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Resumo  
 

 

A área da automação hospitalar tem sido alvo de muitas pesquisas, abordando 

problemas pertinentes que podem ser automatizados, como: gerenciamento e 

controle (prontuário eletrônico, marcação de consulta, internamento, entre outros); 

comunicação (rastreamento de pacientes, materiais e funcionários); desenvolvimento 

de equipamentos médicos, hospitalares e laboratoriais; monitoramento (pacientes, 

materiais e funcionários); e auxílio ao diagnóstico médico (de acordo com cada 

especialidade). Esta tese de doutorado apresenta uma Arquitetura de um Sistema 

Inteligente de Monitoramento e Envio de Alertas de Pacientes (SIMAp). A arquitetura 

está baseada em técnicas de sistemas inteligentes e aplicada na automação 

hospitalar, mais especificamente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para 

monitoramento de pacientes. O objetivo do SIMAp é a transformação dos dados do 

monitor multiparamétrico em informações, por meio do conhecimento dos 

especialistas e dos parâmetros de normalidade dos sinais vitais de pacientes, 

utilizando lógica fuzzy na extração das informações a respeito do quadro clínico de 

pacientes internados em UTI. Por fim, alertas são gerados e podem ser enviados 

para a equipe médica, caso seja encontrada alguma anormalidade no 

monitoramento. Após a validação da arquitetura, as inferências oriundas do modelo 

fuzzy foram aplicadas no treinamento e validação de uma RNA para a classificação 

das situações previstas no modelo, resultando no pré-diagnósticos. 

Palavras-chave: Automação Hospitalar, Sistemas Inteligentes, Monitoramento, 

Sinais Vitais, Lógica Fuzzy, Sistema de Apoio à Decisão, Pré-Diagnóstico. 
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Abstract  
 

 

 

The area of the hospital automation has been the subject a lot of research, 

addressing relevant issues which can be automated, such as: management and 

control (electronic medical records, scheduling appointments, hospitalization, among 

others); communication (tracking patients, staff and materials), development of 

medical, hospital and laboratory equipment; monitoring (patients, staff and materials); 

and aid to medical diagnosis (according to each speciality). This thesis presents an 

architecture for a patient monitoring and alert systems. This architecture is based on 

intelligent systems techniques and is applied in hospital automation, specifically in the 

Intensive Care Unit (ICU) for the patient monitoring in hospital environment. The main 

goal of this architecture is to transform the multiparameter monitor data into useful 

information, through the knowledge of specialists and normal parameters of vital 

signs based on fuzzy logic that allows to extract information about the clinical 

condition of ICU patients and give a pre-diagnosis. Finally, alerts are dispatched to 

medical professionals in case any abnormality is found during monitoring. After the 

validation of the architecture, the fuzzy logic inferences were applied to the trainning 

and validation of an Artificial Neural Network for classification of the cases that were 

validated a priori with the fuzzy system. 

  

Word-Key: Hospital Automation, Intelligent systems, Monitoring, Vital 

Signs, Fuzzy Logic, Decision Support System, Pre-Diagnostic. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

Em decorrência da globalização e da própria exigência do mercado de 

trabalho, as empresas e os desenvolvedores estão buscando soluções para a 

execução de suas tarefas em um menor tempo possível, isso sem esquecer da 

qualidade, e, aliado a isto, ter menor custo na aquisição de equipamentos, 

desenvolvimento de sistemas e otimização de processos (Pressman, 2006). 

Devido ao grande volume de informações envolvidas e operações a serem 

realizadas nos processos de automação hospitalar, torna-se bastante complexo o 

controle e o gerenciamento dos dados que subsidiam informações no apoio à 

tomada de decisão.  

É neste ambiente, permeado 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, 

que as pesquisas nesta área contribuem para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, sendo um instrumento que possibilita otimizar o atendimento e minimizar 

os riscos à saúde dos pacientes – fatores que contribuem para a melhoria da 

qualidade da saúde da população. 

Neste contexto, o uso de técnicas de Sistemas Inteligentes (SI) tem se 

consolidado como uma área de pesquisa em expansão, voltada, também, para o 

processamento de informações produzidas por dispositivos que geram grandes 

volumes de dados em alta velocidade e com tempo de vida útil limitado.  

Esses aspectos podem ser observados, por exemplo, por meio das 

informações geradas por um eletrocardiógrafo, visto que este tipo de dispositivo 

biomédico demanda uma análise contínua e sequencial dos dados, buscando 

detectar distúrbios cardíacos (patologias do coração). Neste caso, os dados, quando 
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avaliados de forma on-line, têm validade temporal que deve ser respeitada pelo 

sistema, como forma de garantir a corretude lógica e temporal. 

Essas informações, em um ambiente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

requerem dispositivos, aplicações especiais e processos bem definidos para 

monitorá-las. Estes elementos passam a ser efetivamente funcionais quando 

utilizados por métodos empregados nos processos da automação.  

Nos processos de automação existem conceitos que são fundamentais. 

Alguns deles foram previstos por Begg (2007) e Nof (2009), como: aquisição de 

dados para controle de processos; monitoramento e processamento de sinais; 

redução de custos; otimização de processos, entre outros. Tais conceitos são 

descritos como sendo possíveis de serem automatizados por meio de dispositivos 

programáveis. Essas previsões foram, de fato, concretizadas e são atualmente 

implementadas em diversos setores da automação, por exemplo, na automação 

industrial, estas são implementadas, também, por meio de processos que utilizam 

sistemas distribuídos. 

Nesse sentido, várias pesquisas têm sido desenvolvidas e, geralmente, têm 

abordado vários problemas que são pertinentes aos processos que podem ser 

automatizados no ambiente hospitalar. Com isso, outros requisitos têm surgido com 

a aplicação da computação à área médica, desta forma, colaborando para melhorar 

e/ou definir um conjunto de novos processos para esse ambiente.  

Ressalta-se, ainda, que a automação da área de saúde necessita de muitos 

cuidados, efetivamente por tratar da vida humana e, principalmente, porque alguns 

processos demandam aplicações críticas – por exemplo, monitoramento de 

pacientes crônicos que foram submetidos a cirurgias cardíacas e que estão 

internados em UTI e precisam de um monitoramento crítico (Begg, 2007).  

Assim, a necessidade de inovação tecnológica e, consequentemente o 

surgimento de novos produtos nessa área é imprescindível, visto que a maioria dos 

hospitais ainda realizam de forma manual, muitos procedimentos que já poderiam ser 

realizados de forma automática (Feng, 2007). Aspecto esse que dificulta o controle 

dos dados e o gerenciamento das informações, podendo cometer erros de 

diagnósticos em relação à vida dos pacientes. 
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1.1 Motivação 

 

O monitoramento dos sinais vitais de pacientes em estado crítico é de 

fundamental importância para guiar os tratamentos em ambientes de terapia 

intensiva. Muitas vezes, na prática diária, encontram-se dificuldades em relação à 

aferição adequada dos monitores cardíacos e à correlação entre os sinais vitais do 

paciente, visto que não acontecem de forma automática.  

Diversos fatores podem levar a erros e afetar, de forma adversa, as decisões 

terapêuticas e, consequentemente, depreciando a qualidade do tratamento de 

pacientes em estado crítico, como: alertas falsos dos sinais vitais; falta de 

visualização contínua; acurácia na mensuração; descalibração dos equipamentos 

biomédicos; entre outros (Nicolau et al., 2010).  

Essas dificuldades, inerentes ao monitoramento de pacientes; bem como ao 

desenvolvimento de métodos para pré-diagnóstico de doenças que podem levar a 

óbito e à utilização de técnicas baseadas em sistemas inteligentes é, essencial, por 

entender que essas, quando utilizadas em conjunto, podem cooperar na obtenção 

dos bons resultados de diagnósticos. Assim sendo, este trabalho propõe 

desenvolver: uma Arquitetura de um Sistema Inteligente para Monitoramento e Envio 

de Alertas de Pacientes (SIMAp), de forma que esta arquitetura proposta poderá ser 

utilizada em diversas situações na área médica. 

Diante do contexto apresentado, a utilização de técnicas inteligentes no 

monitoramento de sinais vitais faz com que os sinais sejam processados de forma 

automática e, assim, possam inferir autonomamente um pré-diagnóstico e enviem 

em situações críticas e/ou anormais alertas para a equipe médica. 

 

1.2 Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma arquitetura fuzzy para 

monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em UTI, que permita extrair 

informações a respeito do quadro clínico dos pacientes baseado no conhecimento 
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dos especialistas (médicos), realizando uma pré-análise automática que auxiliará o 

atendimento médico, possibilitando, ainda, que os profissionais envolvidos realizem o 

acompanhamento dos pacientes de forma remota. Esses aspectos demandam um 

projeto arquitetural ao problema abordado, com ênfase em garantir a robustez e 

consistência no processo de monitoramento e de pré-diagnóstico.  

Nesta perspectiva, foi definida uma arquitetura aplicada à área da automação 

hospitalar que perfaz todo o objeto de estudo desta tese de doutorado. A Figura 1.1 

ilustra o modelo no qual é fundamentada a concepção do SIMAp, observando os 

seguintes atores no processo de automação hospitalar. 

• Leito: paciente monitorado através de equipamentos biomédicos; 

• Processamento Inteligente do Sinal Biológico: monitoramento dos 

sinais vitais através dos dispositivos que realizam a leitura nos sinais 

biomédicos do paciente. Por exemplo: monitor de frequência cardíaca, 

sensor de frequência respiratória, sensor de pressão arterial e sensor de 

temperatura; 

• Comunicação: realiza a comunicação do estado clínico do paciente à 

equipe responsável, a partir dos dados adquiridos e processados;  

• Dispositivos de comunicação: realiza o acompanhamento e solicitação 

de informação dos pacientes. 

 

 
Figura 1.1: Modelo de Monitoramento de Paciente 
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Além disso, com a utilização das técnicas de sistemas inteligentes procura-se 

alcançar alguns objetivos específicos, dessa forma contribuindo no contexto de 

Automação Hospitalar, como: 

 

• levantamento do estado da arte relacionado à automação hospitalar, ao 

monitoramento de pacientes e às técnicas de sistemas inteligentes; 

• estudo das potencialidades das técnicas de sistemas inteligentes de 

aquisição, predição e classificação de dados; 

• mapeamento do conhecimento médico para o desenvolvimento do sistema 

proposto;   

• apresentação de um modelo arquitetural baseado em técnicas de 

sistemas inteligentes para monitoramento e envio de alertas; 

• implementação de um módulo inteligente para monitoramento com ênfase 

em pré-diagnósticos do quadro clínico dos pacientes; 

• integração de um módulo inteligente a um módulo de sistema de envio de 

alertas com informes do quadro clínico dos pacientes; 

• validação do módulo inteligente de monitoramento através de cenários de 

testes baseados em dados reais, provenientes de uma base de dados 

pública de monitoramento de pacientes críticos internados em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI); 

• após a validação da arquitetura, as inferências oriundas do modelo fuzzy 

serão aplicadas no treinamento e validação de uma RNA para a 

classificação das situações previstas no modelo, resultando no pré-

diagnósticos. 

 

1.3  Organização do trabalho 

 

Esta tese está organizada como apresentado a seguir: 
 

• O Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica através do estado da 

arte e dos conceitos básicos da automação hospitalar e UTI, visando 
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identificar as principais características relacionadas ao objeto de 

estudo; 

• O Capítulo 3 apresenta uma descrição das principais técnicas de 

sistemas inteligentes que fundamentam o objeto de estudo em questão; 

• O Capítulo 4 é a base deste trabalho, descrevendo o SIMAp e são 

apresentados os conceitos, técnicas e tecnologias utilizadas para 

realizar o pré-diagnóstico médico, através da modelagem de uma 

arquitetura de um sistema de apoio à decisão e envio de alertas em 

função do quadro clínico de pacientes; 

• O Capítulo 5 apresenta, ainda, a validação e os resultados da 

arquitetura proposta através de um monitoramento e envio de alertas de 

pacientes que se encontram internados na UTI; 

• O Capítulo 6 apresenta as conclusões, contribuições e trabalhos 

futuros; 

• Apêndice A apresenta a lista de publicações relacionadas ao 

desenvolvimento desta tese, Apêndice B apresenta o código para a 

transformação e extração dos dados, Apêndice C apresenta o código 

do controlador fuzzy, Apêndice D apresenta o formulário para a 

validação do SIMAp, Apêndice E apresenta o código para gerar a base 

única mediante os registros selecionados, Apêndice F apresenta o 

código de treinamento e validação da rede neural e Apêndice G 

apresenta as matrizes de confusão gerada da integração do modelo 

fuzzy com RNA; 

• Anexo A apresenta o certificado do curso do comitê de ética 

internacional. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

2.1 Introdução 

 

 Neste capítulo são apresentadas pesquisas, conceitos e tecnologias 

relacionados ao objeto de estudo desta tese de doutorado. Assim, para melhor 

entendimento, este capítulo está subdivido em: 

2.2 Estado da Arte: apresenta um estudo sobre as pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento deste trabalho, apontando os principais trabalhos 

desenvolvidos sobre automação hospitalar e técnicas de sistemas inteligentes; 

2.3 Automação Hospitalar: apresenta uma visão geral sobre os conceitos 

que caracterizam a automação hospitalar, o ambiente e os sinais vitais que 

serão monitorados. 

 

2.2 Estado da Arte 

 

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, é que as 

pesquisas contribuem para melhorar o desempenho dos serviços prestados, sendo, 

portanto, um instrumento que possibilita otimizar o atendimento e minimizar os riscos 

à saúde dos pacientes – fatores que contribuem para melhoria da qualidade da 

saúde da população. Particularmente, em uma UTI, as informações produzidas 

requerem dispositivos, aplicações específicas e processos bem definidos para 

monitorá-las. 

Foram identificadas diversas pesquisas cujo eixo temático está dirigido ao 

processo de monitoramento de pacientes. Em Tseng et al. (2008) desenvolveram um 

sistema de mineração de dados para monitoramento de pacientes crônicos através 
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da análise do complexo QRS (corresponde a despolarização ventricular das ondas 

Q, R e S), provindo do sinal do eletrocardiograma (ECG).  

Já Muramaki et al. (2006) desenvolveram o vMonGluco, que implementa o 

monitoramento em tempo real dos níveis de glicose de pacientes, desenvolvido para 

dispositivos móveis e mostrando que o controle restrito dos níveis de glicemia é 

benéfico para pacientes diabéticos.  

Varshney (2006) apresentou alguns requisitos específicos para a realização de 

monitoramento de pacientes, propondo um modelo orientado a redes sem fio no 

processo de monitoramento.  

Enquanto Leite et al. (2010a) utilizaram Redes de Petri Estocásticas na 

modelagem e simulação do atendimento médico realizado em UTI a pacientes 

internados; Várady (2002) apresentou uma arquitetura aberta para sistema de 

monitoramento de pacientes; e Spode (2001) desenvolveu um sistema de 

monitoramento remoto não invasivo de sinais vitais.  

Em Baura (2004) foi definido que o monitoramento de pacientes é um processo 

que demanda observação contínua, sendo que este requisito exige dos sistemas de 

monitoramento garantias de disponibilidade. Este argumento também foi reforçado 

por Van den Berghe (2004), quando mostrou que o procedimento de monitoramento 

restrito dos níveis de glicemia pode reduzir a mortalidade entre os pacientes críticos 

de uma UTI. Na mesma direção, Shin et al. (2000) desenvolveram uma pesquisa 

também orientada ao monitoramento de pacientes baseada na web, apresentando e 

alarmando os sinais vitais do paciente.  

Existem diversos trabalhos voltados para o auxílio ao diagnóstico médico. 

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)1 e técnicas de aprendizado 

de Máquina de Vetor de Suporte (SVM – Support Vector Machine).  

Já Rogal Jr. et al. (2005) utilizaram uma Rede Neural Artificial (RNA) ART2 no 
                                            
1 É uma generalização do conceito da Transformada Wavelet Discreta, na qual a resolução 

tempo/frequência pode ser escolhida de acordo com o sinal. 
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agrupamento de arritmias cardíacas, classificando batimentos cardíacos normais, 

Contrações Prematuras Atriais (CPA) e Contrações Prematuras Ventriculares (CPV).  

