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Resumo 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar o desenvolvimento e a im-
plementação de um sistema para auxílio, aos usuários da área médica, 
no processo de alocação de rins a serem transplantados em pacientes 
com problemas renais. 

A idéia básica do sistema desenvolvido é a de utilizar um Sistema de 
Base de Dados — para manter e gerenciar as informações relevantes 
para o processo de alocação de rins'— e um Sistema Baseado em Co-
nhecimento — responsável especificamente pelo processo de alocação. 

Durante a fase de desenvolvimento, contou-se com o auxilio do espe-
cialista no domínio de transplantes renais, Prof. Dr. Agenor Ferraz, 
médico e docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na de Ribeirão Preto - USP. Buscou-se, também, utilizar as normas 
definidas pelo Protocolo São Paulo Interior Transplante. 



Conteúdo 

1 Introdução 1 

1.1 Considerações Iniciais 	  1 

1.2 Motivação do Trabalho 	  2 

1.3 Organização do Trabalho 	  5 

2 Sistemas de Base de Dados e Sistemas Baseados em Conheci- 
mento 7 

2.1 Considerações Iniciais 	  7 

2.2 Sistemas de Base de Dados 	  7 

2.3 Sistemas Baseados em Conhecimento 	  12 

2.3.1 	Sistemas Especialistas 	  15 

2.3.2 	Componentes Básicos 	  16 

2.4 Bases de Conhecimento versus Bases de Dados 	  18 

2.5 Considerações Finais 	  21 

3 Interações entre Sistemas de Base de Dados e Sistemas Baseados 
em Conhecimento 	 22 

3.1 Considerações Iniciais 	  22 

3.2 Formas de Interação entre SBCs e SBDs 	  23 



3.2.1 SBD Inteligente 	  23 

3.2.2 SBC Melhorado 	  25 

3.2.3 Comunicação Intersistemas 	  27 

3.3 Considerações Finais 	  29 

4 O Sistema SPIT 	 31 

4.1 	Considerações Iniciais 	  31 

4.2 Composição 	  31 

4.3 Considerações Finais 	  35 

5 Fatores Considerados na Alocação de Rins 	 36 

5.1 	Considerações Iniciais 	  36 

5.2 Agrupando os Fatores 	  37 

5.3 Fatores Primários 	  38 

5.3.1 Grupo ABO (Grupo Sangüíneo) 	  39 

5.3.2 Cross-Match 	  41 

5.3.3 HLA 	  42 

5.4 Fatores Secundários 	  47 

5.4.1 Transfusões 	  47 

5.4.2 Retransplantes 	  48 

5.4.3 Painel 	  48 

5.4.4 Gestações 	  49 

5.4.5 Distância entre Doador e Receptor 	  49 

5.5 Fatores Terciários 	  50 

5.5.1 Tempo de Hemodiálise 	  50 

11 



5.5.2 Urgência Médica 	  51 

5.5.3 Idade do Receptor 	  51 

5.5.4 Tempo de Espera do Receptor por um Órgão 	 51 

5.6 Considerações Finais 	  52 

6 O Processo de Alocação de órgãos 	 53 

6.1 	Considerações Iniciais 	  53 

6.2 Regras para a Alocação de Rins 	  54 

6.3 Fatores Primários 	  54 

6.3.1 Grupo ABO 	  54 

6.3.2 Cross-Matdi 	  55 

6.3.3 HLA 	  55 

6.4 Fatores Secundários 	  57 

6.4.1 Transfusões 	  58 

6.4.2 Retransplantes 	  58 

6.4.3 Painel 	  58 

6.4.4 Gestações 	  59 

6.4.5 Distância entre Doador e Receptor 	  59 

6.5 Fatores Terciários 	  59 

6.5.1 Tempo de Hemodiálise 	  60 

6.5.2 Urgência Médica 	  60 

6.5.3 Idade do Receptor 	  60 

6.5.4 Tempo de Espera do Receptor por um Órgão 	 61 

6.6 Estrutura das Regras em Prolog 	  61 

6.7 Considerações Finais 	  64 

111 



7 O Sistema O'R.10.Ar 65 

7.1 Considerações Iniciais 	  65 

7.2 Funcionamento 	  65 

