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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO

Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes do 20º Simpósio Brasileiro de
Computação Aplicada à Saúde (SBCAS 2020), realizado entre 15 e 18 de setembro de 2020.
Originalmente agendado para ocorrer em Salvador, Bahia, o evento ocorre de forma virtual
dado o caráter excepcional deste ano de 2020.
É uma grande satisfação poder reunir as comunidades de computação e de saúde em um
evento multidisciplinar, que promove e incentiva a realização de pesquisas e trabalhos
inovadores com potencial de trazer benefícios diretos à nossa sociedade. É também
gratificante ver o comprometimento e apoio de estudantes, professores, pesquisadores,
comitê organizador e da comunidade científica para tornar a realização deste evento
possível. A programação do SBCAS 2020 está bastante abrangente e com grande qualidade
técnica, formada por minicursos, sessões técnicas, palestras, Workshop de Ferramentas e
Aplicações (WFA), Concurso de Teses e Dissertações (CTD) e Concurso de Trabalhos de
Iniciação Científica (CTIC).
A qualidade da programação é resultado do empenho de diversas pessoas. Portanto, nosso
agradecimento a todos os membros do comitê de programa e, em especial, aos
coordenadores do comitê de programa da trilha principal (Cristiano André da Costa –
UNISINOS), da trilha de minicursos (Débora Muchaluat Saade – UFF, Robespierre Pita –
UFBA/CIDACS), aos coordenadores do Workshop de Ferramentas e Aplicações (Artur Ziviani
– LNCC, Roberto Carreiro – CIDACS), do Concurso de Teses e Dissertações (Lucas Ferrari –
UFPR, Victor Sarinho – UEFS) e do Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (Rodrigo
Veras – UFPI, Marcelo Honda – UESC). Agradecemos o apoio financeiro da CAPES e do CNPq,
e o apoio institucional da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual
de Santa Cruz (UESC), do Centro de Integração de Dados e de Conhecimento para Saúde
(CIDACS), da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e da Associação Brasileira
de Telemedicina e Telessaúde (ABTms). Agradecemos todo o apoio da Sociedade Brasileira
de Computação (SBC) e da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde (CE-CAS), que
nos permitiram a realização do evento.
Por fim, fazemos um agradecimento especial ao grupo de estudantes que atuam como
voluntários durante a realização do SBCAS 2020. Sem o apoio de todos os colaboradores,
seria inviável a realização deste evento.
Em nome da comissão organizadora do SBCAS 2020, desejamos a todos os participantes dias
enriquecedores em conhecimento e troca de experiências, e de agradável convívio virtual.

Marcos Ennes Barreto (UFBA)

Paulo Eduardo Ambrósio (UESC)
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PROGRAMA

15 de setembro
16 de setembro
17 de setembro
18 de setembro

Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

9h – 10h30

Minicurso 1

10h30 – 12h20 CTD - Mestrado

Minicurso 2
Sessão Técnica 1

13h45 – 14h30 Abertura
14h30 – 15h30 Palestra 1
16h – 17h50

CTD - Doutorado

Sessão Técnica 2

9h – 10h30

Minicurso 1

Minicurso 2

10h45 – 12h50 Sessão Técnica 3
14h – 14h45

Sessão Técnica 4

WFA

14h45 – 15h45 Palestra 2
16h – 17h45

Sessão Técnica 5

Sessão Técnica 6

9h – 10h30

Minicurso 3

Minicurso 4

11h – 12h

Palestra 3

14h – 15h45

CTIC - Sessão 1

Sessão Técnica 7

16h – 17h30

CTIC - Sessão 2

Painel

17h30 – 19h

Reunião CE-CAS

9h – 10h30

Minicurso 1

10h45 – 12h45 Sessão Técnica 8
14h – 15h

Palestra 4

15h – 15h30

Premiação

15h30 – 16h

Encerramento

Minicurso 2
Sessão Técnica 9

Conferências Plenárias
Terça-feira, 15 de setembro

14h30

Machine Learning for Ageing Research
Alex Freitas

University of Kent, U.K.