Em Jara et al. (2009) propuseram um sistema de informação inteligente para 

detectar e prever doenças miocárdicas, utilizando os dados médicos de sinais vitais 

para realizar a detecção de sintomas através de um sistema de regras e efetuar a 

predição da doença através de algoritmos de cronobiologia.  

Na mesma época, Koutsojannis et al. (2009) desenvolveu o HIROFILOS-II, que 

é um sistema inteligente híbrido para diagnóstico e tratamento de doenças da 

próstata com base nos sintomas e resultados do teste de registros de saúde dos 

pacientes. A parte principal da HIROFILOS-II é construída pela extração de regras de 

registros de pacientes através de técnicas de aprendizagem de máquina e, em 

seguida, manualmente, transformando-os em regras fuzzy.  

Em Leite et al. (2010b) apresentaram a classificação de arritmias cardíacas 

através de descritores de eletrocardiograma (ECG), utilizando redes neurais 

competitivas de Kohonen, detectando se o ECG apresentava alguma arritmia 

cardíaca.  

Em Zhu (2010) realizou-se pesquisa voltada para a detecção automática de 

anomalias de glicose no sangue usando uma abordagem de aprendizagem de 

máquina. Já Barakat et al. (2010) apresentaram a utilização de SVM para diagnóstico 

de diabetes mellitus. 

Observou-se, também, trabalhos utilizando lógica fuzzy e redes neurais. Gal e 

Stoicu-Tivadar (2010), apresentaram um sistema para interpretação de imagens 

médicas através de lógica fuzzy convertendo os dados numéricos em dados 

linguísticos e buscando detectar qualquer sinal de desordem na forma e na cor da 

imagem, buscando tomar decisões baseadas no conhecimento médico.  

Em Sapna e Tamilarasi (2009) foi proposto uma ferramenta para controlar e 

evitar ataque cardíaco em diabéticos através do controle adequado de glicose no 

sangue e monitorização da pressão arterial utilizando lógica fuzzy. 

Espósito et al. (2010) desenvolveram uma ferramenta utilizando lógica fuzzy 

evolutiva para apoiar, acompanhar e classificar níveis da Esclerose Múltipla (EM) 

apoiando a decisão do diagnóstico médico. Ressalta-se que a EM é uma tarefa muito 
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difícil devido os sintomas serem extremamente variáveis e muitas vezes bastante 

particulares.  

Astilean et al. (2010) implementaram um sistema de suporte a decisão 

utilizando Redes de Petri e lógica Fuzzy. O mecanismo de inferência desenvolvido 

visa oferecer alertas, terapias e recomendações para tratamento ambulatoriais de 

doenças não agudas e não graves. Este sistema visa melhorar a assistência à saúde 

domiciliar de pacientes que foram previamente diagnosticados por médicos da 

família (clínicos gerais) e especialistas. Sendo utilizado para detectar precocemente 

possíveis sintomas e sinais de complicações e também para adaptar e aumentar 

eficiência do tratamento.  

Nazmy et al. (2010) apresentaram um sistema de diagnóstico inteligente 

utilizando abordagem híbrida aplicando lógica fuzzy e redes neurais para 

classificação de sinais de Eletrocardiograma (ECG) em seis situações: ritmo sinusal 

normal, contração ventricular prematura, contração atrial prematura, taquicardia 

ventricular, fibrilação ventricular e taquicardia supraventricular. 

Gunawardane et al. (2009) concentraram-se no desenvolvimento de um sistema 

automatizado de decisão e comunicação que identifica importantes tendências e 

condições adversas com base nas variações e relações entre os diferentes 

parâmetros monitorados do paciente.  O sistema não só incide sobre uma decisão 

importante, mas também na interação efetiva entre o sistema e médico, seguindo um 

modelo hierárquico de comunicação, eliminando a lacuna de interação humano 

computador na maioria das unidades de cuidados intensivos.  

Considerando os trabalhos apresentados, observa-se que muitos dos sistemas 

disponíveis buscam o processamento dos sinais. O monitoramento de pacientes 

segue a linha de automatização do processo de monitoramento, abordando o envio 

dos sinais vitais do paciente pela rede hospitalar de modo a subsidiar um 

diagnóstico. Muitos dos trabalhos abordam o monitoramento como mecanismo de 

propagação dos sinais vitais dos pacientes. Sob a perspectiva do auxílio ao 

diagnóstico, as pesquisas analisadas seguem a linha de desenvolvimento de 

sistemas especialistas aplicados ao auxílio do diagnóstico médico, utilizando técnicas 

de inteligência artificial na realização de pré-diagnósticos específicos e buscando, na 
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aplicação de técnicas inteligentes, a realização do processamento de dados, 

transformando-os em informações úteis que visam auxiliar ao diagnóstico. A Tabela 

2.1 relaciona as principais características e diferenças dos trabalhos relacionados ao 

estado da arte, principalmente relacionada a: transmissão de dados; monitoramento 

com ou sem técnicas de processamento inteligente; com ou sem conhecimento do 

especialista; se a aplicação é de propósito específico ou geral; se apresenta um pré-

diagnóstico; e por último se apresenta o mecanismo de envio de alertas para a 

equipe médica. 

 
Tabela 2.1: Principais características dos trabalhos relacionados para o 

desenvolvimento da tese 
 

Pesquisas 

Transmissão 
dos Dados  

(Sinais 
Vitais) 

Monitoramento 
Com ou Sem 

Processamento 
Inteligente 

Conhecimento 
do 

Especialista 

 
Propósito 
Específico 
ou Geral 

Pré-
Diagnóstico 

Envio 
de 

Alertas 

Shin  
(2000) Direto Com Sim Geral Não Não 

Rogal Jr 
(2005) Indireto Com Não Específico Sim Não 

Varshney 
(2006) Direto Sem Não Específico Não Não 

Jara 
 (2009) Indireto Com Não Específico Sim Não 

Koutsojannis 
(2009) Indireto Com Sim Específico Sim Não 

Leite (a) 
(2010) Indireto Com Não  Geral Não  Não  

Leite (b) 
(2010) Indireto Com Sim Específico Sim Não  

Zhu  
(2010) Indireto Com Sim Específico Sim Não  

Sapna e 
Tamilarasi 

(2010) 
Indireto 

Com 
Sim 

Específico 
Sim Não  

Astilean 
(2010) Indireto Com Não  Específico Sim Não  

Espósito 
(2010) Indireto Com Sim Específico Sim Não  

SIMAp 
(2011) Direto Com Sim Geral Sim Sim 

 

 



 

 

29 

Diante do contexto em estudo, apresenta-se, neste trabalho, a definição da 

Arquitetura de um Sistema Inteligente de Monitoramento e Envio de Alertas de 

Pacientes (SIMAp), onde esta arquitetura está baseada em técnicas de sistemas 

inteligentes e aplicada na automação hospitalar, mais especificamente em Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento de pacientes. O objetivo do SIMAp é 

a transformação dos dados do monitor multiparamétrico em informações, por meio 

do conhecimento dos especialistas e dos parâmetros de normalidade dos sinais 

vitais de pacientes, utilizando lógica fuzzy na extração das informações a respeito do 

quadro clínico de pacientes internados em UTI. Por fim, alertas são gerados e podem 

ser enviados para a equipe médica, caso seja encontrada alguma anormalidade no 

monitoramento. Após a validação da arquitetura, as inferências oriundas do modelo 

fuzzy foram aplicadas no treinamento e validação de uma RNA para a classificação 

das situações previstas no modelo, resultando no pré-diagnósticos. 

 

2.3 Visão Geral da Automação Hospitalar 

 

Para Nof (2009): 
A automação pode ser considerada como uma área multidisciplinar que 
envolve: linguagens de programação (software), plataformas eletrônicas 
(hardware) e atuação (mecânica). Este fator implica que estudos na área da 
automação são abrangentes e, portanto, envolvem uma vasta gama de 
conhecimentos. 

 
O crescimento da automação está ligado, em grande parte, ao avanço da 

microeletrônica, que tem proporcionado uma melhora expressiva no controle de 

processos, permitindo a otimização dos processos de automação, tornando-os mais 

eficientes do ponto de vista do aumento da produtividade e do custo beneficio. 

 De acordo com Feng (2007):  
A automação hospitalar é uma subárea da automação que visa promover a 
automatização dos processos pertinentes ao ambiente hospitalar, buscando 
eficiência e produtividade. Para tanto, apropriando-se de muitos conceitos da 
automação industrial.  

 
Todavia, alguns destes conceitos devem ser adequados à automação 

hospitalar, visto que os hospitais têm características e restrições peculiares ao 
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ambiente médico. Por exemplo, a aquisição de dados deve ser provida de 

privacidade, a fim de garantir a ética do ato médico e preservar a integridade do 

paciente.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS)2, um Sistema de Informação em 

Saúde (SIS) é definido como em (WHO, 2010):  
Mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação 
necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de 
saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, 
além da análise, a divulgação, e inclusive recomendações para a ação. 
 

Normalmente os hospitais fazem uso de novos hardwares, softwares e 

tecnologias que propiciam às tarefas diárias maior segurança, confiabilidade e 

robustez, conforme ilustrado na Figura 2.1 e, como exemplo, é possível citar:  

• sistemas de gerenciamento e controle (prontuário eletrônico; marcação 

de consulta; controle de farmácia; internamento; laboratoriais; entre 

outros);  

• sistemas de monitoramento (pacientes, materiais e funcionários);  

• sistemas de apoio à decisão (de acordo com cada especialidade);  

• sistemas de comunicação (rastreamento de pacientes, materiais e 

funcionários);  

• equipamentos/dispositivos médicos, hospitalares e de laboratórios 

(monitores cardíacos, oxímetro de pulso, estetoscópios, termômetros, 

ferramentas cirúrgicas, ressonância magnética, scanner, entre outros). 

Permeando este contexto, a área hospitalar passou também a incorporar 

conceitos aplicados na automação, buscando garantir o aprimoramento na execução 

de operações que podem ser automatizadas. 

Um forte exemplo desta tendência é o desenvolvimento de pesquisas voltadas 

para o monitoramento de pacientes, que são realizadas através da aquisição de 

dados para controle de processos, monitoramento e processamento de sinais. 

Assim, baseado em Nof (2009) e Nitzan e Rosen (1976), observa-se que os 

conceitos gerais da automação estão sendo gradativamente incorporados à 

automação hospitalar. De forma geral, a automação hospitalar pode ser definida 
                                            
2 Do inglês World Health Organization (WHO). 
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sobre duas perspectivas: rede de informação – lógica; e rede de controle – física.  Na 

primeira encontram-se os sistemas de informação utilizados na área hospitalar, a 

arquitetura proposta neste trabalho encontra-se nesta perspectiva. Na segunda 

encontram-se os equipamentos, sensores, atuadores e sistemas que dão suporte ao 

monitoramento de pacientes. 

 
Figura 2.1: Automação Hospitalar 
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A Figura 2.2 ilustra a automação hospitalar sob estas perspectivas, 

demonstrando os elementos utilizados em ambas e de forma hierárquica. No topo da 

pirâmide estão os sistemas utilizados nos processos de gestão hospitalar. Logo 

abaixo estão situados os protocolos de comunicação, os quais possibilitam a 

integração entre os dispositivos médicos (hardware) e os sistemas de supervisão. 

Um aspecto importante referente aos elementos desta perspectiva é a lógica 

de tolerância a falhas, pois, na automação hospitalar, é fundamental que os sistemas 

ao falharem passem para um estado seguro, visto que devem garantir a integridade 

dos processos relativos aos pacientes. Os sensores, indicadores e atuadores são 

dispositivos médicos implementados em hardware que podem ou não ser 

dispositivos reconfiguráveis.  

 

 
Figura 2.2: Hierarquia dos elementos utilizados na automação hospitalar 

Fonte: Adaptada de Valentim (2008) 
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2.3.1 Sistemas Biomédicos 

 

De acordo Begg (2007): “os sistemas biomédicos são projetados para coletar, 

processar e interpretar dados médicos”. No início da década de 80, programas de 

computador foram projetados para modelar os sistemas físicos do corpo, entre estes, 

o sistema cardiovascular e os processos biológicos, como a respiração.  

Os modelos mais complexos, como o sistema nervoso central, mostraram-se 

extremamente difícil devido à falta de compreensão dos trabalhos individuais dos 

subsistemas.  

Percebeu-se, também, que novas técnicas, como classificadores e 

reconhecimento de padrões, poderiam contribuir para a compreensão desses 

subsistemas. Assim, começou a investigação sobre os sistemas biomédicos 

complexos e as técnicas de inteligência computacional, visualizando uma integração. 

A princípio, as abordagens tradicionais de modelagem tiveram uma série de 

deficiências. Por exemplo, algoritmos complexos eram inadequados em modelagem 

de sistemas biológicos, devido exigirem conhecimentos precisos, que até então 

ainda não estavam disponíveis. Assim, a falta de compreensão resultou em uma 

escassez de modelos determinísticos e outras abordagens, como a modelagem 

baseada no conhecimento, também foram ineficientes (Begg, 2007).  

Graves problemas surgiram quando os especialistas discordavam sobre o 

diagnóstico. Além disso, foi descoberto que as generalizações a outros casos eram 

insuficientes, uma vez que dependiam de instâncias de dados e características 

fisiológicas do paciente em particular, tendendo a variar de pessoa para pessoa. 

No entanto, os sistemas biomédicos evoluíram e foram criados e 

desenvolvidos utilizando várias outras abordagens, tais como: a abordagem 

simbólica que constrói um sistema baseado em conhecimento utilizando um grupo de 

especialistas (peritos); a abordagem numérica que depende de técnicas 

computacionais (como exemplo redes neurais para reconhecimento de padrões); e 

abordagem híbrida que é construída a partir de duas ou mais técnicas combinadas 

para resolver um único problema. Na Figura 2.3, abaixo, é apresentado um 



 

 

34 

fluxograma ilustrando um sistema biomédico que incorpora essas técnicas 

inteligentes. 

No ambiente hospitalar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realiza um 

importante trabalho de monitoramento de pacientes, portanto, objeto dessa tese que 

direciona o seu estudo de caso à UTI. Apresenta-se na próxima seção alguns 

conceitos importantes da mesma. 

 

 
 

Figura 2.3: Fluxograma dos componentes fundamentais de um sistema de monitoramento 
biomédico 

Fonte: Adaptado de Begg (2007) 
 

 

2.3.2 Unidade de Terapia Intensiva 

 

O Ministério da Saúde define UTI como (Brasil, 2010): 
São unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves 
ou de risco que dispõem de assistência  médica e de enfermagem 
ininterruptas,  com equipamentos específicos próprios, recursos humanos 
especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas a 
diagnóstico e terapêutica. 

Os serviços de tratamento intensivo dividem-se de acordo com a faixa etária 

dos pacientes atendidos, nas seguintes modalidades (Guimarães, 2009):  

• Neonatal: destinado ao atendimento de pacientes com idade de 0 a 28 dias; 
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• Pediátrico: destinado ao atendimento de pacientes com idade de 29 dias a 18 

anos incompletos; 

• Adulto: destinado ao atendimento de pacientes com idade acima de 18 anos. 

Ressalta-se que os pacientes na faixa etária de 14 a 18 anos incompletos 

podem ser atendidos nos serviços de tratamento intensivo adulto ou pediátrico, de 

acordo com o manual de rotinas do serviço. 

Existe ainda a UTI especializada, aquela destinada ao atendimento de 

pacientes em uma especialidade médica ou selecionados por grupos de patologias, 

compreendendo: cardiológica, coronariana, neurológica, respiratória, traumática, 

queimados, dentre outras. E o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), com o 

agrupamento, numa mesma área física, de duas ou mais UTI, incluindo-se, quando 

existentes, as unidades de tratamento semi-intensivo.  