7.3 Ambiente de Desenvolvimento do SBD 	  70 

7.4 Ambiente de Desenvolvimento do SBC 	  71 

7.5 Considerações Finais 	  74 

8 Exemplos de Funcionamento do Sistema ORION 75 

8.1 Considerações Iniciais 	  75 

8.2 O SBD de ORION 	  75 

8.2.1 	Menus Disponíveis 	  77 

8.3 O SBC de ORION 	  90 

8.3.1 	Menus Disponíveis 	  92 

8.4 Considerações Finais 	  99 

9 Conclusões 100 

9.1 Considerações Iniciais 	  100 

9.2 Considerações sobre o SBD 	  100 

9.3 Considerações sobre o SBC 	  101 

9.3.1 	Ferramentas 	  102 

9.4 Trabalhos Futuros 	  103 

9.4.1 	Extensões no Sistema de Base de Dados 	  103 

9.4.2 	Extensões no Sistema Baseado em Conhecimento 	 104 

9.5 Considerações Finais 	  104 

Referências 	 106 

iv 



A Siglas e Abreviaturas 	 115 

B Projeto do Sistema de Base de Dados 	 117 

B.1 Considerações Iniciais 	  117 

8.2 Sobre JSD 	  117 

B.3 Escolha das Entidades e Ações 	  119 

B.4 Estruturação Cronológica das Ações 	  123 

B.5 Construção do Modelo Inicial 	  127 

B.6 Adição de Funções 	  128 

B.7 Articulação Temporal 	  131 

B.8 Projeto da Implementação do Sistema 	  133 

B.9 Considerações Finais 	  133 





5.1 Fatores Considerados na Alocação de Receptores 	  38 

5.2 Célula Mostrando um Par de Cromossomos Homólogos 	 43 

5.3 Herança de Haplótipos HLA 	  45 

6.1 Regra Inicial do Processo de Alocação. 	  62 

6.2 Regra para os Fatores Primários 	  63 

7.1 O Sistema ORION 	  66 

7.2 Modelo Entidade-Relacionamento de O1Z10.Ar 	  71 

7.3 Ambiente para Auxiliar a Construção de Núcleos Específicos . . 	 72 

8.1 Tela de Apresentação 	  76 

8.2 Autenticação do Usuário 	  76 

8.3 Menu Principal 	  77 

8.4 Menu Receptor 	  78 

8.5 Cadastro de Receptor não Preenchido 	  79 

8.6 	Mensagem de Erro Exibida Quando o Sexo é Diferente de 'M' ou 'F' 79 

8.7 Cadastro de um Receptor 	  80 

8.8 Janela de Aviso 	  80 

8.9 Suspensão de Receptor 	  82 

8.10 Consulta às Suspensões de um Receptor 	  82 

8.11 Cadastro de Doador 	  83 

8.12 Menu Hospital 	  83 

8.13 Alteração de Hospital 	  84 

8.14 Alteração de Paréimetros 	  85 

8.15 Seleção de Receptores 	  85 

vii 



8.16 Opções para Seleção de Receptores na Construção de Gráfico . . . 86 

8.17 Gráfico de Distribuição de HLA de um Doador Comparado com o 
HLA da População de Receptores 	  87 

8.18 Gráfico de Distribuição da Porcentagem de PRA na População de 
Receptores 	  87 

8.19 Freqüência dos loci HLA na População de Receptores 	 88 

8.20 Gráfico de Freqüência dos loci HLA na População de Receptores 
(Sem Conectar as Linhas) 	  88 

8.21 Gráfico de Freqüência dos loci HLA na População de Receptores 
(Linhas Conectadas) 	  89 

8.22 Consulta aos Acessos de um Usur=io no Sistema 	  90 

8.23 Tela de Apresentação 	  91 

8.24 Menu Principal 	  91 

8.25 Verificando os Fatores Utilizados na Alocação de Rins 	 93 

8.26 Verificando todos os Fatores Disponíveis 	  93 

8.27 Alterando os Fatores Utilizados na Alocação de Rins. 	 94 

8.28 Selecionando Receptores 	  94 

8.29 Pergunta feita ao Usuário 	  95 

8.30 Usuário Questiona "por que" o Sistema Necessita uma Informação. 96 

8.31 Usuário Questiona novamente "por que" o Sistema Necessita uma 
Informação 	  96 

	

