico colaborativo
para auxílio à tomada de decisão, consolidado através do Ambiente Virtual
Inteligente de Interação Médica - AVIIM, que é um ambiente virtual para auxílio à
realização do diagnóstico remoto, apoiando a tomada de decisão e realização de
trabalho colaborativo a distância na discussão de casos clínicos e emissão de
segunda opinião. Assim, visando melhor entendimento, o capítulo está subdividido
nas seguintes seções:
6.1 AVIIM – cenário e interação com o meio externo: apresenta a relação
do AVIIM com o ambiente externo, além dos principais recursos do mesmo;
6.2 Estrutura e funcionamento do AVIIM: apresenta a visão geral do AVIIM
e os principais módulos que o compõem, explicando o seu funcionamento.
6.3 Principais interfaces do AVIIM: apresenta as interfaces utilizadas para
instalação de um caso clínico e para discussão de um caso clínico.
6.4 Comentários Finais.

6.1 AVIIM – cenário e interação com o meio externo
O AVIIM possibilita a realização de telediagnósticos e segunda opinião,
disponibilizando aos usuários: acesso a dados e informações sobre casos clínicos,
com textos, imagens e vídeos; realização de pré-diagnósticos por módulos
especialistas inteligentes integrados; disponibilização de ferramentas síncronas e
assíncronas que possibilitam a interação entre os médicos; disponibilização de
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ferramentas para realização de trabalho colaborativo e cooperativo; atualização
constante de banco de dados com registro das atividades síncronas e assíncronas
realizadas; atualização de dados cadastrais de instituições, médicos e pacientes;
armazenamento da história e diagnóstico final (laudos e procedimentos) dos casos
clínicos.
O desenvolvimento do protótipo AVIIM seguiu as normas definidas no manual
de certificação para registro eletrônico em saúde da Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde (SBIS, 2009).
No AVIIM, a unidade de trabalho (realizado de maneira colaborativa pela
equipe médica) é o caso clínico de um paciente que, por meio de interações
realizadas e inferências requisitadas, resulta em diagnósticos parciais e final emitidos
pela equipe médica, sendo arquivados e disponibilizados pelo ambiente, conforme
interação com o meio externo ilustrada na Figura 6.1.

Figura 6.1: AVIIM – Interação com o meio externo

Por meio do AVIIM, via internet, o médico coordenador da equipe de
discussão do caso clínico: (i) introduz no sistema um conjunto de informações do
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caso clínico, que inclui prontuário eletrônico e resultados de exames (textuais,
imagens e/ou vídeos) realizados no paciente; (ii) credencia médicos especialistas e
outros profissionais (denominados participantes) para participarem da equipe que
realizará o diagnóstico remoto; (iii) inicia os trabalhos colaborativos para realização
de telediagnóstico. Os dados ficam armazenados em servidor remoto, estando
disponíveis para todos os participantes, que acessam o ambiente virtual e interagem
entre si, através de recursos síncronos e assíncronos do ambiente. Além disso,
qualquer participante pode solicitar pré-diagnósticos de módulos inteligentes
integrados ao AVIIM. Os médicos participantes avaliam, em conjunto e de forma
colaborativa, os dados do caso clínico e emitem pareceres (laudo e sugestão de
procedimentos), até que a equipe médica chegue a uma conclusão sobre o caso.
O modelo proposto integra um conjunto de recursos interativos inerentes a
ambientes virtuais (como, por exemplo: exposição de textos, vídeos e imagens; chat;
diário; fórum de discussão; mural; glossário; tema; pesquisa de opinião; questionário;
tarefa; workshop; wiki; e web conferência), incorporando módulos inteligentes que
realizam análises pré-diagnósticas de exames específicos, tendo como atores
envolvidos: caso clínico que está sendo discutido; médicos (coordenador e
participantes) dispersos geográfica e/ou temporalmente; profissionais da área de
saúde, responsáveis pela inserção dos dados dos pacientes e dos resultados dos
exames ou convidados para participar da equipe para realização do diagnóstico;
Módulos de Pré-Diagnóstico - MPD. O AVIIM também é aplicável aos procedimentos
de segunda opinião, podendo um médico especialista solicitar a opinião de outro(s)
médico(s) e/ou a opinião de MPDs.
Resguardando a identidade do paciente, ressalta-se que o AVIIM permite que
as informações relacionadas ao caso clínico em discussão sejam acessadas pelos
médicos participantes, independente de onde cada profissional estiver localizado, do
momento em que o mesmo acessar o ambiente e de onde estiverem armazenados
os dados.
O AVIIM apresenta como principais recursos: módulos inteligentes de
inferência, utilizando métodos de classificação e processamento de informações,
para auxiliar a tomada de decisão da equipe médica envolvida na realização de
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diagnóstico; ferramentas necessárias à realização e à coordenação do trabalho
colaborativo, que permitem a comunicação síncrona ou assíncrona aos participantes;
ferramentas que permitem a inserção, disponibilização e gerenciamento de dados,
imagens, vídeos e sons; gerenciamento dos participantes e das atividades na
realização de telediagnóstico.

6.2 Estrutura e funcionamento do AVIIM
O AVIIM é baseado na utilização de técnicas de sistemas inteligentes, na
aquisição e tratamento de dados (textual, imagem e vídeo), no processamento de
informação e execução de trabalho colaborativo a distância na realização de
diagnóstico, conforme ilustrado na Figura 6.2.

Figura 6.2: Visão Geral do AVIIM
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A Figura 6.3 apresenta a expansão do módulo funcional “Módulos de PréDiagnóstico”, demonstrando que o mesmo é composto de módulos específicos de
pré-diagnóstico. Ressalta-se que, no presente trabalho, desenvolveu-se um Módulo
de Pré-Diagnóstico para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama, denominado
MPD-FNA-Fuzzy, representado na Figura 6.3 pelo MPD2.

Figura 6.3: Visão Geral do AVIIM com detalhamento do módulo funcional “Módulos de PréDiagnóstico”

A visão geral do AVIIM apresenta os seguintes módulos funcionais: área de
trabalho, responsável por integrar todos os componentes do ambiente, permitindo o
acesso aos mesmos; caso clínico, armazena e acessa as informações relacionadas
ao caso clínico (relato do caso, resultados de exames, laudos e procedimentos);
interatividade, permite o acesso às atividades síncronas e assíncronas que
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propiciam a comunicação entre os participantes da equipe e a realização do trabalho
colaborativo; módulos de pré-diagnóstico (MPD1, MPD2, ..., MPDn), que utilizam
técnicas

de

Inteligência

Computacional,

têm

processamento

independente,

disponibilizam pré-diagnósticos a partir de solicitação, interagem com entidades
externas ou internas na realização de coleta e armazenamento de dados e
informações processadas, podendo ser capazes de capturar, tratar e analisar dados,
imagens ou vídeos, dependendo da sua especialidade.
O funcionamento do AVIIM, na visão dos médicos participantes e
considerando um caso clínico instalado para diagnóstico, é descrito, a seguir, e
ilustrado na Figura 6.4.
Cada médico participante da equipe médica para telediagnóstico deve: (i)
acessar o AVIIM a partir de computador localizado em qualquer lugar, desde que
conectado à internet, podendo o acesso ser realizado em qualquer horário para
participação nas atividades assíncronas e em dia e hora pré-estabelecidos para
participação em atividades síncronas; (ii) conhecer o caso clínico (caso seja o
primeiro acesso do médico), a partir do relato feito pelo médico coordenador; e (iii)
realizar as atividades previstas por esse médico em cada sessão e/ou aquelas
disponíveis no ambiente que sejam de seu interesse, quais sejam: analisar dados
(textuais ou não) e/ou resultados de exames (laboratoriais, complementares ou
outros) do paciente, utilizando ferramentas para leitura de textos, observação e
análise de imagens e observação de vídeo; discutir o caso clínico com os outros
médicos, participando de atividades síncronas ou assíncronas; solicitar diagnósticos
aos MPDs do AVIIM; realizar construção colaborativa de diagnóstico(s); e concluir o
diagnóstico final, a partir de trabalho colaborativo, emitindo o laudo conclusivo da
equipe médica e a indicação dos procedimentos a serem adotados, no módulo
funcional Laudos e Procedimentos.
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Figura 6.4: Fluxograma de Discussão de Caso Clínico

6.3 Principais Interfaces do AVIIM

As duas principais interfaces do AVIIM são: Instalação Caso Clínico; e
Discussão Caso Clínico, apresentadas a seguir.

6.3.1 Interface – Instalação Caso Clínico

Quando um médico deseja que determinado caso clínico seja analisado de
maneira colaborativa por outros médicos especialistas, pode cadastrar o mesmo no
AVIIM e credenciar a equipe médica, caracterizando, assim, a instalação de um caso
clínico para realização de telediagnóstico.
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A interface para Instalação de Caso Clínico (ilustrada na Figura 6.5) é
composta por 5 módulos funcionais, quais sejam:
 Definir participantes - em rotinas independentes, o coordenador define a
equipe médica e a sua vinculação ao caso clínico;
 Inserir caso clínico - uso de rotinas específicas para a realização do relato
do caso clínico e para a inserção dos resultados de exames realizados,
vinculados ao caso;
 Definir parâmetros - o coordenador informa o período e o objetivo da
equipe médica, esclarecendo aos participantes sobre o que precisa ser
discutido e qual o prazo para fazê-lo;
 Definir sessões - é o principal módulo funcional da instalação de caso
clínico,

pois

disponibiliza

ao

coordenador

da

equipe

médica

as

funcionalidades para criar e editar as sessões de trabalho, incorporando a
cada sessão os recursos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos
previstos; e
 Atividades - utilizado para a finalização da instalação da equipe médica,
neste módulo funcional é realizado o agendamento das datas críticas e a
liberação do acesso aos participantes, que recebem mensagem automática
convidando-os a iniciar os trabalhos.