De acordo com Brasil (2010), toda UTI deve dispor, no mínimo, da seguinte 

equipe básica:  

• um responsável técnico, com título de especialidade em medicina intensiva, 

específico para a modalidade de UTI sob sua responsabilidade;  

• um enfermeiro chefe, exclusivo da unidade, responsável pela área de 

enfermagem; 

• um médico diarista para cada dez leitos ou fração, especialista em medicina 

intensiva, responsável pelo acompanhamento diário da evolução clínica dos 

pacientes internados na UTI, ou na semi-intensiva, quando existente; 

• um fisioterapeuta; 

• um auxiliar de serviços diversos/secretária;  

• um auxiliar de enfermagem para cada dois leitos de UTI adulto ou pediátrico e 

um auxiliar de enfermagem para cada paciente de UTI Neonatal. 

 

Cada leito (Figura 2.4) contém monitores cardíacos, cama elétrica projetada e 

os principais equipamentos utilizados em UTI, que são: 

 

1. Termômetro: instrumento para medir a temperatura corporal do paciente; 
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2. Oxímetro de pulso: equipamento que possui sensor óptico luminoso, que é 

colocado no dedo do paciente. Através da determinação da coloração 

sanguínea capilar, verifica a taxa de saturação do oxigênio (saturação de O2), 

ou seja, mede indiretamente a oxigenação dos tecidos de maneira contínua; 

3. Eletrocardiográfico com frequência cardíaca e medida intermitente de 

pressão arterial: situa-se na cabeceira do leito e é conectado ao paciente 

através de eletrodos descartáveis no tórax; 

4. Monitor de pressão arterial: não-invasivo (esfigmomanômetro) e invasivo 

(por punção arterial, em geral a radial); 

5. Capnógrafo: é um aparelho que monitora dióxido de carbono e gases 

anestésicos que são inalados pelo paciente durante cirurgias; 

6. Monitor cardíaco: efetua o monitoramento cardíaco dos sinais vitais; 

7. Máscara e cateter de oxigênio: são dispositivos utilizados para fornecer 

oxigênio suplementar em quadros de falta de ar. O cateter é colocado no nariz 

e a máscara próxima à boca, com finalidade de nebulizar umidificando e 

ofertando O2. Em geral são dispositivos passageiros e retirados após melhora 

dos quadros dispnéicos (falta de ar); 

8. Cateter central: é chamado de central em decorrência de estar próximo ao 

coração. Fino, da espessura da uma carga de caneta, é introduzido através do 

pescoço ou no tórax. Permite acesso venoso rápido e eficaz. Sua 

permanência pode variar de semana a meses; 

9. Tubo ortotraqueal: trata-se de tubo plástico, maleável, de diâmetro 

aproximado de 0,5 a 1,0 cm e é introduzido na traquéia sob anestesia e 

sedação. Permite a conexão do ventilador mecânico com os pulmões. A 

permanência pode ser de curta duração, até horas, ou semanas. Caso não 

possa ser retirado e com previsão maior de duas semanas, poderá ocorrer 

possibilidade de traqueostomia e inserção da cânula baixa, permitindo ao 

paciente maior conforto e até alimentar-se; 

10. Ventilador mecânico: aparelho microprocessado valvular que permite a 

entrada e a saída do ar dos pulmões, oxigenando-os e mantendo estabilidade 

e segurança do sistema respiratório. 
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Figura 2.4: Leito Hospitalar – UTI 

 

 

2.3.3 Paciente e Sinais Vitais 

 

Para Hoerr (2010): “o paciente é qualquer indivíduo sob cuidados médicos”. O 

paciente internado em UTI necessita de muitos cuidados e 



 

 

38 

acompanhamento/monitoramento contínuo dos seus sinais vitais, visando à detecção 

de situações de risco, permitindo a intervenção em tempo hábil pelos profissionais de 

saúde. Alguns pacientes estão internados porque apresentam um quadro clínico 

grave e outros estão internados apenas para o monitoramento de seus sinais vitais 

porque foram submetidos a uma cirurgia, por exemplo.  

De acordo com Potter e Perry (2004): “Sinais vitais são medidas que fornecem 

dados fisiológicos indicando as condições de saúde da pessoa, evidenciando o 

funcionamento e as alterações da função corporal.”  

Desta forma, pode-se considerar que os sinais vitais são indicadores das 

funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da 

evolução do quadro clínico do paciente. Assim, têm como principal objetivo auxiliar 

na coleta de dados e na avaliação das condições de saúde do indivíduo, bem como, 

instrumentalizar o processo de tomada de decisão sobre intervenções específicas. 

Dentre os inúmeros sinais que são utilizados na prática diária para o auxílio do 

exame clínico, destacam-se pela sua importância: pressão arterial, frequência 

cardíaca, frequência respiratória, temperatura corpórea e a saturação parcial de 

oxigênio. Os sinais vitais são descritos na Tabela 2.2, onde é apresentado o padrão 

normal dos parâmetros vitais. 

 

Na aquisição dos sinais vitais deve-se considerar: 

• condições de ambiente: verificar a temperatura e umidade no local, 

que podem causar variações nos valores; 

• condições do paciente: verificar se o paciente realizou exercício físico 

recente, tensão emocional e alimentação, que também podem causar 

variações nos valores; 

• condições de equipamento: verificar se são apropriados e calibrados 

regularmente. A equipe médica deve estar atenta, pois o uso de 

equipamentos inapropriados ou descalibrados pode resultar em valores 

falsos. 
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Tabela 2.2: Principais parâmetros para análise dos sinais vitais dos pacientes 

Nome Abreviatura Valor Normal 

Pressão Arterial 

(Sistólica/Diastólica)* 

(Traduz a força que o sangue exerce 

sobre a parede das artérias, ou seja, 

PA= Volume sanguíneo X Resistência 

periférica. A PA Sistólica (PAS) 

máxima -  representa o volume de 

sangue lançado na corrente 

sanguínea em cada sístole cardíaca. 

A PA Diastólica (PAD) mínima - 

representa a resistência que os vasos 

oferecem ao volume recebido.) 

PA 

Faixa Etária PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

04 anos 85 60 

06 anos 95 62 

10 anos 100 65 

12 anos 108 67 

16 anos 118 75 

Adultos 120 80 

Idosos 140 a 160 90 a 100 
 

Frequência Cardíaca 

(Objetiva avaliar se o coração está 

batendo, e se o faz com o ritmo e 

frequência adequados.) 

Fc 

Recém Nascido – 100 a 160 bpm 

Criança – 80 a 120 bpm 

Adulto – 60 a 100 bpm 

Frequência Respiratória 

(Por intermédio do ritmo, 

profundidade e som, reflete o estado 

metabólico do corpo, a condição do 

diafragma e dos músculos do tórax, 

fornecendo oxigênio (O2) ao trato 

respiratório e alvéolos.) 

Fr 

Recém Nascido – 30 a 60 mrpm 

Criança até 6 anos – 20 a 30 mrpm 

Adulto – 12 a 20 mrpm 

Temperatura Corpórea 

(Representa o equilíbrio entre a 

produção de calor e as perdas de 

calor.) 

T 

Axilar – 36 0C a 37 0C 

Oral – 36,2 0C a 37,2 0C 

Retal – 36,4 0C a 37,4 0C 

Saturação Parcial de Oxigênio 

(Representa a saturação parcial de 

oxigênio no sangue.) 

SPO2 
Baixa – 0 – 94 % 

Normal – 95 – 100 % 

* Pressão Arterial Média (PAM) pode ser calculada pela fórmula PAM = PAD + 1/3 (PAS – PAD) 
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Os sinais vitais obtidos através dos sensores e equipamentos no leito do 

paciente auxiliam na avaliação do paciente grave, bem como na orientação de 

condutas terapêuticas (reposição hídrica, diuréticos, drogas vasodilatadoras e 

vasoconstritoras, entre outros). A correta medida dos sinais vitais do paciente é de 

fundamental importância para a avaliação do paciente nos momentos iniciais do 

atendimento, por isso chamados de vitais (Nicolau et al. , 2010). 

Desta forma, a aquisição, coleta, processamento e monitoramento dos 

principais sinais vitais, intitulado de parâmetros vitais dos pacientes internados na 

UTI, correrão mediante restrições lógicas e temporais (Hanson, C. e Marshall, 2001). 

Ressalta-se, ainda, a importância de a equipe médica receber informações em 

tempo hábil permitindo assim que as situações de riscos sejam amenizadas e  as 

consequências danosas sejam evitadas.  

Este capítulo apresentou a fundamentação teórica através do estado da arte e 

dos conceitos básicos da automação hospitalar e UTI, visando identificar as 

principais características relacionadas ao objeto de estudo.  
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Capítulo 3 

Técnicas de Sistemas Inteligentes 

3.1 Introdução 

 

 Neste capítulo são abordados conceitos relacionados aos sistemas 

inteligentes e à importância das técnicas de sistemas inteligentes no 

desenvolvimento desta tese de doutorado. Assim, para melhor entendimento, este 

capítulo está subdivido em: 

3.2 Sistemas Inteligentes: apresenta uma visão geral dos sistemas 

inteligentes e das principais técnicas; 

3.3 Lógica Fuzzy: apresenta os conceitos e as principais características da 

Lógica Fuzzy; 

3.4 Redes Neurais Artificiais: apresenta os conceitos e as principais 

características das RNA. 

 

3.2 Sistemas Inteligentes 

 

 Em virtude da globalização, revolução tecnológica, acesso rápido às 

informações/serviços e gerenciamento eficaz, as organizações começaram a exigir 

cada vez mais desenvolvimento de sistemas computacionais inteligentes. Com isso, 

a tecnologia passa a ser o ponto central de uma revolução que tem como aliados a 

internet, os softwares, os hardwares e a comunicação.   

No entanto, alguns desafios começaram a surgir diante das necessidades 

listadas anteriormente, como:  

• acesso ao que seja relevante;  

• identificação de oportunidades;  

• ação no momento preciso;  

• manipulação de grandes volumes de dados e informações;  
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• integração; 

• simulação de novos métodos, processos e tecnologias. 

 Os avanços da computação distribuída, da inteligência artificial e da evolução 

dos meios de comunicação, como a internet, têm permitido o desenvolvimento de 

sistemas capazes de romper com antigos processos. Agregando valor e provendo 

vantagens no uso destas novas tecnologias – fatores que colaboram para aumento 

da competitividade.  

 Os Sistemas Inteligentes (SI) apresentam alguns pontos-chave que são 

importantes a destacar, tais como: habilidades para armazenar, recuperar, adaptar e 

modificar seu contexto para desempenhar tarefas ou resolver problemas de forma 

inteligente; e a capacidade para aproveitar associações e inferências para atuar em 

problemas complexos que se assemelham a problemas reais (Rezende, 2003). 

 Um sistema computacional para ser considerado inteligente deve ter algumas 

características contempladas em sua arquitetura:  

• possuir pelo menos um subconjunto dessas habilidades; 

• ter ciência como elas modelam tarefas específicas.  

 

3.2.1 Técnicas de Inteligência Computacional 

 

 Os SI são desenvolvidos utilizando algumas técnicas que podem ser aplicadas 

isoladamente ou em conjunto. As principais técnicas de inteligência computacional e 

metodologias utilizadas por SI são: aquisição de conhecimento; redes neurais 

artificiais; lógica fuzzy; computação evolutiva; entre outros (Hanson, C. e Marshall, 

2001).  

 Em aplicações práticas, os recursos extraídos do problema raramente são 

capazes de descrever completamente a patologia. Este problema surge, em 

particular, com a utilização de um conjunto de características de qualidade inferior ou 

redundantes para descrever o problema.  

 Existem três subáreas (aprendizado supervisionado, evolucionário e híbrido) 

que formam o núcleo da tecnologia de sistemas inteligentes aplicada, embora muitos 



 

 

43 

outros conceitos sejam interessantes a SI, como: a aprendizagem não 

supervisionada, aprendizagem por reforço, aprendizagem simbólica, e as ciências da 

cognição (Shavlik e Dietterich, 1990) que ainda estão também sendo investigadas.  

 A Figura 3.1 apresenta o relacionamento entre as três subáreas e seus 

núcleos. Ambas surgiram em torno da mesma época (do início do aprendizado 

supervisionado) como: o perceptron (Rosenblatt, 1958); a lógica fuzzy (Zadeh, 1965, 

1973; Zadeh et al, 2002.); e algoritmos genéticos (Barricelli, 1954; Fraser, 1957). 

 

 

 
Figura 3.1: Os principais paradigmas da inteligência computacional e da pesquisa de 

investigação em curso.  

Fonte: Adaptado Begg (2007) 

 

 Verificou-se que os sistemas baseados em conhecimento constituem 

ferramentas eficazes na difusão de informações em saúde e no auxílio à tomada de 

decisão em diagnóstico médico. 
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3.3 Lógica Fuzzy 

 

 O termo lógica foi criado por Aristóteles, com contribuições de Platão e 

Sócrates, filósofos gregos, que de forma contínua desenvolveram este princípio. 

Sócrates propôs uma forma de se investigar o pensamento, que foi utilizado por 

Platão, seu discípulo, em diálogos para defender seu mestre e, posteriormente, 

Aristóteles desenvolveu as regras para o pensamento. Estes estudos no campo da 

lógica continuaram até os dias de hoje, com notáveis contribuições. Uma delas 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; 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, quente ou frio, pertence ou não 

pertence a um conjunto). 

 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, isso levaria à utilização de circuitos analógicos para 

conseguir valores entre 1 e 0, levando a aumentar a complexidade dos circuitos. 

 As afirmações para as quais não se pode ter muita certeza necessitam de 

uma modelagem diferenciada. Pode-se dizer que irá chover hoje, mas pode-se 

afirmar isto com um grau de certeza de 0,8, por exemplo, tomando como base que a 

certeza completa é grau 1,0. Este tipo de situação é um modelo de lógica fuzzy. A 

lógica fuzzy opera com propostas que podem ser verdadeiras com grau de certeza 

de 0 a 1 (Weber e Klein, 2003). 
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 A teoria de sistemas fuzzy é uma abordagem formal cujo propósito é tratar a 

modelagem, a representação, o raciocínio e o procedimento de informações 

imprecisas como uma estratégia de solução de problemas (Tanscheit et al., 2007).

 A lógica fuzzy foi proposta por L. A. Zadeh, tendo como propósito fornecer 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. 

 Um objetivo da lógica fuzzy é fazer computadores realizarem inferências como 

pessoas. Podendo lidar com a incerteza intrínseca ao pensamento humano e à 

linguagem natural, além de reconhecer que ela é naturalmente diferente da 

aleatoriedade. Usando algoritmos com lógica fuzzy pode-se permitir que máquinas 

compreendam e respondam conceitos humanos vagos como quente, frio, grande, 

pequeno, entre outros, podendo também prover uma abordagem relativamente 

simples de se chegar a conclusões definidas a partir de informações imprecisas 

(Ibrahim, 2004). 

 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). 

 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, 5, 6, 7, 8}  (neste caso, 

um conjunto discreto e finito), então um conjunto de A em X pode ser especificado 

como A = {2, 4, 6, 8}. 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 
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universo simplesmente pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Isto pode ser 

expresso por uma função característica:  

  

€ 

fA : X → 0,1}{  tal que: 

   

€ 

fA (x) = {0,Caso contrário
1, Se x ∈ A

 

 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: 

€ 

µA (x) : X → [0,1] 

onde 

€ 

µA (x) indica com que grau um elemento 

€ 

x  do universo é compatível com o 

conceito ou classe de objetos representados pelo conjunto A. 

3.3.1  Controlador Fuzzy 

 

 Quando se deseja criar um sistema de controle para um processo, necessita-

se primeiro obter seu modelo matemático, utilizando técnicas como transformada de 

Laplace ou transformada Z. Para isso, cada parte do processo a ser modelado deve 

ser conhecida, para que a modelagem possa ser a 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 leva a equações 

extremamente grandes e complexas.  

 Um exemplo disso é a temperatura em um processo, ela pode variar de uma 

área para outra por causa da ausência de proteção contra o sol nestes locais e, 

muitas vezes, não é considerada no modelo. 

 Neste contexto, os modelos de processos são, na maioria das vezes, 

representações mais simplificadas, podendo levar o projetista a uma análise do 

processo a mais próxima do real, mas, no final, a própria experiência dos operadores 

do processo é quem permite a sintonia fina dos controladores. 
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 A ideia básica em controle 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 de controle de processos, onde os mesmos são 

desenvolvidos via modelagem matemática (Pagliosa, 2003). 

