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RESUMO
Nas últimas décadas, a medicina se beneficiou dos avanços tecnológicos em diversos campos. Um exemplo são os
sistemas de recomendação, que têm evoluído principalmente nas áreas cinematográfica e varejista, tendo também sido
desenvolvidos para a medicina como sistemas CAD (Computer Aided Diagnosis), com o objetivo de auxiliar os
profissionais da saúde em vários tipos de tomadas de decisão, como em fases pré-operatórias, intra-operatórias e pós-
cirurgia. Entretanto, esse tipo de sistema ainda demanda maior desenvolvimento, em especial aqueles dependentes de
aprendizado de máquina supervisionado e bases de dados, que por vezes são raras e indisponíveis para o
desenvolvimento. Assim, o projeto aqui proposto apresenta uma metodologia computacional para auxiliar no processo de
diagnóstico e na diminuição de erros médicos, tentando contornar a questão da escassez de base de dados para
treinamento do sistema, por meio do aprendizado infinito e contínuo. Os resultados obtidos comprovam a eficácia da
utilização do modelo proposto na realização de diagnósticos médicos para patologias de cardiopatia congênita e doenças
cardiovasculares, visto que ao utilizar o método da RNA com 4 camadas e 16 neurônios, os testes alcançaram uma
acurácia de 72% na realização do diagnóstico.

CONCLUSÃO Os resultados obtidos sustentam a eficácia do sistema proposto.
Foram feitos testes com três métodos, Rede Neural Artificial, KNN e SVM
para validação dos possíveis diagnósticos, além dos testes realizados. Os
melhores resultados foram obtidos ao deixar as classes mais balanceadas e
com uma quantidade maior de registros. Para o RNA, obteve-se os melhores
resultados ao utilizar 4 camadas e 16 neurônios, com uma acurácia de até 72%.

PIPELINE DA METODOLOGA PROPOSTA METODOLOGA
A proposta metodológica deste trabalho
consiste em nove etapas. A primeira etapa
é a entrada dos dados do paciente no
sistema de saúde, onde serão informados
seus sintomas e condições clínicas. Na
segunda etapa, o modelo proposto faz
uma análise em suas bases de laudos
históricos basehist, a fim de encontrar
casos já diagnosticados e que são
similares ao paciente em questão. Após
essa análise, o modelo recomenda ao
médico as patologias com maior chance
de serem o diagnóstico do paciente,
baseada nos outros casos analisados.
Paralelamente, o médico propõe seu
diagnóstico DiagMed com base nos
laudos obtidos dos exames. O diagnóstico
médico é composto com o diagnóstico
proposto pelo modelo, gerando um único
diagnóstico, com um último aval do
médico. Finalmente, o modelo usa a
decisão final, dada pelo médico ou uma
equipe médica, para atualizar a base de
históricos com as novas informações da
base temporária do paciente que acabara
de ser diagnosticado e o modelo é
treinado, mas agora com a nova
informação.

RESULTADOS
Após serem encontradas as
melhores configurações
para os modelos, os mesmos
foram avaliados seis outras
vezes, de acordo com os
filtros e avaliações
propostas. Conforme mostra
a figura abaixo, todos os
modelos ao se depararem
com classes mais
balanceadas e utilizando a
base sem alterar os dados
tiveram um aumento
expressivo de seus
resultados.