A Figura 6.5 apresenta dois exemplos de subtela (interface em nível interno):
Definir Sessões (possibilita ao médico coordenador criar uma nova sessão e/ou
editar e excluir sessões já cadastradas. Nesta subtela também é possível alterar a
ordem de execução das sessões); e Editar Sessão (exemplificada com a edição de
uma sessão - Sessão 5 -, onde ao usuário é possibilitado que inclua
elementos/ferramentas na sessão utilizando drag-and-drop17. Ao clicar em um
elemento já incluído na sessão, é aberta uma subtela na qual deverão ser
informados os parâmetros para execução daquele elemento/ferramenta.
17

drag-and-drop é a ação de clicar em um objeto virtual e "arrastá-lo" a uma posição diferente ou
sobre um outro objeto virtual
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Figura 6.5: Interface Instalação Caso Clínico

Os dados de instalação do caso clínico e equipe médica são arquivados em
uma única base de dados, que é utilizada conjuntamente pela equipe participante.
Ferramentas específicas permitem ao médico coordenador definir atividades,
discussões e análises, com respectivos parâmetros e com datas e horários limites
para realização, quando necessário.
O fluxograma para o médico coordenador instalar um caso clínico é
apresentado na Figura 6.6.
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Figura 6.6: Fluxograma para instalação de caso clínico

6.3.2 Interface – Discussão Caso Clínico

A interface para Discussão de Caso Clínico (ilustrada na Figura 6.7) é
composta por sete módulos funcionais, quais sejam:
 Busca - realização de pesquisa por palavras-chave no caso clínico em
discussão e em outros casos clínicos em discussão ou arquivados, assim
como em outros telediagnósticos realizados anteriormente e vinculadas à
mesma instituição de saúde e/ou vinculadas a outras instituições, a partir de
convênios realizados;
 Exames do paciente - contendo os resultados dos exames laboratoriais,
complementares e outros vinculados ao caso clínico;
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 Módulos de Pré-diagnóstico - acesso à execução dos MPDs disponíveis
no AVIIM;
 Casos clínicos - acesso aos casos clínicos, subdivididos em: (i) Ativos
para o médico, precedidos pela data de abertura do respectivo caso clínico;
e (ii) Banco de casos clínicos, com informações acessadas via pesquisa;
 Participantes - médico coordenador, médicos participantes, instituições às
quais os participantes estão vinculados e edição do perfil;
 Participante online - lista de participantes ativos nos últimos 5 minutos;
 Atividades - acesso direto às atividades de interação, tais como wikis,
fóruns, chats, análises de imagens, web conferência, e outros.
No módulo funcional central - Discussão caso clínico no xxxx - são
desenvolvidos os trabalhos da equipe médica, começando pelo Relato do Caso e
concluindo com os diagnósticos apresentados em Laudos e Procedimentos. As
Sessões de trabalho são customizadas pelo médico coordenador a qualquer
momento do processo, que pode direcionar as discussões e demais atividades,
sendo-lhe conferida total flexibilidade para organizar o material na página do modo
como considerar mais conveniente. Ele pode, por exemplo, criar duas sessões para
iniciar os trabalhos, conforme apresentado na Figura 6.7.
Quanto aos recursos que o AVIIM disponibiliza nesta interface, o médico
coordenador dispõe de uma variedade de ferramentas, quais sejam: disponibilização
de informações e programação de atividades; páginas simples de texto; páginas em
HTML; acesso a arquivos em qualquer formato (pdf, doc, ppt, Flash, vídeo, etc.) ou a
links externos (URLs); acesso a diretórios (pastas de arquivos no servidor); rótulos;
atividades interativas com o AVIIM (Ex: solicitação de pré-diagnóstico a um MPD);
livros eletrônicos; glossários; perguntas; análise de imagens, com interatividade
síncrona e assíncrona; questionários; chats; web conferência; wiki (para construção
de textos de forma colaborativa); fórum de discussão; diários; ficheiro; e mural.
Também são disponibilizadas ferramentas para acompanhamento dos participantes:
(i) avaliação por acessos; e (ii) avaliação por participação.
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Figura 6.7: Interface Discussão Caso Clínico

Os Requisitos Funcionais, Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes
do protótipo implementado, desenvolvidos com base em Sommerville (2003), estão
apresentados no Apêndice A.

6.4 Comentários finais

Este capítulo apresentou o Ambiente Virtual Inteligente de Interação Médica AVIIM, ambiente inteligente de telediagnóstico colaborativo para auxílio à tomada de
decisão, cuja arquitetura foi proposta neste trabalho e no qual foi inserido o Método
Inteligente (MPD-FNA-Fuzzy) para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama, objeto
desta tese e apresentado no próximo Capítulo.
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Capítulo 7
7 Método de Pré-Diagnóstico Fuzzy para Auxiliar no
Diagnóstico de Câncer de Mama

Este capítulo descreve o Método Fuzzy para auxílio ao diagnóstico de câncer
de mama, objeto de estudo desta tese de doutorado. Visando o melhor
entendimento, o capítulo está subdividido nas seguintes seções:
7.1 Aquisição e Pré-Processamento dos Dados: descreve a origem e
acesso aos dados utilizados no desenvolvimento e no processamento deste
Módulo, como também descreve o tratamento inicial realizado com os dados
coletados e os descritores disponibilizados para o processamento;
7.2 Processamento e Classificação dos Dados (Módulo Fuzzy) e Pósprocessamento:

caracteriza

todos

os

componentes

envolvidos

no

processamento e suas etapas, apresenta o tratamento dado aos resultados e
à forma de disponibilização destes, bem como o tratamento dado aos
resultados e à forma de disponibilização dos mesmos;
7.3 Pós-processamento e Comentários Finais.

No desenvolvimento do Módulo Inteligente Fuzzy foram utilizados recursos da
inteligência computacional, visando auxiliar o diagnóstico de câncer de mama a partir
da análise de descritores extraídos de esfregaço de tecido mamário obtido por FNA.
Este Módulo Inteligente está inserido no Ambiente Virtual Inteligente de Interação
Médica - AVIIM, ambiente a partir do qual o médico habilitado pode acioná-lo
solicitando pré-diagnóstico ou segunda opinião relativo a casos clínicos com suspeita
de câncer de mama e cujo paciente tenha sido submetido ao exame de FNA.
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7.1 Aquisição e Pré-Processamento dos Dados
Para a aquisição dos dados das FNA utilizou-se a Wisconsin Diagnostic
Breast Cancer Data - WDBC, que é um banco de dados UCI Machine Learning
Repository, disponível na internet pelo domínio da University of California Irvine
(Frank e Asuncion, 2010).
A WDBC é uma base de dados pública, constituindo-se de um conjunto de
dados padrão ouro18, ou seja, com confirmação dos diagnósticos (malignos e
benignos). Ela foi criada em 1993, apresenta 569 registros de pacientes com
diagnósticos conhecidos (sendo 357 casos benignos e 212 casos malignos) e utiliza
material (esfregaços) extraído da mama dos pacientes por FNA, transformado em
imagem digitalizada da qual os principais parâmetros (descritores) foram extraídos.
Para visualização e manipulação dos dados da base WDBC utilizou-se o
MATLAB® (MathWorks – versão estudante).
As amostras (pequenas gotas de líquido viscoso) foram colhidas a partir de
aspiração de tecido mamário com agulha fina, espalhadas em lâminas, coradas
(visando ressaltar os núcleos celulares) e digitalizadas (Street et al., 1993). Exemplos
de imagens capturadas estão apresentados na Figura 7.1. Em seguida, no processo
de avaliação digital realizado por Street et al. (1993), foi especificada a localização
exata de cada núcleo celular e realizada a análise morfométrica dos núcleos de
célula, extraindo características como tamanho, forma e textura.

18

Padrão ouro significa que o verdadeiro diagnóstico é conhecido e confirmado para cada caso
clínico. No caso da WDBC, os diagnósticos malignos foram confirmados por biópsia cirúrgica e os
diagnósticos benignos por subsequentes exames médicos periódicos.
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Figura 7.1: Imagens capturadas de lâminas de vidro com esfregaços de tecido mamário
obtido por FNA (as partes coradas correspondem aos núcleos celulares)

Além do código de identificação e do diagnóstico conhecido (padrão ouro),
cada registro da WDBC apresenta 10 descritores (relacionados ao núcleo celular e
modelados associando os valores mais altos com tumores malignos), quais sejam:
 raio - média das distâncias do centro de massa para cada um dos pontos
no perímetro (limite);
 textura - medida que apresenta a variação das intensidades de escala de
cinza de pixels internos, ou seja, desvio-padrão dos valores de escala de
cinza;
 perímetro - distância total entre pontos consecutivos de limite;
 área - medida pela contagem do número de pixels no interior do núcleo
celular e adicionando metade dos pixels do perímetro do núcleo celular
(para compensar erro de digitalização);
 suavidade - variação local em comprimentos de raio, ou seja, suavidade de
um contorno nuclear foi quantificada medindo a diferença entre o
comprimento de uma linha radial e o comprimento médio das duas linhas
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que o rodeiam, resultando na diferença média de comprimento das linhas
radiais adjacentes;
 compacidade – combina a área e o perímetro para fornecer uma medida
relacionada à compactação dos núcleos de célula, usando a fórmula:

 concavidade - visando capturar informações de forma, foram medidos o
número e a gravidade de concavidades (ou recuos) em um núcleo de
célula, ou seja, medição do tamanho dos recuos no limite (fronteira) do
núcleo celular;
 pontos de concavidade - parâmetro semelhante à concavidade, mede
apenas a quantidade (ao invés da magnitude) de contornos das
concavidades, ou seja, é o número de porções côncavas de contorno;
 simetria - diferença relativa do comprimento de segmentos perpendiculares
de linha para e em ambos os lados do eixo principal. Para medir a simetria,
o eixo principal foi encontrado e, em seguida, foi medida a diferença relativa
de comprimento entre pares de segmentos de linhas perpendiculares ao
eixo principal do contorno do núcleo celular;
 dimensão fractal - relacionada à rugosidade19 do núcleo celular, calculada
utilizando a "aproximação litoral" (costline approximation), descrita por
Mandelbrot (Mandelbrot, 1977 apud Street et al., 1993).

Ressalta-se que o valor médio, o valor extremo e o erro padrão dos
descritores foram calculados para cada imagem, resultando em um total de 30 (trinta)
recursos para cada caso em estudo, conforme ilustrado na Tabela 7.1.