 As técnicas de controladores 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), somente conseguiu fazê-lo por meio da 

aplicação do raciocínio fuzzy (Weber e Klein, 2003). 

 Os controladores fuzzy podem ser divididos em quatro fases: Estágio de 

Fuzzificação, Estágio de Inferência, Estágio de Defuzzificação e Base de Regras, 

como ilustrado na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Estrutura do Controlador Fuzzy 

  

3.3.1.1 Estágio de Fuzzificação 

 

  O estágio de fuzzyficação é o primeiro estágio do controlador fuzzy, ele é  

sendo responsável por normalizar as variáveis de entrada no universo de discurso 

(universo do problema), identificando a qual ou quais conjuntos fuzzy elas pertencem 

e atribuindo o grau respectivo de cada pertinência. Os conjuntos fuzzy, 

representados pelas funções de pertinência, devem ser ajustados sobre o universo 

de discurso de maneira a cobri-lo completamente. 
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 Antes da criação do controlador fuzzy, é necessário montar os conjuntos fuzzy 

(as funções de pertinência) que serão utilizadas tanto na entrada do controlador 

(estágio de fuzzyficação) quanto na saída do controlador (estágio de defuzzificação). 

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 contexto no qual serão utilizadas e 

implementadas. Por exemplo, um conjunto fuzzy A é definido pela sua função de 

pertinência, 

€ 

PA .  

 Em Martins (2011) são definidos 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. Existem várias funções de pertinência, mas as mais 

utilizadas são as de forma triangular, trapezoidal e gaussiana (sino). 

 O valor da pertinência é obtido pelo mapeamento x-µ da função de 

pertinência, ou seja, o eixo x corresponde ao universo de entrada do sistema e o eixo 

µ indica o grau de correspondência com o conjunto nebuloso, que será utilizado nos 

próximos estágios do controlador, um exemplo disto pode ser visualizado na Figura 

3.3. 

 Neste componente 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. 
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Figura 3.3:  Exemplo do Valor da Função de Pertinência 

 

3.3.1.2 Estágio de Inferência 

 

  

 É neste componente que cada proposição fuzzy é traduzida matematicamente 

por meio das técnicas de raciocínio aproximado. Os operadores matemáticos serão 

selecionados para definir a relação fuzzy que modela a base de regras. Assim, 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. Desta forma, neste estágio, as entradas são analisadas 

para gerar o conjunto nebuloso de saída com seu respectivo grau de 

compatibilidade. 

 Na literatura existem dois modelos de controlador que são muito utilizados: o 

proposto por Mamdani (1974) e o proposto por Takagi e Sugeno (1985). No modelo 

de Mamdani, de posse dos dados (a função de ativação de cada regra é ativada), o 

sistema de inferência determina o grau de compatibilidade da premissa das regras 

contidas na base de regras. Neste caso, o grau de compatibilidade da regra é 

calculado usando a t-norma descrita por Zadeh (1965), ou seja, é utilizado o mínimo 

(min) no caso de um “e” entre as cláusulas da premissa. 

 Após isso, determinam-se quais regras foram ativadas (através da base de 

regras) e aplica-se, à função de pertinência de saída, o grau obtido nas premissas, 

restando unir todas as conclusões (os conjuntos nebulosos de saída ativados e seus 

respectivos graus de compatibilidade) em um único conjunto nebuloso de saída. 
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Neste cálculo utiliza-se a t-conorma, também de Zadeh, o máximo (max) para o “ou” 

entre os valores de cada regra. 

 Esse Conjunto de Saída (CS) representa todas as ações que são aceitáveis 

para o conjunto de entrada, cada uma com seu nível de compatibilidade, 

necessitando-se gerar uma ação de controle geral para a saída (um valor numérico 

único), que é realizado pela fase de defuzzificação, conforme ilustrado na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4:  Inferência através de Mamdani 

Fonte: Sandri, Correa (1999) 
 

 Já no modelo de Takagi e Sugeno (conhecido como modelo Sugeno ou 

modelo Takagi-Sugeno), utiliza-se o método de interpolação, nele, cada regra está 

associada a uma função estritamente monotônica para gerar a sua conclusão. Essa 

função é uma combinação linear das entradas e cada parâmetro é uma constante. 

Com isso, cada regra obtém uma resposta definida para o conjunto de entradas, 

restando apenas gerar a interpolação, ou seja, a média aritmética ponderada, na 

qual os pesos são os próprios graus de compatibilidade das entradas em cada regra, 

conforme ilustrado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Inferência através de Sugeno 

Fonte: Sandri; Correa (1999) 

3.3.1.3 Base de Regras 

 
 A base de regras é utilizada na segunda fase do controlador, pois a partir dela 

é que podem ser realizados os cálculos referentes às entradas do controlador. Essa 

base de regras também é montada por meio do conhecimento do especialista que, 

no caso de uma aplicação médica, pode ser um médico, um enfermeiro ou qualquer 

outra pessoa que esteja ligada diretamente com o processo e que possua grande 

conhecimento teórico e empírico de seu funcionamento, buscando determinar qual 

ação deve ser tomada para determinada entrada, mapeando a entrada (que seria 

uma variável linguística), 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 controlador para outro (com a quantidade 

de entradas e saídas), mas deve existir uma quantidade suficiente de forma que 

possa abranger todas as possíveis combinações das entradas e saídas, pois 

contrário, pode acontecer uma combinação de entradas em que o controlador não 

saberá exatamente o que fazer.  
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 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. 

 

3.3.1.4 Estágio de Defuzzificação 

  

 O estágio de defuzzificação existe apenas em controladores como o proposto 

por Mamdani (1974), 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. 

 Para isso, os métodos mais utilizados e que obtém bons resultados são 

descritos a seguir (Passino; Yurkovich, 1998 e Klir; Yuan, 1995): 

• Centro de área: também conhecida como centróide, essa técnica calcula o 

centro da área do CS gerado no estágio de inferência e determina sua 

projeção sobre o eixo x, que é o valor de saída de controle. Uma desvantagem 

deste método é a necessidade do cálculo da área do conjunto de saída, pois 

isso é uma tarefa computacional relativamente pesada e nem todo hardware é 

capaz de realizá-la; 

• Critério dos máximos: neste método é realizada a procura do valor máximo 

do CS (maior grau de compatibilidade das regras que formaram esse 

conjunto). A sua posição projetada sobre o eixo x será a saída do estágio de 

defuzzificação. Mesmo possuindo uma baixa complexidade computacional, 

esse método tem o inconveniente de necessitar que exista apenas um 

máximo, devendo ser adotada outra técnica caso ocorra a existência de mais 

de um máximo; 

• Média dos máximos: esse método realiza a média aritmética de todos os 

valores máximos do conjunto CS e é utilizado em substituição ao critério dos 

máximos quando há mais de um máximo na função. Esse método é bem mais 

simples de se utilizar, necessitando apenas que o dispositivo onde estiver 
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embarcado o controlador realize o cálculo dos pontos máximos do conjunto 

gerado pelo estágio de inferência;  

 Além destes métodos, ainda existem outros na literatura que também podem 

ser utilizados no estágio de defuzzificação (Jantzen, 1998): 

• Centro de área para singletons: este método visa diminuir a complexidade 

do cálculo de área do método centro de área. Nele, cada regra de saída 

possui não uma função de pertinência comum (triangular, gaussiana ou outra) 

e sim uma função singleton (função pulso com altura determinada pelo grau 

de compatibilidade). Dessa forma o cálculo do centro irá restringir-se a uma 

soma ponderada pelos próprios graus de compatibilidade de cada regra; 

• Bissetor de área: nesse método o valor de saída do estágio de defuzzificação 

é a posição exata que divide o conjunto CS em duas áreas iguais. Da mesma 

forma que o cálculo do centro de área. Esta técnica possui uma grande 

complexidade computacional; 

• Primeiro e último dos máximos: é um método alternativo ao critério dos 

máximos, pois neste é escolhido o primeiro (ou o último) valor máximo 

encontrado na varredura do conjunto CS feita da esquerda para a direita ou 

vice-versa. Possui a vantagem de ser muito simples do ponto de vista 

computacional. 

 A Figura 3.6 exemplifica o resultado obtido por alguns destes métodos sobre 

um conjunto CS de exemplo. 

 
Figura 3.6: Métodos de Defuzzificação 

Fonte: Sandri; Correa (1999) 
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3.4 Redes Neurais Artificiais  

 

 As Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos matemáticos inspirados em 

estruturas neurais biológicas e que têm capacidade computacional adquirida por 

meio de aprendizado e generalização. O aprendizado em RNA está normalmente 

associado à capacidade de as mesmas adaptarem os seus parâmetros livres como 

consequência da sua interação com o meio externo (Haykin, 2001). 

 O processo de aprendizado é interativo e por meio dele a RNA deve melhorar 

o seu desempenho gradativamente à medida que interage com o meio externo. O 

critério de desempenho que determina a qualidade do modelo neural e o ponto de 

parada de treinamento são pré-estabelecidos pelos parâmetros de treinamento e 

podem estar associados, por exemplo, ao valor do erro quadrático médio das 

respostas da RNA para um determinado conjunto de dados. Por sua vez, a 

generalização de uma RNA está associada à sua capacidade de dar respostas 

coerentes para dados não apresentados a ela previamente durante o treinamento. 

Esta característica foi considerada pelos pesquisadores durante algum tempo 

como sendo inerente e resultante do processo de treinamento. Esperava-se que uma 

RNA treinada tivesse uma boa capacidade de generalização independentemente de 

ter sido controlada durante o treinamento.  

No entanto, atualmente os fatores que afetam a generalização são mais 

conhecidos e boa parte das pesquisas atuais, na área, visa ao desenvolvimento de 

modelos e técnicas de aprendizado que tenham algum controle de generalização. O 

conceito atual é que aprendizado e generalização andam juntos, em substituição ao 

conceito anterior surge naturalmente como consequência do aprendizado. 

A origem da teoria de RNA remonta aos modelos matemáticos e aos modelos 

de engenharia, de neurônios biológicos. Além de se caracterizar pela robustez e 

tolerância a falhas no processamento, o cérebro pode ser treinado para se ajustar a 

um novo ambiente, e tem a capacidade de processar informações nebulosas ou 

ruidosas. Possui, também, alto grau de paralelismo no processamento (alta 

velocidade) e é pequeno, compacto e de baixo consumo de energia. De acordo com 
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Bittencourt (1996), as principais características que tornam as RNA atraentes para a 

solução de problemas são: 

• a capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar esse 

aprendizado de maneira a reconhecer instâncias similares que nunca 

haviam sido apresentadas anteriormente; 

• o bom desempenho em tarefas mal definidas, em que falta 

conhecimento explícito sobre como encontrar uma solução; 

• não requerem conhecimento de eventuais modelos matemáticos dos 

domínios de aplicação; 

• a elevada imunidade ao ruído, isto é, apesar de piorar gradativamente, 

o desempenho das redes não entra em crise na presença de 

informações falsas ou ausentes, como é o caso de programas 

convencionais. 

 Haykin (2001) define uma rede neural como um processador maciçamente 

paralelizado e distribuído, constituído de unidades de processamento simples, com 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível 

para o uso. Este se assemelha ao cérebro em dois aspectos:  

i) o conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através 

de um processo de aprendizagem;  

ii) e as forças de conexão entre neurônios, conhecidas com pesos 

sinápticos, são utilizadas para armazenar o conhecimento adquirido. 

Nas RNA, como em qualquer célula biológica, o neurônio é delimitado por uma 

fina membrana celular que, além da sua função biológica normal, possui 

determinadas propriedades que são essenciais para o funcionamento elétrico da 

célula nervosa. A partir do corpo celular, ou soma, o centro dos processos 

metabólicos da célula nervosa – projetam-se extensões filamentares, os dendritos, e 

o axônio, conforme ilustrado na  Figura 3.7. 
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Figura 3.7:  Exemplo de um Neurônio Biológico 

 

 A partir de 1943, dois pesquisadores, McCulloch e Pitts, propuseram o 

primeiro modelo matemático de funcionamento de um neurônio (Braga et al., 2000). 

Trata-se de um combinador linear seguido de uma função limitante, ou seja, os sinais 

que entram no neurônio (xi), depois de ponderados pelos respectivos pesos (wi), são 

somados e, depois, juntamente com o limiar de polarização, passam por uma função 

sinal que produz uma saída +1 ou -1, sendo a combinação linear positiva ou 

negativa, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8:  Modelo Matemático de McCulloch e Pitts  
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 No final da década de 1950, Rosemblat, na Universidade de Cornell, criou 

uma rede de múltiplos neurônios do tipo discriminadores lineares e chamou esta rede 

de perceptron. Assim, um perceptron (Figura 3.9) é uma rede de neurônios dispostos 

em camadas, podendo ser considerado o primeiro modelo de redes neurais (Haykin, 

2001). 

 
Figura 3.9:  Perceptron de camada única com um único neurônio 

Fonte: Haykin (2001) 
  

Cada neurônio recebe suas entradas com os pesos associados, vindos de 

outros neurônios, ou de um estímulo externo. Para cada neurônio da rede, uma 

função de ativação é aplicada sobre a somatória ponderada de suas entradas. A 

camada de entrada possui um neurônio especial, denominado limiar (bias), que 

serve para aumentar os graus de liberdade, permitindo uma melhor adaptação da 

rede ao conhecimento a ela fornecido. O estado de ativação de um neurônio é 

determinado pela função ativação que pode ser representado por uma função 

sigmoidal ou uma função degrau, por exemplo.  

 Dependendo do tipo de neurotransmissor, a conexão sináptica será excitatória 

ou inibitória. Uma conexão excitatória provoca uma alteração no potencial da 

membrana que contribui para a formação de um impulso nervoso no axônio de saída 

e são representadas por sinais positivos, enquanto  as conexões inibitórias agem no 

sentido oposto e são representados por sinais negativos. Tais conexões não 

precisam ser mutuamente exclusivas; um neurônio pode receber conexões com 
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pesos negativos e outras com pesos positivos, representando assim as conexões 

inibitórias e excitatórias. 

Os neurônios podem ser organizados em camadas, e a maneira como se 

conectam formam diferentes arquiteturas. As classes de arquitetura de rede básicas 

são:  

• intracamadas ou colaterais (conexões entre neurônios de uma camada 

única) – uma camada de entrada de nós de fonte que se projeta sobre uma 

camada de saída de neurônios (nós computacionais), mas não vice-versa;  

• intercamadas (conexões entre neurônios de múltiplas camadas) – segunda 

classe de uma rede neural que se distingue pela presença de uma ou mais 

camadas ocultas, cujos nós computacionais são chamados 

correspondentemente de neurônios ocultos ou unidades ocultas;  

• recorrentes (conexões com origem e destino no mesmo neurônio) – essa 

rede pode consistir, por exemplo, de uma única camada de neurônios com 

cada neurônio alimentando seu sinal de saída de volta para as entradas de 

todos os outros neurônios. 

 Os sinais de conexões intercamadas se propagam por alimentação 

progressiva (para frente) ou regressiva (para trás). Sinais de alimentação 

progressiva permitem que a informação flua em apenas uma direção, os regressivos 

possibilitam a informação fluir em uma direção e/ou recursivamente (Haykin, 2001). 

 As configurações das camadas e a alimentação regressiva e progressiva 

combinam neurônios, fluxos de informação e esquema de conexão em uma 

arquitetura coerente. Uma camada que recebe sinais externos do ambiente é 

denominada camada de entrada; e uma camada que emite sinais para o ambiente é 

denominada camada de saída. Quaisquer outras são denominadas camadas ocultas, 

e não se conectam diretamente com o ambiente.  

Na rede chamada feedforward a propagação do sinal intercamada é 

progressiva, e toda entrada é recebida da camada adjacente, com exceção da 

primeira, em que os sinais de entrada são as próprias entradas da rede. Na fase de 

treinamento há a determinação e a correção dos pesos e das polarizações (bias). 
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 Os paradigmas de aprendizado são divididos em três categorias: aprendizado 

supervisionado, aprendizado não-supervisionado e aprendizado por reforço. O 

aprendizado supervisionado é um processo que incorpora um professor externo 

tendo conhecimento global sobre o ambiente. A informação sobre a classe a que 

pertence cada um dos padrões  de entrada é conhecida durante o treinamento. Em 

virtude de seu conhecimento prévio, o professor é capaz de fornecer à rede neural 

uma resposta desejada para aquele vetor de treinamento.  