8.32 Pontuação dos Receptores    97 

8.33 Receptores Selecionados par Cross—Match 	  97 

8.34 Receptores Desempatados. 	  98 

8.35 Explicação de Como o Sistema chegou a uma Solução 	 98 

B.1 .ISD: Visão Geral 	  118 

viii 



B.2 Hospital: Diagrama de Estrutura Cronológica 	  124 

B.3 Suspensão de Hospital: Diagrama de Estrutura Cronológica . 	124 

B.4 Receptor: Diagrama de Estrutura Cronológica 	  125 

B.5 Suspensão de Receptor: Diagrama de Estrutura Cronológica. 	125 

B.6 Doador: Diagrama de Estrutura Cronológica 	  126 

B.7 Transplante: Diagrama de Estrutura Cronológica 	  126 

B.8 Diagrama de Especificação do Sistema: Modelo Inicial 	 129 

B.9 Diagrama de Especificação do Sistema: Processos Funcionais 	130 

B.10 Projeto da Implementação do Sistema 	  132 

ix 



Lista de Tabelas 

2.1 Alguns Sistemas Gerenciadores de Base de Dados 	  12 

2.2 Alguns Sistemas Especialistas 	  18 

2.3 Propostas para a Distinção entre uma BD e uma BC 	 19 

5.1 Esquema das Possíveis Transfusões entre os Grupos Sangiíneos 	. 40 

9.1 Ferramentas de Apoio e Shells 	  102 

B.1 Entidades e Ações do Sistema OR-TOJV 	  121 



Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

Há vários séculos, as pessoas sentem um certo fascínio pela inteligência. Várias 
tentativas para "mecanizá-la" foram efetuadas. Muitas tentativas precedem a 
idéia dos computadores digitais. É interessante notar que Ada Augusta — Con-
dessa de Lovelace e filha de Lord Byron — nas suas anotações datando de 1842, 
a respeito da Máquina de Babbage, afirmou que essa máquina, se pudesse ser 
construída, seria capaz de processar não apenas números mas qualquer coisa que 
pudesse ser reduzida a um conjunto de símbolos [Rich 87]. 

Entretanto, foi somente por volta de 1950 que originou-se a área de Inteligência 
Artificial — IA — quando cientistas da Computação começaram a utilizar com-
putadores no desenvolvimento de programas simbólicos com o objetivo de resolver 
problemas [DISCO 90,Miola 91]. 

Desde então, a área de Inteligência Artificial vem se desenvolvendo em várias 
linhas de pesquisa — e.g. planejamento [EWSP 91], interpretação de linguagem 
natural [EAIA 90] e elaboração de diagnósticos [Ba,chanan 85] — com o objetivo 
de fornecer ao computador as habilidades para efetuar funções antes desempe-
nhadas apenas pela inteligência humana. 

Uma das linhas de pesquisa em IA consiste no desenvolvimento de Sistemas Ba-
seados em Conhecimento. Esses sistemas, de uma maneira genérica, empregam 
o conhecimento humano para solucionar problemas que essencialmente necessi-
tam do uso da inteligência humana, ou seja, simulam a capacidade humana de 
raciocínio. 
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e um algoritmo genérico seja construido para manipular a matriz, por exemplo, 

Seja W a matriz de transição do exemplo. Estando o sistema no 
estado i e ocorrendo a entrada Wij, o sistema deverá ir para o estado 
j e repetir esse processo. Esse processo termina quando todas as 
entradas de W para o estado atual i estiverem vazias. 

essa versão interpretada além de saber como fazer, sabe o que as transições de 
estado significam. Isto permite que essa versão manipule outro sistema análogo 
ao exemplo fornecido, bastando para isto alteras as entradas da matriz. Nesse 
caso, o conhecimento sobre o sistema é mais explícito. 

O desenvolvimento de Sistemas Baseados em Conhecimento está intimamente li-
gado a situações que não admitem soluções ótimas ou quando o tempo computaci-
onal necessário para encontrar-se uma solução ótima é inconcebível em situações 
práticas. Nesse caso os SBCs, como os seres humanos, combinam modelos e regras 
heurísticas para solucionar o problema. 