19

Dimensão fractal de um conjunto é um valor que diz o quão rugoso (irregular e fragmentado) é o
núcleo celular
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O processo de aquisição do conhecimento foi realizado de duas formas: (i)
extração e análise dos dados numéricos da WDBC, considerando que a mesma é
padrão ouro (ou seja, com diagnósticos malignos e benignos confirmados), e (ii)
entrevistas e discussões com médicos especialistas20 (das áreas de patologia,
mastologia e clínica médica) que apoiaram tecnicamente e acompanharam o
desenvolvimento deste Método Inteligente de Pré-Diagnóstico. Os médicos
especialistas realizaram as análises considerando os parâmetros utilizados na
prática médica para diagnóstico de câncer de mama por FNA.
Buscando reduzir a dimensionalidade do problema e otimizar os ensaios de
processamento, foi aplicada a técnica PCA21 na WDBC (valores médios), tendo sido
detectado que os descritores que têm maiores energia são, em ordem decrescente:
área; perímetro; textura; e raio. O experimento foi repetido para os valores extremos,
obtendo o mesmo resultado, e as análises realizadas foram confirmados com os
médicos especialistas.
Visando o agrupamento e a visualização dos dados de alta dimensão, após a
normalização dos descritores da WDBC, foi aplicado o algoritmo SOM22 com:
inicialização linear; topologia hexagonal; função de vizinhança gaussiana; em um
espaço de características (descritores) 10-dimensional; raio de vizinhança igual a 1;
e com variações na dimensão da grade e na quantidade de iterações do algoritmo
tipo lote.
Os resultados da aplicação do SOM foram visualizados utilizando-se o UMatrix (Unified distance Matrix) (Ultsch, 1993), que é uma técnica que apresenta as
relações de distância de pesos entre neurônios vizinhos no espaço de saída
(distância entre as unidades da grade), mostrando uma separação entre
agrupamentos (classes de padrões). As relações entre os neurônios vizinhos são
vistas na superfície U(x, y) como “vales” e “montanhas”, sendo que vales, neste
20

Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN); Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde
(UFRN); Hospital Geral e Maternidade Promater; e Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal.
21
PCA (Principal Components Analysis): técnica de projeção linear que realiza a análise estatística de
correlação entre parâmetros, reduzindo a dimensionalidade do problema [Haykin 2001].
22
SOM (Self-Organizing Map), também conhecida como mapas auto-organizados de Kohonen, são
RNAs competitivas que possuem a habilidade de formar mapeamentos que preservam a topologia
entre os espaços de entrada e saída [Haykin 2001].
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relevo topográfico, correspondem a regiões de neurônios que são similares,
enquanto que montanhas, ou seja, valores relativamente elevados na U-matrix,
refletem a dissimilaridade entre neurônios vizinhos e podem ser associadas a
fronteiras (bordas) de agrupamentos de neurônios (Costa e Andrade, 2007).
Considerando a propriedade de ordenação topológica do SOM e a escala
apresentada na lateral direita da Figura 7.2, no U-Matrix: a cor azul escuro
representa que a distância entre os nodos (unidades) é pequena (caracterizando
“vales”) e, assim, a existência de classes de padrões; o azul claro, o verde e o
amarelo indicam uma distância média entre os nodos (caracterizando início de
“montanhas”); o alaranjado e o vermelho representam que existe uma distância
grande entre os nodos (caracterizando “montanhas”), ou seja, são lacunas que
servem para separar as classes.
Dentre os experimentos mais relevantes, apresenta-se, na Figura 7.2, o SOM
com 15.000 iterações e grades 35x35, 40x40 e 50x50. Observa-se que existe uma
tendência de agrupamento em duas classes de padrões, mas não existe uma clara
separação entre os dois grupos, pois, em todos os experimentos (incluindo as três
figuras apresentadas), verifica-se que a parte azul (vales) está interligada (não existe
uma separação em duas partes azuis, caracterizando a existência de duas classes).
A aplicação do algoritmo SOM para visualização dos dados de alta dimensão
(apresentado na Figura 7.2) demonstrou não ser possível obter classes distintas,
envidenciando a existência de nebulosidade nos agrupamentos dos dados da
WDBC, justificando a utilização da lógica fuzzy na classificação destes dados e
solução do problema.
Paralelamente à aplicação da PCA e do algoritmo SOM e, principalmente,
mediante pré-análises dos descritores da WDBC e de imagens relacionadas,
realizadas juntamente com especialistas médicos, foram: a) extraídos (selecionados)
os descritores mais relevantes para o diagnóstico de câncer de mama a partir da
análise do núcleo de células de esfregaços obtidos por FNA, sendo a ÁREA, o
PERÍMETRO e a TEXTURA considerados os descritores de maior relevância; b)
descartados os descritores “dimensão fractal”, “compacidade” e “concavidade”, em
função destes não serem de fato utilizados na prática médica para análise
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patológica; e c) gerados novos descritores, visando traduzir para o modelo
avaliações normalmente realizadas pelos médicos patologistas e que não estavam
diretamente apresentadas na WDBC.

Grade = 35 x 35

Grade = 40 x 40

Grade = 50 x 50

Figura 7.2: SOM aplicado à visualização dos padrões correspondentes aos dados de alta
dimensão da WDBC
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Dentre os novos descritores gerados, apresentaram significativa influência na
melhoria dos resultados os descritores:
 uniformidade - calculado pela diferença entre o valor extremo do raio e o
valor médio do raio, este descritor representa se os núcleos celulares têm
tamanhos próximos ou variáveis. A partir das reuniões e entrevistas com os
médicos especialistas, observou-se que uma importante avaliação realizada
pelo patologista na avaliação de FNA é verificar se os núcleos celulares do
esfregaço apresentam o mesmo tamanho. Após análises realizadas na
WDBC, constatou-se que esta informação poderia ser extraída a partir da
diferença entre o maior raio (valor extremo) e o raio médio do esfregaço.
Ressalta-se que valores baixos indicam benignidade (pois implicam na
existência de uniformidade no tamanho dos núcleos celulares dos
esfregaços) e valores altos indicam malignidade (não existe uniformidade);
e
 homogeneidade - calculado pela diferença entre o valor extremo da
simetria e o valor médio da simetria, este descritor representa se os núcleos
celulares têm formas semelhantes ou muito variáveis, pois os médicos
especialistas informaram que é importante verificar se os núcleos celulares
do esfregaço apresentam semelhanças em suas simetrias (formas).
Ressalta-se

que

valores

baixos

indicam benignidade

(pois

existe

homogeneidade na forma apresentada pelos núcleos celulares dos
esfregaços)

e

valores

altos

indicam

malignidade

(não

existe

homogeneidade na forma).

Complementando as análises realizadas nos dados numéricos da WDBC,
foram detectados (calculados) os parâmetros mínimos e máximos para cada
diagnóstico conhecido (benigno e maligno) de cada descritor utilizado no
desenvolvimento do MPD-FNA-Fuzzy (apresentado na Tabela 7.2), excluindo os
descritores descartados pelos especialistas médicos. Verificou-se a existência de
intervalos nebulosos, não sendo linearmente possível diagnosticar o esfregaço como
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“maligno” ou “benigno”.

Tabela 7.2: Parâmetros para diagnóstico de cada descritor
DESCRITOR

UNIDADE**

DPO* BENIGNO

DPO* MALIGNO

Vlr Mínimo

Vlr Máximo

Vlr Mínimo

Vlr Máximo

Área

µm 2

143,5

992,1

361,6

2501

Perímetro

µm

43,79

114,6

71,9

188,5

adimensional

9,71

33,81

10,38

39,28

Raio

µm

6,981

17,85

10,95

28,11

Suavidade

µm

0,05263

0,1634

0,07371

0,1447

Pontos Côncavos

qtde

0

0,08534

0,02031

0,2012

Simetria

µm

0,106

0,2743

0,1308

0,304

Uniformidade

µm

0,248

3,09

0,65

11,76

Homogeneidade

µm

0,0184

0,2278

0,0295

0,4041

Textura

* DPO = Diagnóstico Padrão Ouro
-6
** µm (micrometro) = 1 x 10 m

Para criar as regras, foram utilizados os parâmetros apresentados na Tabela
7.2, tendo sido realizados, por heurística, posteriores ajustes dos valores mínimos e
máximos dos melhores experimentos, considerando as funções de pertinência
utilizadas e visando a otimização dos resultados alcançados. Ressalta-se que foram
desenvolvidos métodos fuzzy para todas as combinações possíveis dos descritores
apresentados na Tabela 7.2, ou seja, além de métodos fuzzy individuais para cada
descritor, foram desenvolvidos modelos para todos os agrupamentos de dois, de
três, de quatro, e assim sucessivamente até o limite de nove descritores, lembrando
que os descritores correspondem às variáveis de entrada do método fuzzy.
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7.2 Processamento e Classificação dos Dados (Método Fuzzy) e
Pós-processamento
Em processos e sistemas complexos, são requeridos mecanismos para lidar
com informações imprecisas e procedimentos de raciocínio e processamento para
torná-los tratáveis. Uma estratégia eficaz nestas circunstâncias envolve a aquisição,
representação e o processamento de noções descritas linguisticamente através da
lógica fuzzy (Tanscheit e Teixeira, 2007).
Diante do problema proposto, envolvendo várias situações nebulosas e
considerando a literatura citada, verificou-se que a estratégia da aplicação da lógica
fuzzy poderia trazer maiores benefícios (como aquisição do conhecimento do
especialista, geração da base de regras, automatização do processo e maior
precisão do pré-diagnóstico) e resultados em conformidade com os padrões
internacionais de qualidade para testes diagnósticos de câncer de mama
estabelecidos pela European Communities (2006), além de tratar a modelagem, a
representação, o raciocínio e o procedimento de informações imprecisas como uma
estratégia de solução de problemas.
Assim, a implementação das ações de intervenção e controle, no módulo
inteligente desenvolvido, utiliza a lógica fuzzy (cujos conceitos foram apresentados
no Capítulo 4), tendo em vista que a mesma possibilita a captura do conhecimento
de especialistas, assim como o tratamento adequado às situações nebulosas
inerentes ao problema de classificação de esfregaços de tecido mamário obtido por
FNA.
A Figura 7.3 apresenta um fluxograma desenvolvido para auxiliar a criação de
sistemas fuzzy.
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Figura 7.3: Fluxograma para criação de sistema fuzzy

Ressalte-se que, para diagnóstico de câncer de mama por FNA, um resultado
satisfatório é aquele com sensibilidade mínima de 88% (tumores malignos
diagnosticados corretamente) e especificidade mínima de 80% (tumores benignos
diagnosticados corretamente).
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Desta forma, a definição do Módulo Inteligente Fuzzy para auxílio ao
diagnóstico de câncer de mama e suas etapas (Estágio de Fuzzificação, Base de
Regras, Estágio de Inferência e Estágio de Defuzzificação), são apresentadas a
seguir, tendo sido instanciadas por meio do sistema implementado.

7.2.1 Definição do Módulo Fuzzy para Auxílio ao Diagnóstico de Câncer de
Mama

O Módulo Inteligente Fuzzy realiza a análise dos descritores extraídos de
esfregaços de tecido mamário obtido por FNA, considerando os parâmetros que
indicam diagnóstico maligno e diagnóstico benigno e a base de regras fuzzy definida,
sendo realizadas inferências no conjunto de entradas, gerando pré-diagnóstico,
maligno ou benigno, visando auxiliar o diagnóstico de câncer de mama realizado pelo
médico.