A resposta desejada representa a ação ótima a ser realizada pela rede neural. 

Os parâmetros da rede são ajustados sob a influência combinada do vetor de 

treinamento e do sinal de erro. O sinal de erro é definido pela diferença entre a 

resposta desejada e a resposta real da rede. Este ajuste é realizado passo a passo, 

iterativamente, com o objetivo de fazer a rede neural emular o professor.  

Dessa forma, o conhecimento do ambiente disponível ao professor é 

transferido para a rede neural através de treinamento, da forma mais completa 

possível. Uma vez que esta condição é alcançada, o professor é dispensado e deixa-

se a rede neural lidar com o ambiente inteiramente por si mesma. 

Na aprendizagem não-supervisionada (auto-organização), não há um 

professor externo ou um crítico para supervisionar o processo de aprendizado, e este 

se baseia apenas em informação local e em controle interno. O aprendizado 

acontece sem a indicação da classe a qual pertence cada padrão de entrada, e a 

rede deve agrupar os padrões fornecidos segundo um critério de similaridade 

definido. Uma vez que a rede tenha se ajustado às regularidades estatísticas dos 

dados de entrada, ela desenvolve a habilidade de formar representações internas 

para codificar as características da entrada e, desse modo, criar automaticamente 

novas classes ou grupos. O algoritmo de treinamento modifica a rede de forma a 

produzir vetores de saídas consistentes, ou seja, tanto a aplicação de um dos 

vetores de treinamento, quanto de um vetor suficientemente similar irão produzir o 

mesmo padrão de saída. 

Enquanto o aprendizado por reforço é um caso particular de aprendizado 

supervisionado em que a rede é recompensada em caso de acerto e punida em caso 

de fracasso, não sendo fornecidas à rede as respostas desejadas. A principal 
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diferença em relação ao treinamento supervisionado clássico é a medida de 

desempenho adotada. No treinamento por reforço, a única informação de 

realimentação fornecida é se uma determinada saída está correta ou não, isto é, não 

é fornecida a resposta correta para o padrão de entrada. Esse treinamento é uma 

forma de aprendizado on-line obtido por mapeamento de entrada-saída por meio de 

um processo de triagem e erro desenvolvido para minimizar o índice de desempenho 

escalar, chamado sinal de reforço.  

 

3.4.1 Tipos de Arquiteturas 

 

As arquiteturas de redes neurais artificiais mais utilizadas são RNA de 

camada única e RNA de múltiplas camadas, conforme ilustrado na  Figura 3.10. Em 

geral as redes neurais artificiais têm oito componentes fundamentais que são 

comuns à maioria dos modelos:  

i)       um conjunto de unidades de processamento; 

ii)       definição de diferentes estados de ativação;  

iii)       uma função de saída para cada unidade;  

iv)       um padrão de conectividade entre as diferentes unidades;  

v)       uma regra de propagação; 

vi)       uma regra de ativação;  

vii)       uma regra de aprendizagem;  

viii) uma representação do meio ambiente. 

 

Conforme visto, os elementos de processamento (neurônios) de uma RNA, 

quando excitados, processam informações apresentadas nas entradas (dendritos) 

para produzir uma saída (no axônio), segundo uma função de transferência, com 

inspiração no comportamento de neurônios biológicos. Tais elementos, quando 

interconectados com outros neurônios vizinhos ou de camadas posteriores, dão 

origem às RNA com múltiplas camadas. 
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Figura 3.10: Arquiteturas de RNA mais utilizadas: a) rede em camada única; b) rede de 
múltiplas camadas com uma camada escondida.  

  

 Assim, perceptrons de múltiplas camadas (Multi-Layer Perceptron - MLP) são 

redes feedfoward com uma ou mais camadas entre os nós de entrada e saída, 

ilustrado na Figura 3.11. Essas camadas adicionais contêm unidades escondidas, ou 

nós, que estão diretamente conectados aos nós de entrada ou de saída. 

Assim, uma Rede Neural Artificial, em geral, possui (Ludwig; Montgomery, 2007): 

• uma camada de entrada ou de distribuição, que tem esse nome apenas 

como figurativo, pois não possui nenhum neurônio, tendo apenas um 

número de nós igual ao número de sinais de entrada da rede. A sua única 

função é representar a distribuição dos dados de entrada para cada 

neurônio da camada seguinte. Assim sendo, não se realiza qualquer 

computação nesta camada; 

• uma, nenhuma ou várias camadas ocultas, que são constituídas de um ou 

mais neurônios ocultos. A função destes neurônios é capacitar a rede a 

extrair estatísticas, além de possibilitar a representação de problemas que 

não sejam linearmente separáveis; 

• uma camada de saída que contém, necessariamente, um número de 

neurônios igual ao número de sinais de saída da rede. 
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Figura 3.11:  Arquitetura de um perceptron de múltiplas camadas com duas camadas ocultas 

Fonte: Haykin (2001) 
 

O desenvolvimento do algoritmo de treinamento backpropagation, por 

Rumelhart, Hinton e Williams em 1986 (Luz, 2005), precedido por propostas 

semelhantes ocorridas nos anos 70 e 80, mostrou que é possível treinar 

eficientemente redes com camadas intermediárias, resultando no modelo de Redes 

Neurais Artificiais mais utilizado atualmente: as redes Perceptron Multi-Camadas 

(MLP), treinadas com o algoritmo backpropagation. Trata-se de um algoritmo que 

ajusta as ponderações das conexões em resposta aos erros de saída da rede, 

conforme ilustrado na Figura 3.12. 

 
Figura 3.12:  Exemplo de um MLP 
Fonte: Ludwig; Montgomery (2007) 
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Nessas redes, cada camada tem uma função específica. A camada de saída 

recebe os estímulos da camada intermediária e constrói o padrão que será a 

resposta. As camadas intermediárias funcionam como extratoras de características, 

seus pesos são uma codificação de características apresentadas nos padrões de 

entrada e permitem que a rede crie sua própria representação, mais rica e complexa, 

do problema. 

Durante o treinamento com o algoritmo backpropagation, a rede opera em 

uma sequência de dois passos. Primeiro, um padrão é apresentado à camada de 

entrada da rede. A atividade resultante flui através da rede, camada por camada, até 

que a resposta seja produzida pela camada de saída. No segundo passo, a saída 

obtida é comparada à saída desejada para esse padrão particular. Se esta não 

estiver correta, o erro é calculado. O erro é propagado a partir da camada de saída 

até a camada de entrada, e os pesos das conexões das unidades das camadas 

internas vão sendo modificados, conforme o erro seja retropropagado (Luz, 2005). 

Diante do contexto, as RNA são consideradas ferramentas de grande 

potencial em diversas áreas do conhecimento. Isso ocorre devido a sua grande 

capacidade de aprendizagem e generalização. Tais redes podem classificar e 

reconhecer diversos padrões, como, por exemplo, sinais biomédicos, áudio, imagem, 

entre outros.  

 Além dos MLPs existem vários outros tipos de redes neurais artificiais, que 

não se mencionou neste trabalho, pois saem do escopo da tese, podendo ser 

encontrados em Haykin (2001). 

Neste capítulo, examinou-se as duas das principais técnicas de inteligência 

computacional que têm sido aplicadas para resolver vários problemas do mundo real. 

Apresentou-se, ainda, conceitos relacionados aos sistemas inteligentes e, mais 

detalhadamente, sobre lógica fuzzy e RNA devido a sua abrangente área de 

aplicação, por exemplo: no campo da medicina e/ou engenharia biomédica.  
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Capítulo 4 

Arquitetura de um Sistema Inteligente para Monitoramento 

e Envio de Alertas de Pacientes (SIMAp) 

4.1 Introdução 

 

 Este capítulo descreve o SIMAp, objeto de estudo desta tese de doutorado. 

Assim, para melhor entendimento, ele está subdivido em: 

4.2 Contextualização: apresenta os conceitos de monitoramento de 

pacientes; 

4.3 SIMAp – Arquitetura Proposta: apresenta a arquitetura e visão geral do 

seu funcionamento;  

4.4 SIMAp – Etapas: apresenta todos os componentes envolvidos na 

arquitetura e suas etapas. 

4.2  Contextualização 

 

Observa-se a crescente necessidade de sistemas que incorporem 

características inteligentes para o melhor gerenciamento dos dados, propiciando 

maior eficácia nas aplicações que envolvem situações críticas e que necessitam de 

monitoramento, de rapidez e de precisão na tomada de decisão. Validando esta 

afirmação, especificamente no que diz respeito ao monitoramento de pacientes, 

Baura (2004) reforça dizendo que: 
 
o monitoramento de pacientes é um processo que demanda observação 
contínua, exigindo dos sistemas de monitoramento garantias de 
disponibilidade. Isso porque, trata-se de um processo que ao ser 
automatizado deve considerar os requisitos pertinentes ao monitoramento de 
pacientes de forma a garantir a qualidade do serviço, a fim de preservar 
efetivamente a vida humana.   
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O processo de monitoramento pode ser realizado de duas maneiras: de forma 

manual, na qual profissionais responsáveis visitam o leito temporariamente para 

verificar os sinais vitais de um paciente; e de forma semi-automatizada, na qual são 

ligados sensores no paciente e, por meio da tela de um equipamento que gerencia 

estes sensores, são apresentados os valores dos sinais vitais.  

No primeiro caso, deve haver uma maior preocupação no monitoramento, pois 

muitas vezes o paciente apresenta alguma anormalidade no seu estado clínico que 

só é detectada pela equipe um tempo depois, quando é realizada uma nova 

verificação dos sinais vitais. Apenas no momento da detecção é chamado um 

profissional responsável por atender o caso.  

No segundo caso, a tela do equipamento apresenta alertas sonoros quando 

detecta alguma anormalidade nos dados, para que a equipe de atendimento possa 

atender o caso ou chamar um profissional responsável por isso. 

Em todas as situações, o mecanismo de detecção da anomalia e a 

comunicação com a equipe médica podem apresentar problemas, uma vez que 

funcionam de forma manual e também por utilizarem métodos não eficientes para 

resolução do caso, como exemplos, o alerta sonoro, que muitas vezes não é 

escutado pela equipe e a comunicação com um profissional responsável, que 

algumas vezes, resulta em um processo demorado por não conseguirem localizá-lo; 

bem como, a própria sobrecarga de trabalho da equipe responsável pelo 

monitoramento. 

Uma alternativa ao monitoramento dos sinais vitais e a realização de pré-

diagnóstico, objeto deste trabalho, é considerar que os sistemas de apoio à decisão 

médica podem utilizar técnicas de sistemas inteligentes combinadas a tecnologias 

que integrem mobilidade e portabilidade no acesso às informações processadas. Os 

efeitos dessa combinação podem ser significativos, permitindo uma melhor interface, 

sobretudo no aspecto do conhecimento especialista, da comunicação e da 

usabilidade, características importantes para aplicações na área médica. 

Assim, a concepção do design arquitetural considerou ambientes 

heterogêneos e teve por base: a aquisição de dados a partir do monitoramento dos 

sinais vitais do paciente; a utilização de técnicas de sistemas inteligentes, neste caso 
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a lógica fuzzy; o processamento de informação; e o envio de alertas, por meio de 

dispositivos móveis. 

As aplicações que poderão utilizar o modelo arquitetural do SIMAp são as 

mais diversas, resguardando os contextos de cada uma, tais como: monitoramento 

de sinais vitais de paciente, monitoramento doméstico, monitoramento de dados 

industriais, entre outros.  

Considerando que as demandas por sistemas de informação na área 

hospitalar são crescentes, para efeito de validação deste trabalho, optou-se por 

realizar um estudo de caso, integrando o sistema proposto a um ambiente hospitalar, 

mais especificamente à UTI do Hospital Promater (PROMATER, 2010). 

 

4.3 SIMAp – Arquitetura Proposta 

 

Uma arquitetura de software envolve a descrição de elementos com os quais 

os sistemas são construídos, as interações entre estes elementos, os padrões que 

guiam suas composições e as regras sobre estes padrões (Pressman, 2006). 

Geralmente um sistema é definido em termos de uma coleção de componentes e das 

interações entre estes. As interações, neste nível de projeto, podem ser simples, 

como uma chamada de procedimento ou um acesso a uma variável compartilhada.  

As arquiteturas são representadas de forma abstrata como diagramas de 

caixas e linhas, juntamente com uma descrição que explica o significado por trás de 

cada um dos símbolos. De acordo com Shaw (1996), a relativa informalidade e o alto 

nível de abstração empregados no momento de descrever a arquitetura deixam a 

impressão de que o projeto arquitetural tem pouco valor substancial para os 

engenheiros de software, porém, apesar da estrutura arquitetural ser abstrata, em 

relação aos detalhes de computação dos elementos envolvidos, os componentes da 

arquitetura provêem um esqueleto natural que possibilita uma melhor compreensão 

dos interesses em nível de sistema, como uma idéia geral dos fluxos, das interações, 

da estrutura de controle de execução e da escalabilidade. 

Os seguintes requisitos inerentes à arquitetura foram definidos: 
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• identificação e análise do monitoramento dos sinais vitais (pressão arterial, 

temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação 

parcial de oxigênio) dos pacientes; 

• seleção dos sinais vitais a serem utilizados no processamento; 

• processamento dos sinais vitais; 

• preparação dos dados para envio de alertas a equipe médica (Araújo, 

2011). 

Assim, o ambiente monitorado, intitulado SIMAp (Figura 4.1), consiste de:  

• aquisição de dados por meio de uma rede de sensores que estão 

dispostos nos leitos dos pacientes; 

• pré-processamento, onde é realizada a preparação (filtragem) e a seleção 

de dados; 

• processamento e classificação dos dados, onde os mesmos são 

processados por meio de lógica fuzzy no intuito de realizar um pré-

diagnóstico para auxiliar a equipe médica;  

• pós-processamento e preparação dos dados para o envio de dados caso 

seja detectada alguma anormalidade; as informações são enviadas para 

dispositivos móveis que estiverem cadastrados no ambiente, visando 

auxiliar a equipe médica na tomada de decisão e na realização das ações 

pertinentes.  

O fluxo de dados é contínuo e gerado por sensores acoplados a monitores 

cardíacos, instalados nos leitos dos pacientes, com configuração específica para 

cada paciente. Periodicamente, os dados gerados pelos sensores são transferidos 

para o armazenamento permanente no banco de dados, obedecendo a restrições 

lógicas e temporais. O SIMAp consiste de quatro etapas ilustradas no fluxograma 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.1: Visão Geral - Arquitetura do SIMAp 
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Figura 4.2: Fluxograma do SIMAp 
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4.4 SIMAp – Etapas 

4.4.1 Aquisição dos dados 

 

Para a aquisição dos dados fisiológicos dos pacientes (sinais vitais), utilizou-se 

o MIMIC (Multi-parameter Intelligent Monitoring for Intensive Care), que é uma base 

de dados pública, disponível na internet pelo domínio da Physionet (MIT/MIMIC, 

2011), no intuito de auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos voltados à 

automatização dos sistemas hospitalares relacionados à monitorização 

multiparamétrica de pacientes.  

Para ter acesso e poder fazer uso da base de dados é necessário fazer um 

curso de proteção humana para os participantes da pesquisa através do National 

Institutes of Health (NIH), certificado apresentado no Anexo A. 

Foi utilizado o MATLAB (MathWorks) para fazer a leitura e carregar os dados 

adquiridos dos dispositivos biomédicos. O MIMIC possui 74 registros, cada um tendo 

entre 20 a 40 horas de dados gravados continuamente, relacionados a pacientes 

internados por intervenções médicas, cirúrgicas e/ou cardíacas, na UTI do Hospital 

Beth Israel, em Boston (EUA). Ressalta-se que os dados foram obtidos diretamente 

dos monitores cardíacos instalados nos leitos e cada registro consiste, tipicamente, 

de várias centenas de arquivos individuais. 

