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atendidos no HCPA. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva. Os dados foram coletados 
através de um instrumento contendo 4 questões para caracterização da amostra e 16 questões fechadas para 
avaliação dos diferentes serviços numa escala tipo Likert. Possui também 1 questão aberta onde o respondente 
registra sugestões e criticas. O instrumento é entregue ao paciente na sua admissão na unidade e devolvido na 
alta. Resultados e Conclusões: O retorno dos instrumentos, no primeiro semestre de 2005, corresponde a 39,2% 
das altas. Os respondentes foram 53% do sexo feminino e 47% do masculino. Com relação à avaliação do 
atendimento do hospital, o percentual de respostas ótimo tem se mantido entre 72,5% e 75,4% para os pacientes 
do SUS e entre 75,4% e 95,4% para os pacientes de outros convênios.  Além disso, foi observado que 98,6% e 
99,2% recomendariam o HCPA para outras pessoas. A análise quantitativa estratificada por serviço e a 
qualitativa da questão aberta indica pontos de melhoria a serem implementados nos diferentes serviços.   

  

 

Ciência da Computação 

  

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE APRENDIZAGEM APLICADOS EM UM SISTEMA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

LUCIMAR MARIA FOSSATTI DE CARVALHO;FERNANDO MENDES DE AZEVEDO; SILVIA MODESTO 
NASSAR; HUGO JOSÉ TEIXERIA DE CARVALHO; LUCAS LESE MONTEIRO 

INTRODUÇÃO   Um Sistema Neuro-Difuso (SND) é proposto  para classificar Eventos Epilépticos (EEs) e 
Eventos não Epilépticos (ENEs), na tentativa de diagnosticar com maior precisão o tipo de evento apresentado 
pelo paciente.   OBJETIVOS Avaliar o desempenho de um SND utilizando diferentes Modelos de Aprendizagem. 
  MATERIAIS E MÉTODOS É utilizado o modelo NEuro Fuzzy CLASSification (NEFCLASS) com as operações 
aritméticas padrões Min/Max. As entradas da rede contém valores qualitativos e quantitativos. A Base de 
Treinamento integra setenta e cinco pacientes e a Base de Teste contém trinta e seis pacientes cadastrados  É 
utilizada uma  Rede Neural  Artificial com quatorze unidades de entrada; uma camada escondida com cincoenta 
e sete neurônios e uma camada de saída na classificação dos padrões.   RESULTADOS Foram realizados dois 
treinamentos na rede com a operação aritmética Min/Max:  o  primeiro, apresentou um índice de acertos de 
97.3% e 94.4% e, no segundo treinamento, o número de decisões corretas baixou para 93.5% e 87.1% na fase 
de treinamento e teste, respectivamente. Foram realizadas quatro simulações no modelo aplicando outras 
operações aritméticas. A partir destas simulações, observou-se  que a operação aritmética Produto/Soma 
Algébrica e Produto/Soma de Hamacher se aproximaram mais da visão do especialista de domínio.   
CONCLUSÕES Observou-se que as operações aritméticas Min/Max, se distanciaram a partir da visão do 
especialista de domínio. As operações Produto/Soma Algébrica e Produto/Soma de Hamacher apresentaram um 
valor final mais próximo em relação ao valor fornecido pelo especialista. Portanto, o desenvolvimento de um 
SND, 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. 
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EQUIPAMENTO DE BIOTELEMETRIA PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DO TESTE DA 
CAMINHADA DE SEIS MINUTOS  

ANDRE FROTTA MULLER;SERGIO SALDANHA MENNA BARRETO, DANTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, 
PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES, MARLI MARIA KNORST, LAURA HELENA CEZAR ILHA, ANGELA 
BEATRIZ JOHN 

Este estudo visa desenvolver um sistema portátil de radiocomunicação de radiação restrita, indicado para 
biotelemetria digital de curta distância aplicada ao Teste da Caminhada de Seis Minutos (TC6M) em pacientes 
com doença pulmonar obstrutiva crônica ou hipertensão pulmonar. A saturação periférica da hemoglobina (SpO2) 
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e a freqüência cardíaca (FC) são monitoradas em tempo real. É utilizada a banda destinada a aplicações 
médicas, industriais e científicas (ISM), com freqüência de portadora em 916MHz e potência de transmissão de 
0,75mW. Este sistema foi projetado para operar através de um enlace half duplex e codificação Manchester NRZ 
incorporando um protocolo para correção de erros do tipo automatic repeat request error  com  utilização de um 
código CRC-16 para detecção de erros. A velocidade máxima de transmissão de dados é de 115.2 kbps. O 
sistema é constituído de três partes: unidade portátil (Master), unidade estacionária (Slave) e software de 
visualização em tempo real. A unidade portátil recebe do oxímetro os parâmetros de monitorização que são 
transmitidos via enlace de rádio-freqüência. A interface da unidade estacionária com o software é feita através da 
porta de comunicação serial padrão RS-232. Os testes de laboratório e de campo demonstraram que o sistema 
de biotelemetria é adequado a realizar o TC6M com precisão de SpO2 de ±3 dígitos e FC de ±3%  ambos com ±1 
desvio padrão e taxa de Frame Error Rate < 10-4 (0,01%), sem restrigir os movimentos do usuário durante o 
processo de monitorização.  

 