7.2.2 Definição das Funções de Pertinência e respectivos Conjuntos Nebulosos
– Estágio de Fuzzificação

Neste estágio foram definidas as variáveis de entrada, identificando a qual ou
quais conjuntos fuzzy elas pertencem, atribuindo o grau respectivo de cada
pertinência. Os conjuntos fuzzy, representados pelas funções de pertinência, foram
ajustados, por heurística, sobre o universo de discurso de forma a melhorar os
resultados alcançados. Assim, antes da criação do sistema fuzzy, foi necessário
definir as funções de pertinência (conjuntos fuzzy) utilizadas no estágio de
fuzzificação. Após a realização de vários experimentos (considerando todas as
possibilidades de construção do conjunto de entradas), as entradas do módulo
inteligente

fuzzy

em

questão

são

os

descritores

ÁREA,

PERÍMETRO,

UNIFORMIDADE e HOMOGENEIDADE, que foram definidos através das funções de
pertinência descritas a seguir:
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a. Função de Pertinência da Área (AREA): considerando um domínio de [185 4255], esta função de pertinência é composta por “Menor AREA” e “Maior AREA”,
pelos termos linguísticos MEAREA e MAAREA, respectivamente, representando as
faixas, conforme o conjunto nebuloso a seguir apresentado e ilustrado na Figura
7.4.

Conjunto nebuloso da ÁREA:
Menor AREA (MEAREA) ≤ 1000  MEAREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)};
Maior AREA (MAAREA) ≥ 508,1  MAAREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)}.

Figura 7.4: Função de Pertinência da ÁREA, sendo que:
Menor (função trapezoidal MEAREA) é indicativo de tumor benigno; e
Maior (função trapezoidal MAAREA) é indicativo de tumor maligno

b. Função de Pertinência do Perímetro (PERI): considerando um domínio de [50 252], esta função de pertinência é composta por “Menor PERI” e “Maior PERI”,
pelos termos linguísticos MEPERI e MAPERI, respectivamente, representando as
faixas, conforme o conjunto nebuloso a seguir apresentado e ilustrado na Figura
7.5.
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Conjunto nebuloso do PERÍMETRO:
Menor PERI (MEPERI) ≤ 103  MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103; 0)};
Maior PERI (MAPERI) ≥ 85,1  MAPERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)}.

Figura 7.5: Função de Pertinência do PERÍMETRO, sendo que:
Menor (função trapezoidal MEPERI) é indicativo de tumor benigno; e
Maior (função trapezoidal MAPERI) é indicativo de tumor maligno)

c. Função de Pertinência da Uniformidade (UNIF): considerando um domínio de
[0 - 12], esta função de pertinência é composta por “Mais UNIF” e “Menos UNIF”,
pelos termos linguísticos MAUNIF e MEUNIF, respectivamente, representando as
faixas, conforme o conjunto nebuloso a seguir apresentado e ilustrado na Figura
7.6. Importante observar que, para este descritor, mais UNIF está associada aos
menores valores (ou seja, menores valores neste descritor indicam haver mais
uniformidade entre os núcleos celulares e indicam diagnóstico benigno) e menos
UNIF está associada aos maiores valores (ou seja, maiores valores neste descritor
indicam haver menos uniformidade e indicam diagnóstico maligno).

Conjunto nebuloso da UNIFORMIDADE:
Mais UNIF (MAUNIF) ≤ 2,6  MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)};
Menos UNIF (MEUNIF) ≥ 0,65  MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}.
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Figura 7.6: Função de Pertinência da UNIFORMIDADE, sendo que:
mais-uniform (função trapezoidal MAUNIF) é indicativo de tumor benigno; e
menos-uniform (função trapezoidal MEUNIF) é indicativo de tumor maligno)

d. Função de Pertinência da Homogeneidade (HOM): considerando um domínio
de [0,01 – 0,45], esta função de pertinência é composta por “Mais HOM” e “Menos
HOM”, pelos termos linguísticos MA HOM e MEHOM, respectivamente, representando
as faixas, conforme o conjunto nebuloso a seguir apresentado e ilustrado na
Figura 7.7. Importante observar que, para este descritor, mais HOM está
associada aos menores valores (ou seja, menores valores neste descritor indicam
haver mais homogeneidade entre os núcleos celulares e indicam diagnóstico
benigno) e menos HOM está associada aos maiores valores (ou seja, maiores
valores neste descritor indicam haver menos homogeneidade e indicam
diagnóstico maligno).

Conjunto nebuloso da HOMOGENEIDADE:
Mais HOM (MAHOM) ≤ 0,19  MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)};
Menos HOM (MEHOM) ≥ 0,0295  MEHOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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Figura 7.7: Função de Pertinência da HOMOGENEIDADE, sendo que:
mais-homog (função trapezoidal MAHOM) é indicativo de tumor benigno; e
menos-homog (função trapezoidal MEHOM) é indicativo de tumor maligno)

Para tanto, as funções de pertinência foram construídas pelo método direto,
tendo sido confirmado com os médicos especialistas (a partir de discussões em
conjunto sobre as análises efetuadas sobre os dados) os parâmetros extraídos da
WDBC, com todos os dados das funções de pertinência (valores que representam
cada função e o grau de pertinência, dentro da função, de cada um deles), de forma
a defini-las explicitamente. Existem várias funções de pertinência que podem ser
utilizadas neste estágio de fuzzificação, conforme apresentado no Capítulo 4. No
Plano de Experimentos do sistema fuzzy em questão, foram aplicadas 11 (onze)
funções de fuzzificação, quais sejam: trimf; trapmf; gaussmf; gauss2mf;
gbellmf; sigmf; dsigmf; psigmf; zmf; smf; e pimf. Ressalta-se que a função
trapezoidal (trapmf) foi a que apresentou os resultados mais satisfatórios (ou seja,
maior sensibilidade e maior especificidade, ambas acima dos percentuais mínimos
de qualidade estabelecidos pela European Communities (2006) para este tipo de
exame diagnóstico de câncer de mama) neste Módulo de Pré-Diagnóstico Fuzzy, por
melhor representar as funções de acordo com o FNA.
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7.2.3 Definição das Regras Nebulosas - Base de Regras

A base de regras foi criada com a seguinte estrutura: SE <premissas> ENTÃO
<consequente>. Para a definição de regras do Módulo Inteligente Fuzzy para auxílio
ao diagnóstico de câncer de mama em questão, foi padronizada a seguinte estrutura:



R: {R1, R2, R3,..., Rn}  Conjunto de regras;



DESC: {DESC1, DESC2, DESC3,..., DESCn,}  Conjunto de
descritores (representando o conjunto de entradas);



P: {B(), Indef(), M()}  Parametrização da situação do descritor
(Benigno, Indefinição e Maligno);



D: {D1, D2, D3,..., Dn}  Conjunto de possibilidades de diagnósticos.

<(R1, R2, R3,..., Rn,)>: SE <(DESC1, DESC2, DESC3,..., DESCn,)> <{B(),
Indef(), M()}>

E/OU

<(DESC1, DESC2, DESC3,..., DESCn,)> <{B(),

Indef(), M()}> E/OU... ENTÃO <D1, D2, D3,..., Dn>

Foram definidas 16 (dezesseis) regras para o Módulo Inteligente Fuzzy objeto
deste estudo, utilizando 4 (quatro) descritores <premissas> e com 3 (três)
possibilidades de pré-diagnóstico <resultados>. Para exemplificar, apresenta-se a
seguir algumas das regras:
 Regra 1: Se AREA menor e PERI menor e mais UNIF (entenda-se
descritor com valor menor) e mais HOM (entenda-se descritor com valor
menor) então diagnóstico benigno.
 Regra 6: Se AREA menor e PERI maior e mais UNIF (entenda-se
descritor com valor menor) e menos HOM (entenda-se descritor com
valor maior) então diagnóstico indefinido.
 Regra 13: Se AREA maior e PERI maior e mais UNIF (entenda-se
descritor com valor menor) e mais HOM (entenda-se descritor com valor
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menor) então diagnóstico indefinido.
 Regra 16: Se AREA maior e PERI maior e menos UNIF (entenda-se
descritor com valor maior) e menos HOM (entenda-se descritor com
valor maior) então diagnóstico maligno.

As regras definidas (16 regras) abrangem todas as possíveis combinações
das entradas e saídas do problema proposto e que a consistência das regras foi
analisada visando evitar contradições. A base de regras, apresentada na Tabela 7.3,
foi desenvolvida a partir da análise dos dados numéricos e de várias reuniões e
discussões com médicos especialistas das áreas relacionadas ao diagnóstico de
tumor de mamário.

Tabela 7.3: Base de Regras
NÚMERO DA
REGRA

ESPECIFICAÇÃO DA REGRA

1

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO B

2

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

3

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

4

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

5

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

6

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

7

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

8

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

9

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

10

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

11

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

12

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

13

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

14

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

15

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO Indef

16

SE AREA  E PERI  E UNIF  E HOM  ENTÃO M
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Ressalta-se que, seguindo a prática médica, o procedimento tomado para os
pré-diagnósticos (resultados) indefinidos ( Indef) são remetidos à situação de suspeita
de tumor maligno, que indica para a realização de biópsia (semelhante ao prédiagnóstico Maligno), ou seja, na dúvida, o paciente é encaminhado para a biópsia.
Assim, do ponto de vista de classificação para envio ou não para a biópsia, o MPDFNA-Fuzzy pode ser visto como um classificador binário, registrando-se que o
mesmo apresentou 2,1% (dois vírgula um por cento) de casos classificados como
indefinidos e, assim, considerados como malignos.

7.2.4 Observações para os Conjuntos Nebulosos – Estágio de Inferência

Neste estágio, as entradas foram analisadas para gerar o conjunto nebuloso
de saída a partir da aplicação da base de regras. No módulo inteligente fuzzy
desenvolvido foi utilizado o sistema fuzzy proposto por Mamdani (1974), por meio do
qual a função de ativação de cada regra foi acionada e o sistema de inferência
determinou o grau de pertinência da premissa das regras contidas na base de
regras. Após a aplicação das regras ao conjunto fuzzy de entrada, foram unidos
todos os conjuntos de saída ativados (e seus respectivos graus de compatibilidade)
em um único Conjunto de Saída (CS). Esse CS representa todos os resultados
(diagnósticos) que são aceitáveis para o conjunto de entrada, cada uma com seu
nível de compatibilidade. Também foi avaliado, neste estágio, cada caso para todas
as regras nebulosas e a combinação das informações foi realizada a partir das
regras já definidas na Base de Regras.