Muitos profissionais realizam tarefas que requerem um julgamento hábil e posi-
tivo. Muitas vezes, esses requisitos originam-se da complexidade, ambigüidade ou 
incerteza dos dados e métodos de solução disponíveis. Dessa forma, dependendo 
da aplicação, os Sistemas Baseados em Conhecimento devem ser capazes de tra-
balhar com informação e conhecimento imprecisos [Lecot 86,Ng 90,Richards 88, 
Zadeh 83]. 

Como durante as diversas fases de construção dos Sistemas Baseados em Co-
nhecimento [Debenham 89,Hayes-Roth 84], é fornecida a eles a capacidade de 
explicar e justificar os resultados obtidos de uma forma "amigável" aos seres hu-
manos [Swartout 91], os SBCs têm ganho interesse de uma grande variedade de 
usuários. 

A forma de interação entre os SBCs com os usuários — oferecendo formas de 
explicar como chegaram a determinadas conclusões — muitas vezes causa nesses 
indivíduos uma impressão de raciocínio, ou seja, de inteligência. As explicações 
são possíveis pela transformação de afirmativas e regras heurísticas em linhas 
de raciocínio [Thompson 85]. Cada linha de raciocínio parte de um conjunto de 
hipóteses e, pela aplicação de regras heurísticas, mostra como foi possível chegar 
a urna determinada conclusão. 
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2.3.2 Componentes Básicos 

De acordo com [Rodrigues 89], um SBC, mostrado na Figura 2.7, é composto 
pelos seguintes elementos básicos: 

• Base de Conhecimento; 

• Área de Trabalho; 

• Motor de Inferência e 

• Interface com o Usuário: 

O Módulo Coletor de Dados e 
el Módulo de Explicação. 

A Base de Conhecimento — BC — contém informações, ao nível de um es-
pecialista, necessárias para solucionas problemas num domínio específico. Essas 
informações são representadas de diversas formas, mas principalmente como um 
conjunto de regras de produção [Hayes-Roth 87]. Outros esquemas de repre-
sentação incluem frames, redes semânticas e scripts [Ávila 91,Ávila 92,Rich 88, 
Sawaki 91]. 

Figura 2.7: Sistema Baseado em Conhecimento 
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Os fatos deduzidos a respeito do problema corrente são armazenados, pelo Motor 
de Inferência, numa Base de Dados — a Área de Trabalho — e atualizados 
sempre que novas informações tornam-se disponíveis. Geralmente, o conteúdo da 
Área de Trabalho é descartado ao término da operação do SBC. 

O Motor de Inferência é responsável em aplicar as estratégias de inferência e 
controle. Utilizando uma linha de raciocínio, processa as informações contidas na 
Base de Conhecimento e na Área de Trabalho, tentando encontras uma solução 
para o problema no qual está trabalhando. 

Muitas vezes, o Motor de Inferência necessita de dados específicos durante a 
solução de um problema. O Módulo Coletor de Dados é então ativado, in-
teragindo com o usuário com o objetivo de perguntar e adquirir as respostas. 
Uma vez obtidas as respostas, elas são enviadas ao Motor de Inferência para a 
continuação da linha de raciocínio sendo utilizada. 

São duas as estratégias de raciocínio usualmente utilizadas [Payne 90]: 

• Encadeamento Regressivo ou "Backward Chaining" e 

• Encadeamento Progressivo ou "Forward Chaining". 

No Encadeamento Regressivo, o Motor de Inferência utiliza linhas de raciocí-
nio que partem das metas em direção aos dados. Esta estratégia corresponde a 
seguinte pergunta: 

É possível provar as metas especificadas a partir das informações disponíveis 

No Encadeamento Progressivo, ocorre exatamente o oposto, podendo ser associ-
ada a seguinte pergunta: 

O que é possível concluir, ou seja, quais as metas que podem ser provadas a 
partir das informações disponíveis 

É função do Módulo de Explicação indicar ao usuário, sempre a pedido deste, 
como o Motor de Inferência chegou a uma determinada conclusão, porque realizou 
uma pergunta, etc. 