Observou-se que existem outras anotações na maioria dos registros da base de 

dados MIMIC, incluindo o complexo QRS (corresponde a despolarização ventricular), 

sinais que compõem o ECG, além de alarmes periódicos relacionados com 

alterações do estado do paciente, incluindo frequência cardíaca e respiratória, 

saturação de oxigênio e pressões sistólica, diastólica e média, apresentado na Figura 

4.3. Em alguns registros também foram apresentados dados obtidos por sensores de 

temperatura e débito cardíaco. 
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Figura 4.3: Exemplo Gráfico do Banco de Dados MIMIC do Registro 248  

4.4.2 Pré-Processamento dos dados 

 

O processo de aquisição e validação de conhecimento foi feito por meio de 

entrevistas semanais durante 2 (dois) anos, no Hospital Promater, com a equipe 

médica da UTI. Assim, mediante pré-análise realizada juntamente com especialistas 

médicos (clínico geral, cardiologista e neurologista) e enfermeiros, foram 

selecionados os pacientes para validação do modelo fuzzy, considerando os que 

apresentaram mais instabilidades hemodinâmicas.  

Selecionados os pacientes do MIMIC, realizou-se a extração dos principais 

sinais fisiológicos que interferem diretamente na alteração do quadro clínico do 

paciente (pressão arterial média, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica 

e saturação de oxigênio), conforme ilustrado na Tabela 4.1 e código descrito no 

Apêndice B. 
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Tabela 4.1: Amostra numérica do registro 248 do Banco de Dados MIMIC 

Time and date PAM PAS PAD SPO2 
hh:mm:ss dd/mm/yyyy mmHg mmHg mmHg % 

[10:55:53 10/11/1995] 26 38 20 93 
[10:55:54 10/11/1995] 25 38 20 93 
[10:55:55 10/11/1995] 26 39 20 93 
[10:55:56 10/11/1995] 27 41 20 93 
[10:55:57 10/11/1995] 27 41 21 93 
[10:55:58 10/11/1995] 26 40 19 93 
[10:55:59 10/11/1995] 26 40 19 93 
[10:56:00 10/11/1995] 26 40 20 93 
[10:56:01 10/11/1995] 26 40 19 93 
PAM = Pressão Arterial Média/PAS = Pressão Arterial Sistólica/PAD = 
Pressão Arterial Diastólica/ SPO2 = Saturação Parcial de Oxigênio. 

 

 

4.4.3 Processamento e classificação dos dados – Módulo 
Inteligente 

 
 

Em processos e sistemas complexos, requerem-se 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, 2007).   

Na literatura estudada e diante do problema proposto verificou-se que a 

estratégia da aplicação da lógica fuzzy poderia trazer maiores benefícios (aquisição 

do conhecimento do especialista, geração da base de regras, automatização do 

processo e maior precisão do pré-diagnóstico) e resultados satisfatórios. Além de 

tratar a modelagem, a representação, o raciocínio e o procedimento de informações 

imprecisas como uma estratégia de solução de problemas 

A implementação das ações de intervenção e controle, no modelo 

desenvolvido, utiliza a lógica fuzzy, tendo em vista que a mesma possibilita a captura 

do conhecimento de especialistas, da mesma forma que permite verificar o momento 

ótimo da intervenção e alarme. Foi desenvolvido um fluxograma para auxiliar a 

criação e o uso de um Sistema Fuzzy Médico (SFM), apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Fluxograma de criação e uso do sistema fuzzy médico 

 

 

A definição do sistema fuzzy médico e suas etapas (Estágio de Fuzzificação, 

Estágio de Inferência, Estágio de Defuzzificação e Base de Regras), são 

apresentadas a seguir e instanciadas através do código descrito no Apêndice C. 

 

1) Definição do sistema fuzzy médico: análise das condições dos sinais vitais, 

considerando os parâmetros de normalidade e a base de regras fuzzy 

definida, são realizadas inferências nos sinais vitais, gerando alarmes a partir 

de pré-diagnósticos indicando anormalidades. 

 

2) Obter informações a partir de um ou mais especialistas: atuação de um 

especialista na área de aplicação a ser modelado é de fundamental 

importância para colaborar na construção das funções de pertinências para a 

descrição das entradas. 

 

Algoritmo 1: Criação e o uso de SFM 

# Passo 1: Definição 
- Definir o sistema fuzzy médico 
- Apresentar o problema 

# Passo 2: Aquisição do conhecimento médico 
- Obter informações a partir de um ou mais 

especialista 
# Passo 3: Estágio de Fuzzificação 

- Definir os conjunto nebulosos (funções de 
pertinência) 
# Passo 4: Construção de Base de Regras 

- Definir as regras nebulosas  
# Passo 5: Estágio de Inferência 

- Relatar as observações para os conjuntos 
nebulosos;  

- Avaliar cada caso para todas as regras nebulosas; 
- Combinar as informações a partir das regras 

definidas. 
# Passo 6: Estágio de Defuzzificação 
        - Defuzzificar os resultados 
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3) Definir os conjuntos nebulosos (funções de pertinência) – Estágio de 

Fuzzificação: neste estágio define-se 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, devem ser ajustados sobre o universo de discurso de forma a 

compreendê-lo completamente. Assim,  antes da criação do sistema fuzzy, é 

necessário montar os conjuntos fuzzy (as funções de pertinência) que serão 

utilizadas tanto no estágio de fuzzificação quanto no estágio de defuzzificação. 

As entradas do sistema fuzzy em questão são os principais sinais vitais 

(Pressão Arterial Média, Saturação Parcial de Oxigênio, Frequência Cardíaca, 

Frequência Respiratória e Temperatura Corporal) que foram definidos através 

da funções de pertinência, a seguir.  
 

a. Função de Pertinência da Pressão Arterial Média (PAM): PAM 

normal (NPAM), considerando um domínio de [80 - 130], pelos termos 

linguísticos baixa (B), normal (N) e alta (A), respectivamente 

representando as faixas, conforme ilustrado na Figura 4.5. 

 
Conjunto nebuloso da PAM: 
 

PAM baixa (BPAM) < 80  BPAM = {(0, 1), (60, 1), (80, 0)}; 

PAM normal (NPAM) 80-130  NPAM = {(75, 0), (105, 1), (130, 0)}; 

PAM alta (APAM) > 130  APAM = {(126, 0), (138.7, 1), (200, 1)}. 

 

b. Função de Pertinência da Saturação Parcial de Oxigênico (SPO2): 

SPO2 normal (NSPO2), considerando um domínio de [94 - 100], pelos 

termos linguísticos, baixa (B) e normal (N), respectivamente, 

representando as faixas, conforme ilustrado na Figura 4.6. 

 
 

Conjunto nebuloso da SPO2: 
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SPO2 baixa (BSPO2) < 94  BSPO2 = {(0, 1), (90, 1), (94, 0)}; 

SPO2 normal (NSPO2) 94 - 100  NSPO2 = {(89.2, 0), (96.2, 1), (100, 0)}. 

 
Figura 4.5: Função de Pertinência da PAM 

 

c. Função de Pertinência da Temperatura (T): T normal (NT), 

considerando um domínio de [36 - 37], pelos termos linguísticos, baixa 

(B), normal (N) e alta (A), respectivamente, representando as faixas, 

conforme ilustrado na Figura 4.7. 
 
Conjunto nebuloso da T: 

 

T baixa (BT) < 36  BT = {(0, 1), (35.5, 1), (36, 0)}; 

T normal (NT) 36 - 37  NT = {(35.5, 0), (36, 1), (37, 1), (37.5, 0)}; 

T alta (AT) > 37  AT = {(37.5, 0), (38, 1), (39, 1)}. 
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Figura 4.6: Função de Pertinência da SPO2 

 
Figura 4.7: Função de Pertinência da T 
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d. Função de Pertinência da Frequência Respiratória (Fr): Fr normal 

(NFr), considerando um domínio de [12 - 20], pelos termos linguísticos, 

baixa (B), normal (N) e alta (A), respectivamente, representando as 

faixas, conforme ilustrado na Figura 4.8. 

 
Conjunto nebuloso da Fr: 
 

Fr baixa (BFr) < 12  BFr = {(0, 1), (9, 1), (12, 0)}; 

Fr normal (NFr) 12 - 20  NFr = {(11, 0), (12, 1), (15, 1), (20, 0)}; 

Fr alta (AFr) > 20  AFR = {(19.5, 0), (24, 1), (28, 1)}. 

 

 
Figura 4.8: Função de Pertinência da Fr 
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e. Função de Pertinência da Frequência Cardíaca (Fc): Fc normal 

(NFc), considerando um domínio de [60 - 100], pelos termos linguísticos, 

baixa (B), normal (N) e alta (A), respectivamente, representando as 

faixas, conforme ilustrado na Figura 4.9. 
 

 
Conjunto nebuloso da Fc: 
 

Fc baixa (BFc) < 60  BFc = {(0, 1), (40, 1), (60, 0)}; 

Fc normal (NFc) 60 - 100  NFc = {(58, 0), (60, 1), (80, 1), (100, 0)}; 

Fc alta (AFc) > 100  AFc = {(99.5, 0), (110, 1), (120, 1)}. 

 
 

 
Figura 4.9: Função de Pertinência da Fc 
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Para tanto, as funções de pertinência foram montadas a partir do método 

direto, o especialista informou 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. Ressalta-se, 

que existem várias funções de pertinência, mas as mais utilizadas neste 

sistema fuzzy foram as de forma triangular e a trapezoidal, por melhor 

representar as funções de acordo com o contexto. 
 

4) Definir as regras nebulosas (Base de Regras): a base de regras é montada 

com a seguinte estrutura: Se <premissas> Então <conclusão>. Para a 

definição de regras do sistema fuzzy médico em questão, pôde-se padronizar 

a seguinte estrutura:  

 

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

• SV: {SV1, SV2, SV3,..., SVn,}  Conjunto de sinais vitais; 

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

• P: {n, a, b}  Parametrização dos sinais (normal, baixo e alto). 

 
# Definição das Regras:  

 

SE <(SV1, SV2, SV3,..., SVn,)> <{n(↓↑), a (↑), b (↓)}> And/Or <(SV1, SV2, 

SV3,..., SVn,)> <{n(↓↑), a (↑), b (↓)}> ENTÃO <D1, D2, D3,..., Dn> 

   
Para exemplificar definiu-se algumas regras para o sistema fuzzy médico, 

utilizando dois sinais vitais <premissas> e 6 (seis) situações como pré-

diagnóstico. 

 

# Regra 1: Se PAM baixa e SPO2 baixa então instabilidade no quadro clínico. 

  SE PAM ↓ AND SPO2 ↓ENTÃO INSTÁVEL  

 

# Regra 2: Se PAM baixa e SPO2 normal então PAM baixa. 
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SE PAM ↓ AND SPO2  ↓↑ ENTÃO PAM ↓  

 
# Regra 3: Se PAM normal e SPO2 baixa então hipoxemia. 

 

SE PAM ↓↑ AND SPO2  ↓ ENTÃO  HIPOXEMIA  

 
# Regra 4: Se PAM normal e SPO2 normal então estabilidade no quadro 

clínico. 

 

SE PAM ↓↑ AND SPO2  ↓↑ ENTÃO  ESTÁVEL  

 
# Regra 5: Se PAM alta e SPO2 baixa então instabilidade no quadro clínico. 

 

SE PAM ↑ AND SPO2  ↓ ENTÃO  INSTÁVEL  

 
# Regra 6: Se PAM alta e SPO2 normal então PAM alta 

 

SE PAM ↑ AND SPO2  ↓↑ ENTÃO PAM ↑  

 

Nesta etapa é importante que a quantidade de regras definidas possa 

abranger todas as possíveis combinações das entradas e saídas do problema 

proposto e que a consistência das regras seja analisada para evitar 

contradições. A base de regras foi desenvolvida a partir de várias reuniões, 

discussões e entrevistas com a equipe médica da Promater. 

 

5) Relatar as observações para os conjuntos nebulosos – Estágio de 
Inferência: neste estágio, as entradas são analisadas para gerar o conjunto 

nebuloso de saída com seu respectivo grau de compatibilidade. No sistema 

fuzzy médico proposto, utilizou-se o modelo de controlador proposto por 
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Mamdani, onde a função de ativação de cada regra é ativada e o sistema de 

inferência determina o grau de compatibilidade da premissa das regras 

contidas na base de regras. Após isso, determinam-se quais regras foram 

ativadas e aplica-se à função de pertinência de saída, restando unir todos os 

conjuntos nebulosos de saída ativados e seus respectivos graus de 

compatibilidade em um único Conjunto de Saída (CS). Esse CS representa 

todas as ações que são aceitáveis para o conjunto de entrada, cada uma com 

seu nível de compatibilidade. Também é avaliado, neste estágio, cada caso 

para todas as regras nebulosas e a combinação das informações é realizada a 

partir das regras já definidas na Base de Regras. 
 

6) Defuzzificar os resultados - Estágio de Defuzzificação: este estágio 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. Como ação consequente das relações e 

variabilidade dos sinais vitais, adotou-se para defuzzificação o domínio [0 - 

10], conforme ilustrado na Figura 4.10 e  na Tabela 4.2. 

 
Figura 4.10: Função de Pertinência - Defuzzificação 
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Tabela 4.2: Diagnósticos e níveis de urgência de casos clínicos 

Casos PAM SPO2 Situação Mensagem 
O que 
deve 

ser feito 

Nível 
De urgência 

1 Baixa Baixa 

Quadro 

clínico 

instável 

(Instabilidade) 

Paciente 

encontra-se 

com os sinais 

vitais alterados 

Prioridade 

alta 

2 Baixa Normal PAM baixa 

A pressão 

arterial do 

paciente 

encontra-se 

baixa 

Prioridade 

baixa 

3 Normal Baixa Hipoxemia 

Paciente com 

hipoxemia - 

deficiência 

anormal de 

concentração 

de oxigênio no 

sangue arterial 

Enviar 

alerta para 

o médico 

Prioridade 

alta 

4 Normal Normal 

Quadro 

clínico normal 

(Estável) 

Sem alertas Sem anormalidade 

5 Alta Baixa 

Quadro 

clínico 

instável 

Paciente 

encontra-se 

com os sinais 

vitais alterados 

Prioridade 

média 

6 Alta Normal PAM elevada 

A pressão 
arterial do 
paciente 

encontra-se 
elevada 

Enviar 

alerta para 

o médico 
Prioridade 

baixa 

 
 

a. Função de Pertinência da Ação (A) - Defuzzificação: representando 

as faixas [<2.5; 2.5-4.5; 4-6; 5; 5-8; e >8] pelos termos linguísticos 

instabilidade, PAM baixa, hipoxemia, estável e PAM elevada. 
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4.4.4 Pós-Processamento e Envio de Alertas 

 

O pós-processamento e envio de alertas é responsável por controlar o envio e o 

recebimento de mensagens entre os usuários e a arquitetura. Desta maneira, é 

possível criar um sistema de comunicação eficaz entre um determinado usuário e a 

central. A ideia principal é que a equipe médica possa conectar-se à central de 

informações onde houver cobertura da rede sem fio no hospital e, desta forma, 

receber em seu dispositivo os alertas de possíveis alterações nos sinais vitais de 

pacientes monitorados, conforme definido em Araújo (2011). 

Para que seja possível o completo e concorrente envio de mensagens entre o 

dispositivo e a central, tanto o celular como o servidor fazem o papel de cliente e 

servidor ao mesmo tempo, utilizando canais de comunicação diferentes para enviar e 

para receber mensagens.  

Para evitar também congestionamento na rede, ou mesmo a demora na 

espera de uma solicitação não atendida, o papel do servidor na comunicação é 

sempre estar ativo para receber mensagens. A única exceção é para a mensagem 

de recebimento, que utiliza a mesma conexão que recebeu o alerta para enviar a 

mensagem de confirmação de volta. 

Logo, a partir do nível de urgência definido, as mensagens são enviadas à 

equipe médica a partir da emissão de alarmes para dispositivos (móveis ou não), 

podendo, conforme configurações pré-definidas, serem enviadas para tela de 

desktop, por e-mail, por SMS e outros. 