7.2.5 Defuzzificação dos Resultados – Estágio de Defuzzificação

Este estágio foi utilizado para gerar um valor numérico único, a partir de todos
os possíveis valores contidos no conjunto de saída obtido no estágio de inferência,
para gerar o diagnóstico. Como diagnóstico consequente das relações e
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variabilidade

dos

descritores

ÁREA,

PERÍMETRO,

UNIFORMIDADE

e

HOMOGENEIDADE, adotou-se para defuzzificação o método centroide (que
apresentou os melhores resultados) e o domínio [0 - 1].
Na Defuzzificação, a Função de Decisão do Pré-Diagnóstico (PD) é
composta por “Benigno”, “Indefinição” e “Maligno”, pelos termos linguísticos BPD,
IndefPD e MPD, respectivamente, representando as faixas [≤0,5; 0,5-0,6; e ≥0,6],
conforme conjunto de saída, a seguir apresentado e ilustrado na Figura 7.8.

 Conjunto de Saída (CS)
PD benigno (BPD) ≤ 0,5  BPD = {(-0,5; 0), (0; 1), (0,4; 1), (0,5; 0)};
PD indefinição (IndefPD) ≥ 0,5 e ≤ 0,6  IndefPD = {(0,5; 0), (0,55; 1), (0,6; 0)};
PD maligno (MPD) ≥ 0,6  MPD = {(0,6; 0), (0,7; 1), (1; 1), (1,5; 0)}.

Figura 7.8: Funções de Defuzzificação, sendo que:
B (função trapezoidal BPD) indica pré-diagnóstico Benigno;
M (função trapezoidal MPD) indica pré-diagnóstico Maligno; e
Indef (função triangular IndefPD) indica pré-diagnóstico Indefinido

Existem vários métodos que podem ser utilizadas neste estágio de
defuzzificação, conforme apresentado no Capítulo 4. No Plano de Experimentos do
sistema fuzzy em questão, foram aplicados 5 (cinco) métodos, quais sejam:
Centroide; Bissetor; Menor dos Máximos; Média dos Máximos e Menor dos Máximos.
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Ressalta-se que o método Centroide (centroid) foi o que apresentou os resultados
mais satisfatórios (ou seja, maior sensibilidade e maior especificidade, ambas acima
dos percentuais mínimos de qualidade estabelecidos pela European Communities
(2006) para este tipo de exame diagnóstico de câncer de mama) neste Módulo de
Pré-Diagnóstico Fuzzy.
No pós-processamento o resultado, na forma de pré-diagnóstico maligno ou
benigno, é armazenado no servidor e disponibilizado em tela, por meio do AVIIM (na
área de trabalho discussão do caso clínico), tanto ao médico solicitante do prédiagnóstico ou da segunda opinião, quanto aos demais usuários com permissão de
acesso ao respectivo caso clínico.

7.3 Comentários Finais
Este Capítulo detalhou o MPD-FNA-Fuzzy para auxílio ao diagnóstico de
câncer de mama com contextualização, definição e implementação do método
proposto. O próximo Capítulo apresenta a validação e os resultados alcançados com
o MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido, assim como discussão acerca dos resultados
alcançados e experimentos realizados.
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Capítulo 8
8 Validação e Resultados
Este capítulo apresenta a validação e os resultados obtidos por meio do
Módulo de Pré-Diagnóstico Fuzzy para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama.
Visando melhor entendimento, o capítulo está subdividido nas seguintes seções:
8.1 Validação: apresenta os procedimentos de validação do MPD-FNA-Fuzzy
desenvolvido para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama;
8.2 Resultados: apresenta os resultados alcançados mediante os testes e
validação realizados com o MPD-FNA-Fuzzy para auxílio ao diagnóstico de
câncer de mama.

8.1 Validação
Os testes do Módulo Inteligente Fuzzy, objeto deste trabalho, foram realizados
utilizando-se o MATLAB® R2010a (versão estudante), em função das ferramentas
disponíveis neste aplicativo para o desenvolvimento de métodos e da rápida
visualização dos resultados obtidos no sistema fuzzy.
O MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido para auxílio ao diagnóstico de câncer de
mama

realiza

a

interação

entre

os

descritores

ÁREA,

PERÍMETRO,

UNIFORMIDADE e HOMOGENEIDADE (extraídos de esfregaços obtidos por FNA),
operados pelas regras de inferência do sistema fuzzy, desencadeando as ações de
classificação e auxílio ao diagnóstico médico.
Todos os testes foram inicialmente realizados utilizando a WDBC, até a
identificação das principais características do sistema fuzzy, ou seja, até:
a) a identificação do conjunto de descritores que apresentassem os melhores
resultados, denominado de melhor conjunto de entrada;
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b) a identificação do melhor conjunto de regras; e
c) a definição de quais as funções de pertinência, quais os parâmetros e qual
o método de defuzzificação mais adequadas para serem utilizadas com o
melhor conjunto de entrada e melhor conjunto de regras.

As funções de pertinência e respectivos conjuntos nebulosos finais de cada
descritor utilizado, AREA, PERÍMETRO, UNIFORMIDADE e HOMOGENEIDADE,
estão apresentados, respectivamente, nas Figuras 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.
A validação da base de regras foi realizada em conjunto com profissionais
médicos, considerando os conjuntos nebulosos indicadores tanto de diagnóstico
maligno quanto de diagnóstico benigno. O ambiente utilizado para definição da base
de regras é apresentado na Figura 8.1 e uma demonstração do ambiente utilizado
para validação das regras na Figura 8.2.

Figura 8.1: Ambiente utilizado para definição da Base de Regras
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Figura 8.2: Ambiente utilizado para validação da Base de Regras

Como ação consequente das relações e variabilidade dos descritores, adotouse para defuzzificação o domínio [0 - 1], representando as faixas [<0,5; 0,5-0,6; >0,6]
pelos termos linguísticos BPD, IndefPD e MPD, correspondendo, respectivamente,
aos pré-diagnósticos Benigno, Indefinido e Maligno, respectivamente, conforme
apresentado na Figura 7.8.
Após esta fase, foi utilizada a validação cruzada para a realização de testes,
objetivando o ajuste fino, por heurística, nos parâmetros das funções de pertinência
do MPD-FNA-Fuzzy. Assim, foram geradas três bases de dados, cada uma com 150
(cento e cinquenta) casos clínicos “padrão ouro” extraídos aleatoriamente da WDBC.
A validação do MPD-FNA-Fuzzy foi realizada utilizando-se uma base de dados
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com 100 (cem) casos clínicos padrão ouro, extraídos aleatoriamente da WDBC.
Ressalta-se que as validações, tanto do conhecimento adquirido quanto dos
resultados alcançados, foram realizadas durante o desenvolvimento do MPD-FNAFuzzy e também, em instância final, por médicos especialistas em tumores de mama.

8.2 Resultados
Os resultados obtidos pelo Módulo Inteligente Fuzzy foram comparados ao
Padrão Ouro (também denominado Padrão de Referência), que é o diagnóstico real
conhecido e confirmado (por biópsia cirúrgica para os casos malignos e, para os
casos benignos, alguns por biópsia cirúrgica e outros por subsequentes exames
médicos periódicos realizados).
Nas análises dos resultados (avaliação dos testes diagnósticos realizados pelo
Módulo Inteligente Fuzzy desenvolvido neste trabalho), para determinar a
sensibilidade e a especificidade (Armitage e Berry, 1994; Daniel, 1995; Faceli et
al., 2011) de cada teste diagnóstico foram adotadas as fórmulas apresentadas na
Tabela 8.1).

Tabela 8.1: Fórmulas para Cálculo da Sensibilidade e da Especificidade considerando
o Padrão Ouro e o pré-diagnóstico apresentado pelo MPD-FNA-FUZZY

AVALIAÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO
FUZZY-FNA
MALIGNO (%)

BENIGNO (%)

TOTAL

DIAGNÓSTICO PADRÃO OURO
MALIGNO (%)
BENIGNO (%)
A
B
(Verdadeiro
(Falso
Positivo)
Positivo)
C
(Falso
Negativo)
A+C

Sensibilidade = A / (A + C)

TOTAL
A+B

D
(Verdadeiro
Negativo)

C+D

B+D

A+B+C+D

Especificidade = D / (B + D)
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Por meio dos experimentos realizados, verificou-se que o método fuzzy que
apresentou os melhores resultados tem as seguintes características:
a) Método fuzzy: Mamdani
b) Funções de Pertinência do conjunto de entrada: Trapezoidal
c) Conjunto de entrada composto por 4 variáveis (descritores), com os seguintes
conjuntos nebulosos:
c.1) ÁREA com MEAREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)} e MA AREA =
{(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)}
c.2) PERÍMETRO com MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103; 0)} e MAPERI =
{(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)}
c.3) UNIFORMIDADE com MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)} e MEUNIF
= {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}
c.4) HOMOGENEIDADE com MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)} e
MEHOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}
d) Base de regras: 16 regras
e) Funções de decisão do conjunto de saída:
e.1) Trapezoidal para classificação Benigno, sendo BPD = {(-0,5; 0), (0; 1), (0,4; 1),
(0,5; 0)}
e.2) Trapezoidal para classificação Maligno, sendo MPD = { (0,6; 0), (0,7; 1), (1; 1),
(1,5; 0)}
e.3) Triangular para classificação Indefinida, sendo IndefPD = {(0,5; 0), (0,55; 1),
(0,6; 0)}
f) Defuzzificação: Centroide
g) Variável de saída: 1 (= resultado = pré-diagnóstico)
O melhor resultado alcançado está demonstrado na Matriz de Avaliação de
Teste Diagnóstico apresentada na Tabela 8.2, assim como na Matriz de Confusão
apresentada na Tabela 8.3.
Na matriz de avaliação do teste diagnóstico (mostrada na Tabela 8.2), verificase que o MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido apresenta:


98,59% de sensibilidade (que é a capacidade de um teste diagnóstico
identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente
doentes), significando percentual satisfatório (acima do padrão mínimo
de 88% e chegando a quase 100%) de acerto no pré-diagnóstico de
casos Malignos; e
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85,43% de especificidade (que é a capacidade de um teste diagnóstico
identificar os verdadeiros negativos nos indivíduos verdadeiramente
sadios), correspondendo

ao

pré-diagnóstico

correto

dos casos

Benignos e estando acima do padrão mínimo (80%) estabelecido para
este indicador.

Conforme explanado na seção 3.2, no exame laboratorial (biopsia) de
esfregaços obtidos por FNA para identificação de câncer de mama é mais importante
se obter bons resultados na sensibilidade (acima de 88%) do que na especificidade,
mantendo, entretanto, a especificidade acima do mínimo estabelecido de 80%
(Armitage e Berry, 1994; Daniel, 1995; European Communities, 2006).