O conjunto formado pelo Motor de Inferência, Módulo Coletor de Dados e Módulo 
de Explicação é denominado Núcleo do Sistema Baseado em Conhecimento. 
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Figura 3.8: Processamento Distribuído Controlado por um Subsistema Indepen-
dente 

Na primeira abordagem — Figura 3.6 — os dois sistemas podem operar inde-
pendentemente e toda interação entre eles é efetuada por passagem de mensa-
gens [Schur 88]. Tal abordagem oferece independência da aplicação e sistema, 
podendo permitir a incorporação de outros Sistemas Baseados em Conhecimento 
e Sistemas de Base de Dados. Contudo, devido ao fato de ambos sistemas se-
rem totalmente independentes um do outro, podem ocorrer problemas de incon-
sistência, incompatibilidade e redundância. 

Na abordagem de Processamento e Controle Locais, conforme mostrada na Fi-
gura 3.7, um dos sistemas tem controle sobre o outro [Leung 90]. Isto oferece 
uma arquitetura mais flexível, mas a integração de novos subsistemas é difícil. 

A terceira abordagem tenta superar os problemas existentes nas duas abordagens 
anteriores. Aqui o processamento é distribuído mas o controle se localiza em um 
subsistema independente [Howard 89], como mostra a Figura 3.8. 

3.3 Considerações Finais 

Nos dias atuais, existe uma área grande e crescente de importância prática que 
nem os Sistemas Baseados em Conhecimento nem os Sistemas de Base de Da- 

29 



dos separadamente podem satisfazer. Os Sistemas Baseados em Conhecimento 
existentes, enquanto podem utilizar algumas centenas ou milhares de peças de in-
formação, não possuem a habilidade de procurar eficientemente e explorar quan-
tidades da ordem de milhões ou bilhões de dados. De modo similar, os Sistemas 
de Base de Dados, embora tenham sido otimizados para lidar com grandes quan-
tidades de dados comerciais e científicos, não foram projetados para enfrentar e 
manipular o tipo de informação encontrado nos SBCs. 

Como cada vez mais os SBCs possuem Bases de Conhecimento fatual maiores, 
ao invés de impor todo o gerenciamento dessa grande quantidade de informação 
para ele — tarefa para o qual não foi originariamente definido — é conveniente 
a utilização de um SBD que efetua esse trabalho com muito melhor desempenho. 
Daí a importância em considerar-se a interação entre SBCs e SBDs. 

Neste capítulo foram descritas diversas formas de interação entre esses sistemas. 
Foram ressaltadas as vantagens e desvantagens de cada uma das formas apresen-
tadas em relação às demais. Como a aplicação desenvolvida neste trabalho faz 
uso de um Sistema de Base de Dados e de um Sistema Baseado em Conhecimento 
que interagem entre si, no Capítulo 7 é descrita a forma de interação — dentre 
aquelas aqui citadas — utilizada pelo sistema ORI O .Ar 
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Figura 5.2: Célula Mostrando um Par de Cromossomos Homólogos 

Essa dominância de um gen sobre seu alelo significa que as características exibidas 
por um organismo são determinadas pelos gens dominantes. As características 
dos gens recessivos ficam ocultas na existência do gen dominante e só são notadas 
quando o gen dominante não está presente. Na Figura 5.2, o gen dominante é 
indicado por uma letra maiúscula e o gen recessivo por uma letra minúscula. 

Supondo que o gen rotulado com a letra A determine a cor do olho como sendo 
marrom e a letra a determine a cor do olho como sendo azul, o indivíduo que 
possui o genótipo — característica herdada através dos gens — AA ou Aa terá 
olhos de cor marrom, pois o gen que determina a cor marrom exerce dominância 
sobre o gen que determina a cor azul dos olhos. O indivíduo com genótipo aa 
terá olhos azuis. O indivíduo que possui suas células iguais àquela mostrada na 
Figura 5.2 — genótipo Aa — terá olhos de cor marrom. 

Como citado na Seção 5.3.1, página 39, na natureza existem substâncias de origem 
protéica capazes de provocar a formação de anticorpos — os antígenos. Existem, 
contudo, antígenos que os filhos herdam dos pais através dos gens ao invés de 
serem introduzidos no organismo de uma outra forma qualquer. 
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