
 

Rev HCPA 2004; 24 (Supl) 

51 

deve ser monitorizado.Objetivo e método: O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura para determinar o 
método de escolha para monitorizar a concentração de amiodarona em pacientes em uso crônico da droga.Resultado: A 
cromatografia líquida de alta performance (High Performance Liquid Cromatography – HPLC) é o método de escolha para a 
dosagem do nível sérico da amiodarona. Utiliza-se plasma ou soro sangüíneos como espécime biológico. A dose terapêutica 
varia de 1 a 2,5mg/L, sendo que efeitos tóxicos podem ser observados em níveis superiores a 2,5mg/L ou maiores que 
1,5mg/L para a desetilamiodarona, seu metabólito ativo. A grande variabilidade biológica inter-individual em relação à 
concentração da dose do fármaco limita, em parte, a utilidade de aferições plasmáticas. Entretanto, não existem contra-
indicações para o uso do teste.Conclusão: A monitorização da amiodarona através da HPLC é mandatória por ser útil na 
identificação dos pacientes em risco de efeitos tóxicos e na otimização da dosagem deste agente. A detecção dos níveis 
plasmáticos da amiodarona pode revelar falha do tratamento por subdosagem e reduzir a incidência de efeitos adversos.  

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO    

PROJETO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E LÓGICA DIFUSA NO AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE EVENTOS EPILÉPTICOS E NÃO EPILÉPTICOS. Carvalho LF , Azevedo FM , Nassar SM , Carvalho HJT , Dani CAS . 
Instituto de Ciências Exatas e Geociências . UPF. 
Fundamentação:As pesquisas mostram uma tendência na utilização de técnicas de raciocínio impreciso baseadas na ação 
simultânea entre Redes Neurais Artificiais (RNAs)e a Lógica Difusa (LD).Objetivos:Esta pesquisa tem como objetivo analisar 
modelos de aprendizagem utilizando diferentes operações aritméticas aplicadas em um Sistema Neuro-Difuso(SND). 
Causistica:Na avaliação das regras difusas será utilizado o método Mamdani o qual é baseado no “perceptron” multicamada, 
utilizando o algoritmo de retropropagação modificado. As entradas da rede conterão valores qualitativos (expressões 
lingüísticas) e quantitativos (numéricos). A rede será treinada a partir de uma base de treinamento, generalizando-a na fase 
de testes com exemplos desconhecidos e que não foram treinados.Na implementação do SND utiliza-se, no módulo de 
inferência, uma RNA com onze unidades na camada de entrada e uma unidade na camada de saída. Para o conjunto de 
treinamento da RNA é utilizada uma base de dados com pacientes que estão sendo cadastrados no consultório do médico 
neurologista participante da pesquisa. Os pacientes que fazem parte da pesquisa são escolhidos aleatoriamente e, quando 
se tratar de criança, o termo de consentimento deve ser assinado pelos pais ou responsáveis. Os dados dos pacientes 
utilizados no treinamento da rede são cadastrados de acordo com o questionário de Rastreamento Neurológico para 
Epilepsia (QRN-E). O Sistema Especialista proposto utiliza a Classificação Clínica e Eletroencefalográfica das Crises 
Epilépticas - ILAE/81. Resultados:Até o momento foram realizadas simulações utilizando as diferentes operações aritméticas. 
Para efeitos de simulação, em relação a implementação das diferentes operações aritméticas propostas nesta pesquisa, 
foram realizadas quatro simulações divididas em dois grupos para cada Tipo de Evento, ou seja, Evento Não Epiléptico 
(ENE) e Evento Epiléptico (EE): (1) a primeira simulação envolve a inferência a partir de duas regras difusas na 
demonstração do Tipo de Evento = ENE e a (2) envolve a inferência a partir de três regras difusas na demonstração do Tipo 
de Evento = EE. No primeiro conjunto de regras, o especialista concluiu que seria um ENE com um grau de certeza de 75%. 
No segundo conjunto de regras, o especialista concluiu que seria um EE com um grau de certeza de 
95%.Conclusões:Conclui-se, a partir do resultado das simulações, que as operações aritméticas Produto/Soma Algébrica e 
Produto/Soma de Hamacher apresentam um valor final mais próximo em relação ao valor fornecido pelo especialista de 
domínio. E, portanto, o desenvolvimento de um Sistema Neuro-Difuso baseado na utilização destas operações aritméticas se 
justifica, dada a importância que envolve a manipulação de diferentes operações na base de regras difusas levando a uma 
maior ou menor taxa de acertos do sistema. 

CIRURGIA CARDIOVASCULAR    

ECODPPLER DE CARÓTIDAS – PROTOCOLO DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR DO HCPA. Espinel JO , Pereira 
AH , Costa LFM , Grudtner MA , Nhuch C , Jurach A , Stanpenhorst CM . Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Clínicas . 
HCPA. 
O protocolo de avaliação das artérias carótidas por ecodoppler está sendo implantado no serviço de cirurgia vascular do 
HCPA para que possa ser realizada uma avaliação epidemiológica da população que chega ao serviço. Através desse 
protocolo, são triadas para doença aterosclerótica carotídea pacientes que apresentam anormalidades ao exame físico, com 
sopro carotídeo, ou que se apresentam com sintomas neurológicos característicos de acidente vascular encefálico isquêmico 
ou acidente vascular encefálico isquêmico transitório. Além disso, por esse mesmo protocolo, avaliam-se pacientes que já 
foram submetidos a endarterectomia carotídea. Sabe-se, também, que pacientes com doença aterosclerótica avançada têm 
uma chance aumentada de terem doença aterosclerótica carotídea.De acordo com a literatura internacional, pacientes que 
apresentam-se com estenose hemodinamicamente significativa ou com estenose crítica são agendados para realização de 
nova consulta ambulatorial com vistas a realização de exames pré-operatórios e endarterectomia carotídea.O objetivo desse 
estudo é estabelecer o perfil dos pacientes tratados no serviço de cirurgia vascular e com alta chance de terem doença 
carotídea aterosclerótica.Por esse protocolo avalia-se a morfologia dos vasos carotídeos por mapeamento a cores e em 
modo B. São avaliadas as velocidades sistólicas e diastólicas nesses vasos também. 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À REVASCULARIZAÇÃO DISTAL DE MEMBROS 
INFERIORES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. Schier AS , Gassen E , Pereira AH , Costa LF , Renosto 
R . Serviço de Cirurgia Vascular/HCPA - Departamento de Cirurgia/UFRGS . HCPA. 
A cirurgia de revascularização distal de membros inferiores é reservada a pacientes com isquemia crítica do membro 
afetado. Tais pacientes freqüentemente são acometidos por doença aterosclerótica difusa, geralmente associada a 