Tabela 8.2: Matriz de Avaliação do Teste Diagnóstico do MPD-FNA-Fuzzy
desenvolvido para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama

AVALIAÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO PADRÃO OURO
FUZZY-FNA

Maligno (%)

Benigno (%)

TOTAL

Maligno (%)

36,73

9,14

45,87

Benigno (%)

0,53

53,60

54,13

37,26

62,74

100,00

TOTAL

Sensibilidade = 98,59%

Especificidade = 85,43%

Tabela 8.3: Matriz de Confusão do Teste Diagnóstico do MPD-FNA-Fuzzy
desenvolvido para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama

MATRIZ DE CONFUSÃO
PADRÃO OURO
FUZZY-FNA

Maligno

Benigno

Maligno

0,99

0,15

Benigno

0,01

0,85

100
Desta forma, dentre os experimentos realizados durante o desenvolvimento do
Módulo Inteligente Fuzzy para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama, houve
vários

com resultados também satisfatórios (acima dos padrões mínimos

estabelecidos pela European Communities (2006) para este tipo de teste
diagnóstico), mas que não foram selecionados como a solução mais adequada
(melhor solução), tendo sido descartados. Tem-se como exemplo os conjuntos de
experimentos A, B e C, cujas características básicas, matrizes de avaliação do teste
diagnóstico e matrizes de confusão estão apresentadas no Apêndice B.
Os experimentos do conjunto A foram realizados a partir do melhor conjunto
de entrada, com alterações nos conjuntos nebulosos (parâmetros) das funções de
pertinência. Apresenta-se, na Tabela 8.4, os resultados de sensibilidade e
especificidade dos mesmos. Observa-se que o experimento A.1 apresenta 99,06%
de sensibilidade, entretanto os médicos especialistas consideraram insatisfatória a
especificidade de 64,15%, pois está abaixo do mínimo de 80% estabelecido pela
European Communities (2006) para este tipo de teste diagnóstico. Os experimentos
A.8 e A.10 apresentaram a mesma sensibilidade do MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido
(98,59%), porém especificidade menor (84,31% e 84,87%, respectivamente). Os
demais experimentos apresentaram a sensibilidade menor do que 98,59% e, assim,
foram descartados.
Os experimentos do conjunto B foram realizados a partir do melhor conjunto
de entrada, com alterações nos tipos de função de pertinência do conjunto de
entrada e, consequentemente, também nos respectivos conjuntos nebulosos
(parâmetros). Apresenta-se, na Tabela 8.5, os resultados de sensibilidade e
especificidade dos mesmos. Observa-se que os experimentos B.1 e B.4
apresentaram a mesma sensibilidade que o MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido (98,59%),
porém especificidade menor (84,47% e 82,91%, respectivamente). Os demais
experimentos apresentaram a sensibilidade menor do que 98,59%, tendo sido
descartados.
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Tabela 8.4: Comparativo dos experimentos apresentados no “CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS A” (alterações nos conjuntos nebulosos das funções de pertinência)
SENSIBILIDADE
(%)

ESPECIFICIDADE
(%)

MPD-FNA-Fuzzy desenvolvido
(apresentado no Capítulo 7)

98,59

85,43

Experimento A.1 (1)

99,06

64,15

Experimento A.2

(2)

92,92

90,48

Experimento A.3

(3)

98,11

70,87

Experimento A.4 (4)

93,87

89,92

Experimento A.5 (5)

96,23

88,80

Experimento A.6 (6)

97,17

87,39

Experimento A.7 (7)

97,64

86,83

Experimento A.8

(8)

98,59

84,31

Experimento A.9

(9)

98,11

86,55

98,59

84,87

EXPERIMENTOS

Experimento A.10 (10)

(1) alterações em A.1: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (749; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,6; 1),

(95; 0)} e MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,67; 1), (1,87; 0)} e MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,123; 1), (0,143; 0)}
(2) alterações em A.2: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

1), (127,1; 0)} e MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1),
(0,2278; 0)}
alterações em A.3: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;
1), (95; 0)} e MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,2278;
0)}
alterações em A.4: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;
1), (110; 0)} e MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e MA HOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1),
(0,2278; 0)}
alterações em A.5: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;
1), (106; 0)} e MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e MA HOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1),
(0,2278; 0)}
alterações em A.6: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;
1), (106; 0)} e MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18;
0)}
alterações em A.7: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58;
1), (106; 0)} e MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,5; 0)} e MA HOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18;
0)}
alterações em A.8: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669;
1), (2,5; 0)} e MA HOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18; 0)}
alterações em A.9: ME PERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103,5; 0)}
alterações em A.10: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (102,3; 0)}
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Tabela 8.5: Comparativo dos experimentos apresentados no “CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS B” (alterações nas funções de pertinência do conjunto de entrada e nos
respectivos conjuntos nebulosos)

EXPERIMENTOS

MPD-FNA-Fuzzy
desenvolvido
(apresentado no
Capítulo 7)
Experimento B.1
Experimento B.2
Experimento B.3
Experimento B.4

TIPO DE FUNÇÃO
DE PERTINÊNCIA
(após ajustes
nos conjuntos
nebulosos)

SENSIBILIDADE
(%)

ESPECIFICIDADE
(%)

trapmf(1)

98,59

85,43

trimf
gauss2mf(2)
dsigmf(3)
pimf(4)

98,59
98,11
98,11
98,59

83,47
84,31
84,59
82,91

(1) trapezoidal – função que tem um topo plano, sendo uma curva de triângulo truncado
(2) gaussiana2 - composto de duas diferentes curvas gaussianas
(3) dsigmoidal - criada a partir da diferença entre duas funções sigmoidais
(4) polinomial zerada – função polinomial assimétrica, sendo zero em ambos os extremos, com aumento no meio

Os experimentos do conjunto C foram realizados a partir do melhor conjunto
de entrada, com alterações apenas na função de defuzzificação. Apresenta-se, na
Tabela 8.6, os resultados de sensibilidade e especificidade dos mesmos. Observa-se
que todos os experimentos apresentaram a mesma sensibilidade que o MPD-FNAFuzzy desenvolvido (98,59%), porém especificidade menor. Ressalta-se, ainda, que
os experimentos a função de Defuzzificação Média dos Máximos (experimento C.2)
apresentou exatamente o mesmo resultado que a função de Defuzzificação Menor
dos Máximos (experimento C.4)

103

Tabela 8.6: Comparativo dos experimentos apresentados no “CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS C” (alterações nas funções de defuzzificação)
FUNÇÃO DE
SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE
EXPERIMENTOS
DEFUZZIFICAÇÃO
(%)
(%)
MPD-FNA-Fuzzy
desenvolvido
Centroid(1)
98,59
85,43
(apresentado no
Capítulo 7)
Experimento C.1
bisector(2)
98,59
83,47
(3)
Experimento C.2
mom
98,59
77,59
Experimento C.3
lom(4)
98,59
73,67
(5)
Experimento C.4
som
98,59
77,59
(1) centroide – calcula o centro da área do Conjunto de Saída (CS) gerado no estágio de inferência e determina
sua projeção sobre o eixo x, que é o valor de saída de controle.
(2) bissetor - posição exata que divide o Conjunto de Saída em duas áreas iguais
(3) mom (Middle Of Maximum) - realiza a média aritmética de todos os valores máximos do CS.
(4) lom (Largest Of Maximum) – considera o maior dentre todos os valores máximos do CS.
(5) som (Smallest Of Maximum) - considera o menor dentre todos os valores máximos do CS.

Os resultados alcançados pelo MPD-FNA-Fuzzy, objeto desta tese de
doutorado, foram considerados satisfatórios pelos médicos especialistas (das áreas
de patologia, mastologia e clínica médica), por estarem acima dos padrões mínimo
de qualidade estabelecidos pela European Communities (2006) e, principalmente,
pela alta sensibilidade (acerto de casos malignos) apresentada.
Um quadro comparativo de dados internacionais relativos a resultados
avaliação de testes diagnósticos realizados com FNA para diagnóstico de câncer de
mama, extraído do trabalho de Bukhari e Akhtar (2009), acrescido dos resultados do
presente estudo, é apresentado na Tabela 8.7, abrangendo os indicadores
sensibilidade (tumores malignos diagnosticados corretamente) e especificidade
(tumores benignos com diagnóstico correto).
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Tabela 8.7: Comparativo dos resultados do presente estudo com dados internacionais
levantados por Bukhari e Akhtar (2009)
Resultados
de Avaliação
de Testes
Diagnósticos
realizados
com FNA

Estudos
no
Paquistão

Estudos
no
China

Estudos
na
Índia

Estudos
na
Europa

Estudos
nos
EUA

Estudos
na
Austrália

Estudos
na
África

Método
Inteligente
Fuzzy
desenvolvido
no Presente
Estudo

Sensibilidade
(%)

94,1

97,3

93,8

93,5

97

78,95

95,75

98,59

Especificidade
(%)

96,0

97,7

98,21

98,1

78

100

98,7

85,43

Observa-se que os resultados alcançados pelo Método Fuzzy (MPD-FNAFuzzy), objeto deste trabalho, demonstram seu bom desempenho quando
comparado aos dados internacionais (estudo apresentado por Bukhari e Akhtar
(2009)), principalmente porque o resultado de 98,59% relacionado à sensibilidade
está acima dos demais resultados apresentados, que variam de 78,95% (estudos na
Austrália) a 97,3% (estudos na China), ressaltando que estudos nos EUA
apresentam 97% de sensibilidade. Ressalta-se que a especificidade do MPD-FNAFuzzy está abaixo dos resultados internacionais apresentados por Bukhari e Akhtar
(2009), mas está acima do mínimo de 80% exigido pelos padrões de qualidade para
diagnóstico de câncer de mama por FNA da European Communities (2006).
A partir das validações realizadas e dos resultados alcançados relativos ao
MPD-FNA-Fuzzy, discutidos neste Capítulo, em seguida serão apresentadas as
considerações finais do trabalho.
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Capítulo 9
9 Conclusão

Este trabalho apresentou um método inteligente para auxílio ao diagnóstico de
câncer de mama, baseado em lógica fuzzy e capaz de processar e classificar dados
(descritores) extraídos de esfregaços de tecido mamário obtidos por FNA. Este
método inteligente está integrado em um ambiente de telediagnóstico colaborativo,
conforme apresentado na Figura 6.3.
Considerando os resultados, pode-se analisar alguns aspectos interessantes
do método desenvolvido, como:
 modelagem fuzzy de descritores de tecido mamário extraído por
FNA: realizou-se tanto a identificação dos descritores mais relevantes
para o referido diagnóstico (alguns extraídos diretamente da WDBC e
outros calculados a partir de dados pré-existentes) quanto a modelagem
de suas funções de pertinência fuzzy e da base de regras, favorecendo
trabalhos futuros;
 alta sensibilidade: obteve-se como uma importante vantagem do
modelo desenvolvido a capacidade de realizar pré-diagnóstico de câncer
de mama com 98,59% de sensibilidade (acima da sensibilidade máxima
obtida com a interpretação visual, inclusive se comparada a estudos
anteriores apresentados na Tabela 8.7);
 margem de acerto no diagnóstico por FNA: como principal vantagem
do modelo desenvolvido, obteve-se significativa redução da variação de
acerto dos casos malignos quando comparada à interpretação visual
atualmente aplicada no diagnóstico por FNA. Enquanto o MPD-FNAFuzzy apresenta sensibilidade estável em 98,59%, o diagnóstico por
interpretação visual proporciona uma variação da sensibilidade entre
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65% a 98% (nesta faixa apresentando níveis de sensibilidade bem
abaixo do considerado satisfatório pelos médicos especialistas).