Neste capítulo apresentou-se a arquitetura inteligente fuzzy para 

monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em UTI por meio da 

contextualização, arquitetura proposta e suas etapas.  
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Capítulo 5 

Validação e Resultados 

 

5.1 Introdução 

 

 Neste capítulo são apresentadas a validação, os resultados e por último uma 

RNA utilizando as inferências oriundas do modelo fuzzy. Assim, para melhor 

entendimento, este capítulo está subdivido em: 

 
5.2  SIMAp - Validação: apresenta um estudo de caso com dados reais para 

a validação do SIMAp; 

5.3 SIMAp - Resultados: apresenta os resultados do módulo inteligente 

mediante validação do estudo de caso; 

5.4 SIMAp - Classificação dos Resultados utilizando RNA: apresenta a 

classificação dos resultados mediante utilização de RNA. 

 

5.2 SIMAp – Validação 

 

Os testes da arquitetura proposta foram realizados utilizando-se o MATLAB 

2009a, devido às ferramentas disponíveis neste aplicativo para o desenvolvimento de 

modelos e à rápida visualização dos resultados obtidos no sistema fuzzy. O 

fluxograma (Figura 5.1) apresenta como foi realizada o teste e validação.  
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Figura 5.1: Fluxograma para teste e validação do monitoramento de pacientes e envio de dados
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O modelo fuzzy desenvolvido para pré-diagnóstico de pacientes internados 

em UTI realiza a interação entre os valores capturados, operados pelas regras de 

inferência do sistema especialista em lógica fuzzy, desencadeando as ações de 

controle, monitoramento e auxílio ao diagnóstico médico, conforme ilustrado na 

Figura 5.2. O modelo indica os alarmes em conformidade com o Guideline (Jauch et 

al., 2010), prescrito e desenvolvido pela American Heart Association, 

desempenhando as principais funcionalidades definidas para a emissão de alertas.  

 

 
Figura 5.2: Modelo Fuzzy para pré-diagnóstico de pacientes internados em UTI 

 

Após definição dos valores normais dos sinais vitais, foram obtidas as funções 

de pertinência das principais variáveis que influenciam diretamente no quadro clínico 

de pacientes internados em UTI, conforme ilustrado na Figura 5.3 e Figura 5.4. 
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Figura 5.3: PAM 

 
Figura 5.4: SPO2 
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Para a geração da base de regras foi solicitado aos médicos, considerando os 

parâmetros de normalidade e anormalidade, que indicassem diagnóstico de cada 

caso clínico e respectivo nível de urgência, conforme ilustrado já na Tabela 4.2 e 

ilustrado na Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5:  Base de Regras 

 

Para validação do SIMAp buscou-se monitorar e classificar o quadro clínico do 

paciente em cinco situações que podem alterar significativamente o estado clínico de 

pacientes internados em UTI: 1-instabilidade do quadro clínico (todos os sinais 

alterados); 2-PAM baixa; 3-hipoxemia; 4-estável; e 5-PAM alta. 

Adotou-se a base de regras fuzzy assumindo como antecedentes a PAM 

normal, considerando um domínio de [80, 130], representando as faixas [<80, 80-

130] e [>130] pelos termos linguísticos baixa, normal e alta, respectivamente; e a 

saturação parcial de oxigênio, considerando um domínio de [94, 100], representando 

as faixas [<94 e 94-100] pelos termos linguísticos baixa e normal, respectivamente.  
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Como ação consequente das relações e variabilidade dos sinais, adotou-se 

para defuzzificação o domínio [0, 10], representando as faixas [<2,5; 2,5-4,5; 4-6; 

5,5-8 e >8] pelos termos linguísticos instabilidade, PAM baixa, hipoxemia, estável, 

PAM alta, respectivamente. 

Assim, foram utilizadas as seleções dos sinais vitais necessários à entrada do 

modelo fuzzy, construindo-se inferências mediante funções de pertinência, base de 

regras e condições de alarmes já definidas dos sinais vitais para monitoramento e 

apoio ao diagnóstico médico em pacientes internados em UTI. 

Uma etapa importante neste processo foi a extração de dados pertinentes ao 

funcionamento do modelo, visto que o registro é composto de muitos sinais que não 

são utilizados, o que poderia interferir no resultado e no desempenho do modelo. 

Na etapa de processamento e classificação, através do modelo obteve-se o 

resultado do diagnóstico clínico dos registros de pacientes, conforme ilustrado na 

Figura 5.6, Figura 5.7, Figura 5.8 e Figura 5.9.  

 

 
Figura 5.6:  Monitoramento e Diagnóstico do Registro 254NM 
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Na Figura 5.6, obteve-se o extrato (consulta) do monitoramento do paciente 

identificado pelo ID: 1662426 – 254NM, no período de 14h:06m:37s do dia 

24/11/1995 às 14h:06m:57s do dia 24/11/1995. Observou-se que o monitoramento é 

realizado de segundo a segundo e que neste intervalo o paciente começou instável e 

passou para o estado de PAM Baixa.  

Na Figura 5.7, obteve-se o extrato (consulta) do monitoramento do paciente 

identificado pelo ID: 1662428 – 055NM, no período de 15h:36m:23s do dia 

02/03/1995 às 15h:36m:46s do dia 24/11/1995. O monitoramento também foi 

realizado de segundo a segundo e neste intervalo o paciente apresentou o quadro 

estável. 

 

 
Figura 5.7:  Monitoramento e Diagnóstico do Registro 055NM 

 

Na Figura 5.8, obteve-se o extrato (consulta) do monitoramento do paciente 

identificado pelo ID: 1662421 – 472NM, no período de 15h:41m:47s do dia 
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02/03/1995 às 15h:42m:06s do dia 24/11/1995. O monitoramento também foi 

realizado de segundo a segundo e neste intervalo o paciente apresentou o quadro 

estável, passando por uma hipoxemia e depois voltando ao quadro estável. 

 

 

 
Figura 5.8:  Monitoramento e Diagnóstico do Registro 472NM 

 

Na Figura 5.9, obteve-se o extrato (consulta) do monitoramento do paciente 

identificado pelo ID: 1662420 – 281NM, no período de 03h:22m:07s do dia 

24/02/1996 às 03h:22m:25s do dia 24/02/1996. O monitoramento também foi 

realizado de segundo a segundo e neste intervalo o paciente apresentou o quadro 

PAM alta passando para PAM baixa. 
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Figura 5.9:  Monitoramento e Diagnóstico do Registro 481NM 

 

Na etapa de pós-processamento e envio dos dados, são enviados para o 

escalonador de anormalidades apenas aqueles diagnósticos que estavam fora da 

normalidade (Figura 5.10), para posteriormente serem escalonados de acordo com a 

prioridade e, assim, enviados para a equipe médica tomar as devidas providências 

(Araújo, 2011). 
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SIMAp 

ID 1662426 
PACIENTE 254NM 

TIMESTAMP (TSR) PAM SPO2 DIAGNÓSTICO AÇÃO PRIORIDADE MENSAGEM 
 
[14:06:37 24/11/1995]     

35 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:38 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:39 24/11/1995] 35 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:40 24/11/1995] 35 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:41 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:42 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:43 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:44 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:45 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:46 24/11/1995] 33 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:47 24/11/1995] 34 91 Instabilidade Enviar alerta para o médico             Alta  Paciente encontra-se com os sinais vitais 
alterados. 

[14:06:48 24/11/1995] 35 93 PAM Baixa Enviar alerta para o médico             Baixa A pressão arterial do paciente encontra-se 
baixa.  

[14:06:49 24/11/1995] 35 95 PAM Baixa Enviar alerta para o médico             Baixa A pressão arterial do paciente encontra-se 
baixa.  

[14:06:50 24/11/1995] 35 95 PAM Baixa Enviar alerta para o médico             Baixa A pressão arterial do paciente encontra-se 
baixa.  

[14:06:51 24/11/1995] 36 95 PAM Baixa Enviar alerta para o médico             Baixa A pressão arterial do paciente encontra-se 
baixa.  

 

Figura 5.10:  Extrato do Envio de Alertas do Registro 254NM 
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5.3 SIMAp – Resultados 

 

Diante do problema proposto, a implementação do modelo para 

monitoramento e apoio ao diagnóstico médico do quadro clínico dos pacientes 

internados em UTI foi obtido um resultado satisfatório, com 96% de acerto (incluindo 

as cinco situações previstas) e 4% de falsos alarmes (causas diversas), conforme 

análises realizadas por médicos especialistas, através das inferências realizadas.  

Para a medida deste resultado foram disponibilizadas 100 (cem) inferências 

por meio de formulários (Apêndice D) para que os médicos envolvidos neste projeto 

pudessem validar o pré-diagnóstico disponibilizado pela arquitetura proposta e pelo 

modelo fuzzy.  

Ressalta-se que os médicos especialistas fazem parte do Hospital Promater 

que prontamente responderam o questionário isoladamente e depois juntaram-se 

para discutir os resultados, ambos são médicos intensivistas (responsável pela UTI, 

o intensivista conhece e aplica técnicas avançadas para restabelecer funções 

comprometidas quando há risco de morte através dos sinais vitais do paciente) 

(Manuila et al., 2003).  

As análises foram realizadas mediante respostas dos formulários 

disponibilizados pelos médicos e discussões dos resultados, conforme apresentado a 

seguir. A Figura 5.11 apresenta as inferências realizadas automaticamente pelo 

modelo fuzzy proposto neste trabalho. A Figura 5.12 apresenta as inferências 

realizadas manualmente pelo Especialista 1.  A  Figura 5.13 apresenta o resultado do 

fuzzy com o especialista 1. Obteve-se das 100 (cem) inferências apenas 8 (oito) 

divergiram. A Figura 5.14 apresenta as inferências realizadas manualmente pelo 

Especialista 2. A  Figura 5.15 apresenta o resultado do fuzzy com o especialista 1. 

Obteve-se das 100 (cem) inferências apenas 6 (seis) divergiram. A Figura 5.16 

apresenta as inferências realizadas manualmente pelo Especialista 3. A  Figura 5.17 

apresenta o resultado do fuzzy com o especialista 3. Obteve-se das 100 (cem) 

inferências que apenas 9 (nove) divergiram. 
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Figura 5.11: Inferências do modelo Fuzzy 

 

 
Figura 5.12: Avaliação de Desempenho do SIMAp – Resultado Especialista 1 
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Figura 5.13: Avaliação de Desempenho do SIMAp – Fuzzy com Especialista 1 

 

 
Figura 5.14: Avaliação de Desempenho do SIMAp – Resultado Especialista 2 
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Figura 5.15:Avaliação de Desempenho do SIMAp – Fuzzy com Especialista 2 

 

 
Figura 5.16: Avaliação de Desempenho do SIMAp – Resultado Especialista 3 
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Figura 5.17: Avaliação de Desempenho do SIMAp – Fuzzy com Especialista 3 

 

Na Figura 5.18 é possível visualizar a avaliação geral de desempenho do 

modelo através da saída fuzzy e do resultado dos três especialistas. Obteve-se das 

100 (cem) inferências: 92 (noventa e dois) com diagnósticos semelhantes e 8 (oito) 

com diagnósticos diferentes. Após discussão dos resultados com os especialistas 

verificou-se que dos 8 (oito) com diagnósticos diferentes: 4 (quatro) o fuzzy inferiu de 

maneira correta; e 4 (quatro) eles divergiram entre si, conforme ilustrado na Tabela 

5.1.  
Tabela 5.1: Casos Divergentes 

 
Casos 

Divergentes 
PAM SPO2 Fuzzy ESP 1 ESP 2 ESP 3 Discussão 

1 33 94 PAM Baixa Instabilidade PAM baixa Instabilidade PAM baixa 
2 126 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
3 123 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade Hipoxemia 
4 126 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
5 36 92 PAM Baixa Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
6 40 92 PAM Baixa Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
7 117 94 Estável Hipoxemia Instabilidade Hipoxemia Estável 
8 98 94 Estável Hipoxemia Estável Hipoxemia Estável 
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Figura 5.18:  Avaliação de Desempenho do SIMAp – Resultado Geral 

 

5.4 SIMAp – Classificação dos Resultados utilizando RNA  

 

A utilização de RNAs e lógica fuzzy em aplicações na área de medicina pode 

ser muito útil se considerada como uma ferramenta auxiliar para os especialistas da 

área.  

Verificou-se que a junção de RNA com as inferências (pré-diagnóstico) 

oriundos do modelo fuzzy poderia apresentar resultados interessantes de 

classificação das cinco situações (1-Instabilidade; 2-PAM baixa; 3-Hipoxemia; 4-

Estável; e 5-PAM alta) previstas pelo modelo, pois até então desconhecíamos o pré-

diagnóstico resultante da junção dos sinais vitais, conforme ilustrado na Figura 5.19.  
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Figura 5.19:  Integração de RNA com Fuzzy 

Para isso foi necessário montar uma base única com todos os registros para 

separar o conjunto de treinamento e validação, conforme código apresentado no 

Apêndice E. 

A arquitetura de RNA utilizada neste estudo de caso foi o MLP (código 

disponível no Apêndice F), com funções de transferência tangente sigmóide 

hiperbólica, função de treinamento Rprop (Resilient backpropagation) e função de 

aprendizado do gradiente descendente, através de um aprendizado supervisionado. 

Em relação à topologia, foram testadas redes neurais com uma camada 

interna, e com neurônios variando de 5 a 65. O resultado satisfatório foi obtido com 

15 neurónios na camada oculta.  

 A Figura 5.20 ilustra os parâmetros de treinamento da melhor arquitetura para 

a RNA implementada e a Figura 5.21 apresenta o resultado do treinamento.  

Para o problema proposto, a implementação da RNA para classificação das 

cinco situações propostas teve um resultado satisfatório, conforme todas as matrizes 

de confusão gerada (Apêndice G), e a matriz com o resultado de todas apresentada 

na Figura 5.22.  

A Rede Neural MLP com backpropagation resilient atendeu às expectativas de 

classificação e, desta forma, o objetivo do trabalho foi contemplado no que diz 

respeito a auxiliar o médico no monitoramento de sinais vitais de pacientes 

internados em UTI.  
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Figura 5.20:  Configuração Rede Neural 

 

 
Figura 5.21:  Treinamento da Rede 

Neural 

 

 
Figura 5.22:  Desempenho - Matrizes de Confusão 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 

Este trabalho apresentou uma arquitetura de monitoramento e envio de alertas 

de pacientes internados em UTI, utilizando um modelo fuzzy capaz de monitorar e 

classificar as condições dos sinais vitais dos pacientes, emitindo alertas em função 

de pré-diagnóstico realizado, auxiliando o diagnóstico médico. 

Em nossa busca pelo estado da arte para o desenvolvimento deste trabalho, 

não foi detectada nenhuma arquitetura similar que pudesse fornecer de maneira 

equitatativa, uma comparação, pois a maioria dos trabalhos científicos, 

fundamentaram suas análises de desempenho na comparação com técnicas, e/ou 

ferramentas. Contudo, pode-se analisar sob alguns aspectos, o desempenho da 

arquitetura proposta neste trabalho, como: 

• modelagem fuzzy dos principais sinais vitais: realizou-se a modelagem 

de suas funções de pertinência favorecendo trabalhos futuros;  
• monitoramento de pacientes: obteve-se como principal vantagem da 

arquitetura proposta a capacidade de transformação dos dados estáticos 

do monitor multiparamétrico em dados dinâmicos, pois tendo por base o 

conhecimento dos especialistas e os parâmetros de normalidade dos 

sinais vitais modelado através da lógica fuzzy foi possível realizar um pré-

diagnóstico sem o mesmo estar em frente ao paciente; 

• envio de alertas: possibilidade de a equipe médica receber alertas em 

qualquer lugar e em qualquer hora, dependendo da configuração 

programada. 