Foram

realizados

processamento,

testes

e

validação

(por

médicos

especialistas) do método fuzzy utilizando base de dados padrão ouro, ou seja, com
dados reais e com diagnóstico real conhecido e comprovado.

9.1 Contribuições
Com base no exposto, a presente tese de doutorado apresenta as seguintes
contribuições:
 especificação e implementação de um método fuzzy (MPD-FNA-Fuzzy)
destinado a auxiliar o diagnóstico de câncer de mama, com níveis
satisfatórios de sensibilidade e de especificidade, ressaltando que esse
método é integrado ao Ambiente Inteligente para Auxílio à Tomada de
Decisão (Ambiente Virtual Inteligente de Interação Médica - AVIIM), mas
também pode ser utilizado de forma presencial, o que amplifica sua
possibilidade de aplicação prática;
 eliminação da variação de acerto da interpretação visual do exame FNA
(que é de 65% a 98%), pois o MPD-FNA-Fuzzy apresenta sensibilidade
(correto diagnóstico dos casos malignos) estável em 98,59%;
 detecção dos principais descritores da WDBC para auxílio ao diagnóstico
de câncer de mama;
 criação, a partir da WDBC, de novos descritores relacionados ao núcleo
celular e importantes no auxílio ao diagnóstico de câncer de mama;
 aplicação de técnicas de sistemas inteligentes, mais especificamente
lógica fuzzy, para auxílio ao diagnóstico de câncer de mama a partir de
esfregaços de FNA;
 adequada definição e parametrização: (i) dos descritores da WDBC com
maior influência no diagnóstico de câncer de mama; (ii) das funções de
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pertinência fuzzy relacionadas aos descritores e respectivos conjuntos
nebulosos); (iii) da base de regras incluindo a margem de anormalidade
(indicadores de tumores malignos) de cada parâmetro dos indicadores; e
(iv) da defuzzificação do método (funções de pertinência e método de
Defuzzificação);
 definição da arquitetura e principais interfaces de um ambiente virtual de
interação médica (colaborativa e cooperativa), com integração de
componentes inteligentes para auxílio à tomada de decisão e
customizado para a realização de telediagnóstico e segunda opinião,
visando propiciar maior intercâmbio entre especialistas, por meio da
socialização de informações e procedimentos de diagnóstico sem
barreiras temporais ou geográficas;
 protótipo do ambiente inteligente de telediagnóstico colaborativo para
auxílio à tomada de decisão médica (denominado AVIIM).

9.2 Trabalhos Futuros
A partir deste trabalho surgem possibilidades de trabalhos futuros, como:
 ampliação dos descritores no método fuzzy proposto, visando aumentar
principalmente a sensibilidade, mas também a especificidade;
 exploração

de

outros

métodos

e

arquiteturas

de

inteligência

computacional para auxiliar no diagnóstico de câncer de mama a partir
de FNA;
 utilização da lógica fuzzy e outras técnicas de inteligência computacional
no auxílio ao diagnóstico de outros tipos de câncer a partir de esfregaços
obtidos por FNA realizado em tipos de tecido diversos;
 integração de vários módulos inteligentes que possam oferecer um
diagnóstico mais complexo, utilizando histórico, antecedentes familiares
e outros exames para diagnóstico de câncer de mama como
ultrassonografia e mamografia;
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 desenvolvimento de outros módulos inteligentes de pré-diagnóstico para
integração ao AVIIM;
 implantação do AVIIM em ambiente real;
 utilização do ambiente inteligente de diagnóstico colaborativo a distância
em outras áreas como industrial, petróleo de gás, agricultura, pecuária,
entre

outros,

obviamente

com

as

adaptações

resguardadas as devidas proporções de complexidade.

necessárias

e
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Apêndice A – AVIIM: Requisitos Funcionais, Diagrama de Caso de
Uso e Diagrama de Classes do Protótipo Implementado
Tabela ApA.1: Requisitos funcionais do protótipo do AVIIM (levantados a partir de reuniões
com médicos especialistas)
REF.
R – 01
R – 02
R – 03
R – 04
R – 05
R – 06
R – 07
R – 08
R – 09
R – 10
R – 11
R – 12
R – 13
R – 14
R – 15

REQUISITOS FUNCIONAIS
Possibilitar que os médicos acessem o AVIIM e seus módulos inteligentes através de estação
de trabalho instalada em qualquer lugar.
Permitir aos médicos a visualização de dados do paciente e de resultados de exames a partir
do código do caso clínico, resguardando a identidade do paciente.
Permitir aos médicos participantes a realização, de forma colaborativa, de laudos e
procedimentos.
Permitir a comunicação entre médicos distantes fisicamente, através de ferramentas tanto
síncronas quanto assíncronas.
Permitir a comunicação entre médicos distantes temporalmente, através de ferramentas
assíncronas.
Permitir aos médicos a solicitação de segunda opinião a outro médico acerca do diagnóstico
do paciente.
Permitir aos médicos a solicitação de segunda opinião ao módulo inteligente integrado
Permitir que somente os médicos envolvidos na solicitação de segunda opinião possam
visualizar a solicitação.
Permitir que somente os médicos participantes da equipe que está discutindo o caso clínico
possam visualizar as informações do mesmo, até que o caso clínico seja concluído
Permitir a discussão entre médicos de estudos de caso sobre o diagnóstico do paciente.
Permitir aos médicos e administrador do sistema o acesso somente através de uma senha
específica.
Permitir aos médicos alterarem a respectiva senha de acesso.
Permitir ao administrador do sistema cadastrar/alterar/excluir os usuários que terão acesso ao
sistema.
Permitir ao administrador do sistema gerenciar o controle de privilégios dos usuários através
da associação aos devidos perfis de acesso.
Permitir ao administrador a visualização de todas as informações contidas no sistema e a
possibilidade de realizar intervenção, caso algum médico faça uso inadequado do sistema.
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Figura ApA.1: AVIIM – Diagrama de Caso de Uso do protótipo implementado – Principais
Casos de Uso
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Figura ApA.2: AVIIM – Diagrama de Classes do protótipo implementado
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Apêndice

B

–

Principais

Experimentos

Realizados

no

Desenvolvimento do MPD-FNA-Fuzzy

Considera-se

como

principais

experimentos

aqueles

que

também

apresentaram resultados satisfatórios, mas foram descartados, ou seja, não foram
selecionados como a solução mais adequada para o diagnóstico de câncer de
mama. A solução mais adequada (melhor solução) foi o experimento (descrito no
Capítulo 7 e cujos resultados estão apresentados no Capítulo 8) cujos parâmetros
estão resumidos a seguir:
a) Método fuzzy: Mamdani
b) Funções de Pertinência do conjunto de entrada: Trapezoidal
c) Conjunto de entrada composto por 4 variáveis (descritores), com os seguintes
conjuntos nebulosos:
c.1) ÁREA com MEAREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)} e MA AREA =
{(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)}
c.2) PERÍMETRO com MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103; 0)} e MAPERI =
{(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)}
c.3) UNIFORMIDADE com MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)} e MEUNIF
= {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}
c.4) HOMOGENEIDADE com MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)} e
MEHOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}
d) Base de regras: 16 regras
e) Funções de decisão do conjunto de saída:
e.1) Trapezoidal para classificação Benigno, sendo BPD = {(-0,5; 0), (0; 1), (0,4; 1),
(0,5; 0)}
e.2) Trapezoidal para classificação Maligno, sendo MPD = { (0,6; 0), (0,7; 1), (1; 1),
(1,5; 0)}
e.3) Triangular para classificação Indefinida, sendo IndefPD = {(0,5; 0), (0,55; 1),
(0,6; 0)}
f) Defuzzificação: Centroide
g) Variável de saída: 1 (= resultado = pré-diagnóstico)

125
Os conjuntos de experimento (A, B, e C), assim como as características
básicas, as matrizes de avaliação de teste diagnóstico e as matrizes de confusão
destes experimentos são apresentadas a seguir.

CONJUNTO DE EXPERIMENTOS A: realizados a partir do melhor conjunto de
entrada (com resultados apresentados no Capítulo 8), com alterações nos conjuntos
nebulosos

(parâmetros)

das

funções

de

pertinência,

tendo

as

seguintes

características em comum:
a)
b)
c)
d)
e)

Método fuzzy: Mamdani
Funções de Pertinência do conjunto de entrada: Trapezoidal
Conjunto de entrada composto por 4 variáveis (descritores);
Base de regras: 16 regras
Funções de decisão do conjunto de saída:
e.1) Trapezoidal para classificação Benigno, sendo BPD = {(-0,5; 0), (0; 1),
(0,4; 1), (0,5; 0)}
e.2) Trapezoidal para classificação Maligno, sendo MPD = { (0,6; 0), (0,7; 1),
(1; 1), (1,5; 0)}
e.3) Triangular para classificação Indefinida, sendo IndefPD = {(0,5; 0), (0,55;
1), (0,6; 0)}
f) Defuzzificação: Centroide
g) Variável de saída: 1 (= resultado = pré-diagnóstico)
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Tem-se, na Tabela ApB.1, um comparativo dos experimentos apresentados no
Conjunto de Experimentos A.
Tabela ApB.1 - Comparativo dos experimentos apresentados no CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS A
EXPERIMENTO
Módulo Inteligente Fuzzy desenvolvido
(apresentado no Capítulo 8)
Experimento A.1
Experimento A.2
Experimento A.3
Experimento A.4
Experimento A.5
Experimento A.6
Experimento A.7
Experimento A.8
Experimento A.9
Experimento A.10

SENSIBILIDADE
(%)

ESPECIFICIDADE
(%)

98,59

85,43

99,06
92,92
98,11
93,87
96,23
97,17
97,64
98,59
98,11
98,59

64,15
90,48
70,87
89,92
88,80
87,39
86,83
84,31
86,55
84,87

EXPERIMENTO A.1
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (749; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,6; 1), (95; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (525,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,67; 1), (1,87; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,123; 1), (0,143; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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EXPERIMENTO A.2





CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (127,1; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1) , (252,5; 0)};
UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1) , (12,5; 0)}; e
HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,2278; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.

EXPERIMENTO A.3
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MAAREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1) , (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (95; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1) , (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1) , (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,2278; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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EXPERIMENTO A.4
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (110; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1) , (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1) , (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,2278; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.

EXPERIMENTO A.5
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (106; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,2278; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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EXPERIMENTO A.6
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (106; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (3,09; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.

EXPERIMENTO A.7
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (106; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,5; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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EXPERIMENTO A.8
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (800; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,5; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,18; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.

EXPERIMENTO A.9
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103,5; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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EXPERIMENTO A.10
CONJUNTOS NEBULOSOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA
 ÁREA: ME AREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)} e
MA AREA = {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)};
 PERÍMETRO: MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (102,3; 0)} e
MA PERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)};
 UNIFORMIDADE: MA UNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}; e
 HOMOGENEIDADE: MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)} e
ME HOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}.
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CONJUNTO DE EXPERIMENTOS B: realizados a partir do melhor conjunto de
entrada (com resultados apresentados no Capítulo 8), sofrendo alterações nos tipos
de função de pertinência do conjunto de entrada e, consequentemente, também nos
respectivos conjuntos nebulosos (parâmetros), tendo as seguintes características em
comum:
a)
b)
c)
d)

Método fuzzy: Mamdani
Conjunto de entrada composto por 4 variáveis (descritores);
Base de regras: 16 regras
Funções de decisão do conjunto de saída:
d.1) Trapezoidal para classificação Benigno, sendo BPD = {(-0,5; 0), (0; 1),
(0,4; 1), (0,5; 0)}
d.2) Trapezoidal para classificação Maligno, sendo MPD = { (0,6; 0), (0,7; 1),
(1; 1), (1,5; 0)}
d.3) Triangular para classificação Indefinida, sendo IndefPD = {(0,5; 0), (0,55;
1), (0,6; 0)}
e) Defuzzificação: Centroide
f) Variável de saída: 1 (= resultado = pré-diagnóstico)
Tem-se, na Tabela ApB.2, um comparativo dos experimentos apresentados no
Conjunto de Experimentos B.

Tabela ApB.2 - Comparativo dos experimentos apresentados no CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS B
TIPO DE FUNÇÃO
DE PERTINÊNCIA
SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE
EXPERIMENTOS
(após ajustes
(%)
(%)
nos conjuntos
nebulosos)
Módulo Inteligente
Fuzzy desenvolvido
trapmf
98,59
85,43
(apresentado no
Capítulo 8)
Experimento B.1
trimf
98,59
83,47
Experimento B.2
gauss2mf
98,11
84,31
Experimento B.3
dsigmf
98,11
84,59
Experimento B.4
pimf
98,59
82,91
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Apresenta-se, a seguir, o experimentos relacionados na Tabela ApB.2. Cada
experimento apresenta 4 (oito) figuras e um conjunto de duas tabela, sinalizadas com
uma letra, sendo:
(a) Funções de Pertinência da ÁREA: Menor (MEAREA) e Maior (MAAREA ),
marcadas com linha vermelha, respectivamente, à esquerda e direita da
figura;
(b) Funções de Pertinência do PERÍMETRO: Menor (MEPERI) e Maior (MAPERI),
marcadas com linha vermelha, respectivamente, à esquerda e direita da
figura;
(c) Funções de Pertinência do UNIFORMIDADE: mais-uniform (MAUNIF) e
Maior

menos-uniform

(ME UNIF),

marcadas

com

linha

vermelha,

respectivamente, à esquerda e direita da figura;
(d) Funções de Pertinência do HOMOGENEIDADE: mais-homog (MAHOM) e
menos-homog

(função

MEHOM),

marcadas

com

linha

vermelha,

respectivamente, à esquerda e direita da figura;
(e) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do respectivo
experimento.

EXPERIMENTO B.1 – conjuntos de entrada com função de pertinência trimf

(a) funções de pertinência da área: trimf
parâmetros: Menor [185,2 697,6 800] e Maior [508,1 2381 4254]
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(b) funções de pertinência do perímetro: trimf
parâmetros: Menor [50,41 88,75 103,5] e Maior [85,1 168,2 251,2]

(c) funções de pertinência da uniformidade: trimf
parâmetros: mais-uniform [0,248 1,669 2,5] e menos-uniform [0,65 6,205 11,76]

(d) funções de pertinência da homogeneidade: trimf
parâmetros: mais-homog [0,02079 0,1207 0,18] e menos-homog [0,0295 0,2168 0,4041]
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(e) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento B.1

EXPERIMENTO B.2 – conjuntos de entrada com função de pertinência gaus2mf

(a) funções de pertinência da área: gaus2mf
parâmetros: Menor [3,457 184,9 85,34 773,9] e Maior [572,7 2025 3,457 4255]

(b) funções de pertinência do perímetro: gaus2mf
parâmetros: Menor [0,1716 49,95 3,302 93,55] e Maior [25,38 152,3 0,1716 252,1]
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(c) funções de pertinência da uniformidade: gaus2mf
parâmetros: mais-uniform [0,1699 -0,05 0,3163 1,762] e
menos-uniform [1,887 5,65 0,1699 12,05]

(d) funções de pertinência da homogeneidade: gaus2mf
parâmetros: mais-homog [0,003397 0,009 0,02269 0,1299] e
menos-homog [0,06363 0,1961 0,01699 0,455]

(e) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento B.2
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EXPERIMENTO B.3 – conjuntos de entrada com função de pertinência dsigmf

(a) funções de pertinência da área: dsigmf
parâmetros: Menor [0,5399 184,8 0,02187 874,4] e Maior [0,003258 1251 0,5399 4255]

(b) funções de pertinência do perímetro: dsigmf
parâmetros: Menor [10,88 49,75 0,5651 97,44] e Maior [0,07363 122,5 10,88 252,3]

(c) funções de pertinência da uniformidade: dsigmf
parâmetros: mais-uniform [10,99 -0,25 5,9 2,135] e
menos-uniform [0,9888 3,427 10,99 12,25]
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(d) funções de pertinência da homogeneidade: dsigmf
parâmetros: mais-homog [549,3 0,005 82,23 0,1566] e
menos-homog [29,33 0,1232 109,9 0,475]

(e) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento B.3

EXPERIMENTO B.4 – conjuntos de entrada com função de pertinência pimf

(a) funções de pertinência da área: pimf
parâmetros: Menor [184,6 184,9 773,9 974,9] e Maior [676,7 2025 4255 4255]
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(b) funções de pertinência do perímetro: pimf
parâmetros: Menor [49,55 49,95 93,55 101,3] e Maior [92,57 152,3 252,1 252,4]

(c) funções de pertinência da uniformidade: pimf
parâmetros: mais-uniform [-0,45 -0,05 1,762 2,507] e
menos-uniform [1,205 5,65 12,05 12,45]

(d) funções de pertinência da homogeneidade: pimf
parâmetros: mais-homog [0,001 0,009 0,1299 0,1833] e
menos-homog [0,04823 0,1961 0,455 0,495]
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(e) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento B.4
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CONJUNTO DE EXPERIMENTOS C: realizados a partir do melhor conjunto de
entrada (com resultados apresentados no Capítulo 8), sofrendo alterações apenas na
função de defuzzificação, tendo as seguintes características em comum:

a) Método fuzzy: Mamdani
b) Funções de Pertinência do conjunto de entrada: Trapezoidal
c) Conjunto de entrada composto por 4 variáveis (descritores), com os seguintes
conjuntos nebulosos:
c.1) ÁREA com MEAREA = {(184,5; 0), (185; 1), (748,8; 1), (1000; 0)} e MAAREA
= {(508,1; 0), (2194; 1), (4255; 1), (4256; 0)}
c.2) PERÍMETRO com MEPERI = {(49,5; 0), (50; 1), (92,58; 1), (103; 0)} e
MAPERI = {(85,1; 0), (159,8; 1), (252; 1), (252,5; 0)}
c.3) UNIFORMIDADE com MAUNIF = {(-0,5; 0), (0; 1), (1,669; 1), (2,6; 0)} e
MEUNIF = {(0,65; 0), (6,205; 1), (12; 1), (12,5; 0)}
c.4) HOMOGENEIDADE com MAHOM = {(0; 0), (0,01; 1), (0,1232; 1), (0,19; 0)} e
MEHOM = {(0,0295; 0), (0,2168; 1), (0,45; 1), (0,5; 0)}
d) Base de regras: 16 regras
e) Funções de decisão do conjunto de saída:
e.1) Trapezoidal para classificação Benigno, sendo BPD = {(-0,5; 0), (0; 1), (0,4;
1), (0,5; 0)}
e.2) Trapezoidal para classificação Maligno, sendo MPD = { (0,6; 0), (0,7; 1), (1;
1), (1,5; 0)}
e.3) Triangular para classificação Indefinida, sendo IndefPD = {(0,5; 0), (0,55;
1), (0,6; 0)}
f) Variável de saída: 1 (= resultado = pré-diagnóstico)

Tem-se, na Tabela ApB.3, um comparativo dos experimentos apresentados no
Conjunto de Experimentos C.
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Tabela ApB.3 - Comparativo dos experimentos apresentados no CONJUNTO DE
EXPERIMENTOS C
EXPERIMENTOS
Módulo Inteligente
Fuzzy desenvolvido
(apresentado no
Capítulo 8)
Experimento C.1
Experimento C.2
Experimento C.3
Experimento C.4

FUNÇÃO DE
DEFUZZIFICAÇÃO

SENSIBILIDADE
(%)

ESPECIFICIDADE
(%)

centroid

98,59

85,43

bisector
mom
lom
som

98,59
98,59
98,59
98,59

83,47
77,59
73,67
77,59

Observa-se, ainda, que os experimentos a função de Defuzzificação Média
dos Máximos (experimento C.2) apresentou exatamente o mesmo resultado que a
função de Defuzzificação Menor dos Máximos (experimento C.4). Ressalta-se que os
experimentos foram repetidos e os resultados confirmados.

EXPERIMENTO C.1
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(a) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento C.1

EXPERIMENTO C.2

(b) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento C.2

144
Este experimento (C.2) apresentou exatamente o mesmo resultado que a
função de Defuzzificação Menor dos Máximos (experimento C.4). Ressalta-se que os
experimentos foram repetidos e os resultados confirmados.

EXPERIMENTO C.3

(c) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento C.3
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EXPERIMENTO C.4

(d) avaliação do teste diagnóstico e matriz de confusão do experimento C.4

Este experimento (C.4) apresentou exatamente o mesmo resultado que a
função de Defuzzificação Média dos Máximos (experimento C.4). Ressalta-se que os
experimentos foram repetidos e os resultados confirmados.
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