Foram realizados processamento, validação e testes do modelo fuzzy utilizando 

base de dados reais. Também foi apresentado testes, a fim de avaliar sua 

aplicabilidade, levando em consideração os pré-ajustes das funções de pertinência 

na busca de diminuir os falsos alarmes.  
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6.1 Contribuições 

 

Com base no exposto, a presente tese de doutorado apresenta as seguintes 

contribuições: 

• definição de uma arquitetura de monitoramento e envio de alertas de 

dados, neste caso, direcionada a pacientes, fato este que será importante 

para dirigir as pesquisas nesta área, ressaltando que essa arquitetura 

poderá ser utilizada em qualquer ambiente que necessite de 

monitoramento e envio de alertas, o que amplifica sua contribuição;  

• definição de conceitos de monitoramento de pacientes na UTI, norteados 

a partir dos princípios da automação industrial, considerando as restrições 

e particularidades da automação hospitalar; 

• especificação do modelo fuzzy que atenda às exigências de 

monitoramento de pacientes através do mapeamento dos sinais vitais que 

exercem influência no estado clínico de pacientes internados em UTI, 

realizado a partir de contato com os especialistas (médicos); 

• utilização de técnicas de sistemas inteligentes, mais especificamente 

lógica fuzzy, para monitoramento e alerta de pacientes internados em UTI; 

• adequada parametrização das funções de pertinência dos sinais vitais;  

• definição da base de regras incluindo a margem de normalidade de cada 

parâmetro dos sinais vitais;  

• definição de um modelo para auxiliar no processo de tomada de decisão 

quanto à condução ao atendimento de pacientes internados em UTI; 

• ajuste de parâmetros para a correta defuzzificação do modelo aplicada a 

pacientes internados em UTI; 

• integração do modelo fuzzy  e RNA para classificação do quadro clínico de 

pacientes. 

Diante das contribuições expostas, o desenvolvimento da tese possibilitou 

importantes impactos de natureza científica e tecnológica na automação hospitalar, 

visto ter definido uma arquitetura para auxiliar no processo de tomada de decisão 

quanto à condução ao atendimento de pacientes e quanto à definição de uma 
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ferramenta para auxiliar toda a equipe médica envolvida no monitoramento e envio 

de alertas de pacientes internados em UTI. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Finalmente, a partir deste trabalho surgem inúmeras possibilidades de 

trabalhos futuros, como:  

• validação do modelo em um cenário e ambiente real, confrontando em 

tempo real a geração dos alarmes e a recepção das mensagens;  

• aumento dos sinais vitais no modelo fuzzy proposto;  

• inclusão de alarmes específicos para cada paciente; 

• desenvolvimento de um sistema on-line que permita à equipe médica e 

aos familiares terem acesso ao quadro clínico do paciente, mediante 

normas estabelecidas; 

• integração de vários módulos inteligentes que possam dar um 

diagnóstico mais complexo, utilizando histórico, antecedentes familiares 

e novos parâmetros específicos de cada módulo;  

• aplicação em outro cenário de monitoramento e envio de alertas. 

• exploração de outros métodos e arquiteturas de redes neurais. 
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Apêndice B – Transformação dos Dados  
 
 
 
arquivo = 'paciente_055/055nm.csv'; 
  
m = importdata(arquivo,','); 
  
qtd = size(m.data,1); 
sensores = size(m.textdata,2); 
c = cell(qtd,sensores); 
  
for i=1:qtd 
    c{i,1} = m.textdata{i+2}; 
     
    for j=2:sensores 
        c{i,j} = m.data(i,j-1); 
    end; 
end; 
  
save('paciente_055/055nm.mat','c'); 
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Apêndice C - Controlador Fuzzy  
 
 
 
%%Definições 
% Verificar as anormalidades de pacientes internandos em UTI. 
  
%% Controlando os sinais vitais 
% Carregar o sistema de inferência fuzzy 
% Lembrar de alterar o nome do controlador fuzzy, conforme necessidade. 
  
function [ x, d2, d3, errorclass ] = avaliarAVCTESTE() 
    
   %load base259nm; 
   load 'paciente_055/055nm'; 
   m = readfis('Modelo_Def1.fis'); 
  
   d2 = zeros(6,length(c)); 
   d3 = zeros(1,length(c)); 
   x = zeros(2,length(c)); 
   % Escrever o diagnÛstico em arquivo 
   f = FileWriter('paciente_055/Dados055'); 
   errorclass = 6; 
    
   for i=1:length(c) 
    % Lembrar de alterar a coluna do PAM, conforme necessidade. 
       PAM = c{i, 7}; 
    % Lembrar de alterar a coluna do SPO2, conforme necessidade. 
       SaturacaoO2 = c{i, 12}; 
       erro = 0; 
       try 
           if PAM > 0 && SaturacaoO2 > 0 
               av = evalfis([PAM SaturacaoO2], m); 
           else 
               erro = 1; 
           end 
       catch ME 
           erro = 1; 
       end 
        
       if (erro == 1) 
           st = [ 0 0 0 0 0 1 ]; 
           st2 = 'erroclassificacao'; 
       elseif av <=2, 
           st2 = 'Instabilidade'; 
           st = [1 0 0 0 0 0]; 
       elseif av<=4 
           st2 = 'PAM Baixa'; 
           st = [0 1 0 0 0 0]; 
       elseif av<=6 
           st2 = 'Hipoxemia'; 
           st = [0 0 1 0 0 0]; 
       elseif av<=8 
           st2 = 'Estavel'; 
           st = [ 0 0 0 1 0 0 ]; 
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       else 
           st2 = 'PAM Alta'; 
           st = [ 0 0 0 0 1 0 ]; 
       end  
        
        
       try 
           d = c{i, 1}; 
           %disp([d{1} '     ' num2str(PAM{1}) '     ' 
num2str(SaturacaoO2{1}) '     ' st]); 
           f.writeToFile([d '     ' num2str(PAM) '     ' 
num2str(SaturacaoO2) '     ' st2]); 
           try  
               x(1,i) = PAM; 
               x(2,i) = SaturacaoO2; 
           catch ME2 
           end; 
           d2(:,i) = st'; 
           [ mval, index ] = max(st); 
           if (index == 0) 
               disp('erro'); 
           end; 
           d3(1,i) = index; 
       catch ME 
           disp('erro global'); 
       end 
   end 
end 
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Apêndice D - Formulário para Validação do SIMAp  
 

AMOSTRA DE DADOS PARA VALIDAÇÃO DO SIMAp 
 

Prezado (a) Especialista, para validar a pesquisa intitulada “Arquitetura Inteligente Fuzzy para 

Monitoramento de Sinais Vitais de Pacientes: Um Estudo de Caso em UTI” foi coletado aleatoriamente 

da Base de Dados  pública MIMIC sinais vitais de pacientes que estiveram internados em UTI. Desta 

forma, solicitamos a análise dos dados (sinais vitais) mediante as seis situações descritas a seguir: 

 

◊ (1) Erro de Classificação: Quando o valor de algum sinal encontra-se em zero; 

◊ (2) Instabilidade: Quando ambos os valores dos sinais vitais encontram-se alterados; 

◊ (3) Estável: Quando os valores dos sinais encontram-se normais; 

◊ (4) PAM alta: Quando o valor do PAM encontra-se acima do permitido e SPO2 normal; 

◊ (5) PAM baixa: Quando o valor do PAM encontra-se abaixo do permitido e SPO2 normal; 

◊ (6) Hipoxemia: Quando o valor do SPO2 encontra-se abaixo do permitido e PAM normal; 

 

Atenciosamente, 

Cicília Raquel Maia Leite e Ana Maria Guimarães Guerreiro (Coordenadores da pesquisa) 
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Período da Análise: 02/Abrill/2011 – 26/Abril/2011 

 
CASO PAM SPO2    
NO.  mmHg % 

SITUAÇÃO 
FUZZY ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 

1.  27 97 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
2.  34 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
3.  78 0 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
4.  25 98 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
5.  0 98 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
6.  0 99 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
7.  35 100 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
8.  33 0 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
9.  29 100 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
10.  30 100 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
11.  20 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
12.  0 94 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
13.  18 89 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
14.  21 89 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
15.  15 85 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
16.  21 93 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
17.  35 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
18.  20 97 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
19.  172 97 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
20.  214 97 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
21.  24 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
22.  29 90 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
23.  18 92 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
24.  20 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
25.  22 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
26.  21 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
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27.  23 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
28.  22 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
29.  21 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
30.  20 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
31.  23 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
32.  23 99 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
33.  21 98 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
34.  22 98 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
35.  23 98 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
36.  107 99 Estável Estável Estável Estável 
37.  281 99 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
38.  158 98 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
39.  162 99 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
40.  163 99 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
41.  34 75 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
42.  26 75 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
43.  27 73 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
44.  28 78 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
45.  27 83 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
46.  27 84 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
47.  33 94 PAM Baixa Instabilidade PAM baixa Instabilidade 
48.  29 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
49.  25 0 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
50.  99 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
51.  104 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
52.  102 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
53.  99 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
54.  126 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade 
55.  114 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
56.  83 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
57.  123 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade 
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58.  119 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
59.  116 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
60.  104 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
61.  106 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
62.  102 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
63.  96 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
64.  83 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
65.  99 87 Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia Hipoxemia 
66.  45 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
67.  47 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
68.  48 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
69.  50 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
70.  131 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
71.  135 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
72.  133 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
73.  130 87 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
74.  126 87 Hipoxemia Hipoxemia Instabilidade Instabilidade 
75.  102     98 Estável Estável Estável Estável 
76.  259 97 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
77.  257 98 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
78.  252 98 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
79.  251 98 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
80.  237 98 PAM alta PAM alta PAM alta PAM alta 
81.  17 92 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
82.  22 98 PAM baixa PAM baixa PAM baixa PAM baixa 
83.  31 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
84.  30 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
85.  31 90 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
86.  30 90 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
87.  31 91 Instabilidade Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
88.  36 92 PAM baixa Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
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89.  40 92 PAM baixa Instabilidade Instabilidade Instabilidade 
90.  107 100 Estável Estável Estável Estável 
91.  100 100 Estável Estável Estável Estável 
92.  109 97 Estável Estável Estável Estável 
93.  108 97 Estável Estável Estável Estável 
94.  117 94 Estável Hipoxemia Estável Hipoxemia 
95.  117 96 Estável Estável Estável Estável 
96.  98 94 Estável Hipoxemia Estável Hipoxemia 
97.  96 95 Estável Estável Estável Estável 
98.  116 96 Estável Estável Estável Estável 
99.  100 95 Estável Estável Estável Estável 
100.  0 99 Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação Erro de classificação 
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Apêndice E - Código para Gerar Base 

Única 
 
%%Definições 
%% Gerar base de dados unica com os registros a serem testados 
 
clc;clear; 
 
registros = { 254, 259, 276, 
281,286,288,289,453,454,455,456,457,472,474,476,477,479,480,481,482,484,485
,486 }; 
  
inputs = []; 
targetsLabels = [ ]; 
targets = [ ]; 
  
for i=1:length(registros) 
    arquivo = sprintf('Paciente_%d/matlab%d.mat', registros{i}, registros 
{i}); 
    load(arquivo); 
     
    ind = find(d2 ~= errorClass); 
     
    inputs = [ inputs x(:,ind) ]; 
    targetsLabels = [ targetsLabels d2(:,ind) ]; 
    targets = [ targets d(1:end-1,ind) ]; 
     
end; 
  
%% plotando dados de entrada 
cores = { 'r', 'g', 'b', 'k','y' }; 
labels = { 'Instabilidade', 'PAM baixa','Hipoxemia','Est·vel','PAM Alta' }; 
hold on; 
for i=1:5 
    ind = find(targetsLabels == i); 
    fprintf('Amostras para %s: %d\n',labels{i},length(ind)); 
    plot(inputs(1,ind),inputs(2,ind),'.','color',cores{i}); 
     
end; 
  
legend(labels); 
hold off; 
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Apêndice F - Código RNA para 

Classificação dos Dados 
%% Treinar RNA 
%% inicializacao 
clear; clc; 
load dados_treino.mat 
  
  
%mant√©m apenas 50 registros por classe 
indices = []; 
for i=1:5 
    ind = find(targetsLabels == i); 
    l = length(ind); 
    r = randperm(l); 
     
    indDef = r(1:min(50,l)); 
     
    indices = [ indices ind(indDef) ]; 
end; 
  
%embaralhando os dados 
l = length(indices); 
r = randperm(l); 
  
%montando novo conjunto de treino 
inputs = inputs(:,indices(r)); 
targets = targets(:,indices(r)); 
targetsLabels = targetsLabels(:,indices(r)); 
  
  
%% gerando conjunto de treino 
  
%eliminando pontos ruins 
%index = find(targetsLabels ~= errorClass); 
%inputs = inputs(:,index); 
%targets = targets(1:end-1,index); 
%targetsLabels = targetsLabels(1,index); 
  
%gerando conjunto de treino/validacao 
qtdClasses = size(targets,1); 
  
porcTreino = 1; 
  
dadosTreino = [ ]; 
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saidasTreino = [ ]; 
dadosValid = [ ]; 
saidasValid = [ ]; 
  
for i=1:qtdClasses 
    pontos = find(targetsLabels == i); 
    l = length(pontos); 
    seq = randperm(l); 
    qtd = floor(l*porcTreino); 
     
    indexTreino = pontos(seq(1:qtd)); 
    indexValid = pontos(seq(qtd+1:end)); 
     
    dadosTreino = [ dadosTreino inputs(:,indexTreino) ]; 
    saidasTreino = [ saidasTreino targets(:,indexTreino) ]; 
     
    dadosValid = [ dadosValid inputs(:,indexValid) ]; 
    saidasValid = [ saidasValid targets(:,indexValid) ]; 
end; 
  
%% configuracao 
neuronios = [ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ]; 
%neuronios = [ 30 40 50 70 80 100]; 
  
  
%% gerando sequencia de treinamento 
  
  
  
[ m referencia ] = max(saidasValid); 
  
entradasFuncao = cell(length(neuronios),1); 
resultados = cell(length(neuronios),1); 
  
for i=1:length(neuronios) 
    entradasFuncao{i} = 
struct('referencia',referencia,'neuronios',neuronios(i),'dadosT
reino',dadosTreino,'saidasTreino',saidasTreino,'dadosValid',dad
osValid,'qtdClasses',size(targets,1)); 
end; 
  
%% realizando o treinamento em paralelo 
%matlabpool open; 
total = length(neuronios); 
for i=1:total 
   fprintf('%d/%d\n',i,total); 
   resultados{i} = treinarMLP(entradasFuncao{i}); 
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end; 
%matlabpool close; 
  
save 'resultados_apurados.mat'; 
  
%% plotando pontos 
  
cores = { 'r', 'g', 'b', 'y','k' }; 
  
figure;  
hold on;  
min1 = min(inputs(1,:)); 
max1 = max(inputs(1,:)); 
fat1 = (max1 - min1); 
  
min2 = min(inputs(2,:)); 
max2 = max(inputs(2,:)); 
fat2 = (max2 - min2); 
  
cores = { 'r', 'g', 'b', 'y','k' }; 
for i=1:size(inputs,2)  
    
plot(inputs(1,i)/fat1,inputs(2,i)/fat2,'.','color',cores{target
sLabels(i)});  
end;  
hold off;  
 
 
 
function [ resultado, referencia, i1, y ] = treinarMLP(entrada) 
 
%net = newff(entrada.dadosTreino,entrada.saidasTreino, [ 
entrada.neuronios ], { 'tansig' },'trainrp','learngd'); 
net = newpr(entrada.dadosTreino,entrada.saidasTreino, [ 
entrada.neuronios ], { 'tansig' },'trainrp','learngd'); 
%net.trainParam.showWindow = 0; 
  
net.divideParam.trainRatio = 0.5; 
net.divideParam.valRatio = 0.25; 
net.divideParam.testRatio = 0.25; 
train(net,entrada.dadosTreino,entrada.saidasTreino); 
 
%gerando matriz confusao 
y = sim(net,entrada.dadosTreino); 
[ m i1 ] = max(y); 
[ m referencia ] = max(entrada.saidasTreino) 
 
    confusao = zeros(entrada.qtdClasses) 
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for j=1:length(referencia) 
        outRede = i1(j); 
        outRef = referencia(j); 
        confusao(outRef,outRede) = confusao(outRef,outRede) +1; 
end; 
acuracia = trace(confusao)/sum(sum(confusao)) 
    for j=1:entrada.qtdClasses 
        confusao(j,:) = confusao(j,:)/sum(confusao(j,:)); 
    end 
 
resultado = 
struct('net',net,'neuronios',entrada.neuronios,'mconf',confusao
,'acuracia',acuracia); 
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Apêndice G – Matrizes de Confusão  
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Anexo A - Certificado  
 

 

 
 

 

 

 

 

 