Coordenação:

Débora C. Muchaluat Saade

Quarta-feira, 16 de setembro

14h30

Social robots as assistants in therapeutic interventions for dementia care
Jesús Favela

CICESE, Mexico

Coordenação:

Artur Ziviani

Quinta-feira, 17 de setembro

11h

Realidade Virtual Aplicada à Saúde
Liliane Machado
Coordenação:

UFPB
Paulo E. Ambrósio

Sexta-feira, 18 de setembro

14h

Computer-aided Diagnosis: Engineering Improved Health Care
Rangaraj M. Rangayyan
Coordenação:

University of Calgary, Canada

Lucas Ferrari de Oliveira

Painel de Especialistas

Quinta-feira, 17 de setembro

16h

Saúde Digital no enfrentamento da covid-19

Juliana Souza-Zinader

DataSUS

Paulo Lopes

RNP

Renato Francês

UFPA

Moderador:

Paulo E. Ambrósio

Minicursos
Terça e Quarta-feira, 15 e 16 de setembro

9h – 10h30

Arquiteturas de software para o domínio da saúde
Lina Garcés, Brauner Oliveira, Carolina Arenas

Terça e Quarta-feira, 15 e 16 de setembro

9h – 10h30

Ambientes multissensoriais aplicados à saúde: desenvolvimento de aplicações e
tendências futuras
Marina Ivanov, Eyre Montevecchi, Raphael Abreu, Fabio Barreto, Joel Santos,
Débora Muchaluat-Saade

Quinta e Sexta-feira, 17 e 18 de setembro

9h – 10h30

Ferramentas OHDSI e a medicina de precisão: estudos PLE e PLP
Maria Tereza Fernandes Abrahão, Pablo Jorge Madril

Quinta e Sexta-feira, 17 e 18 de setembro

9h – 10h30

Aplicações em redes de sensores na área da saúde e gerenciamento de dados
médicos: tecnologias em ascensão
Allan C. N. dos Santos, Ricardo M. Firmino, Julio C. H. Soto, Dianne S. V. de Medeiros,
Diogo M. F. Mattos, Célio V. N. de Albuquerque, Flávio Seixas, Débora C. Muchaluat
Saade, Natalia C. Fernandes

Concurso de Teses e Dissertações – Mestrado

Terça-feira, 15 de setembro

Coordenação:

10h30

Lucas Ferrari de Oliveira | Andréa Leão

Otimização Multicritério dos Problemas de Ângulos de Feixe e Mapa de Fluência para Tratamentos
Radioterápicos IMRT
Thiago Soares Marques, Elizabeth Goldbarg, Sílvia Maia

Aplicação do Operador OWA nos Problemas da Otimização de Ângulo de Feixe e da Intensidade
em IMRT
Sidemar Fideles Cezario, Elizabeth Goldbarg, Sílvia Maia

Uma Arquitetura de Aplicação Gamificada para o Monitoramento e Tratamento da Doença Renal
Crônica
Carlos Fernandes, Álvaro Alvares de Carvalho César Sobrinho, Leandro Silva

Exploring mobile health applications for self-management of Diabetes Mellitus
Ericles Andrei Bellei, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Ana Carolina Bertoletti de Marchi

Disseminação Segura de Dados Pessoais Vitais Para Apoio às Tomadas de Decisão em Situações
Emergenciais
Agnaldo Batista, Aldri dos Santos

Análise de Lesões de Pele usando Redes Generativas Adversariais
Alceu Bissoto, Sandra Avila

Concurso de Teses e Dissertações – Doutorado

Terça-feira, 15 de setembro

Coordenação:

16h

Lucas Ferrari de Oliveira | Mirlei Moura

Uma Arquitetura para Sistemas de Saúde Eletrônicos que Suporta o Monitoramento de Pacientes
e a Notificação de Cuidadores com base em Raciocínio Automático para evitar a Fadiga de Alarme
Chrystinne Fernandes, Carlos Lucena

GTACG: Um arcabouço computacional focado em genômica comparativa de bactérias de um
mesmo ramo evolutivo
Caio Santiago, Luciano Digiampietri, Leandro Moreira

Impact of uncertainties in cardiac mechanics simulations
Joventino Campos, Rodrigo dos Santos, Bernardo Rocha

Estratégias para Alocação de Recursos de Controle Ótimo em Cenários Estocásticos
Arlindo Rodrigues Galvão Filho, Telma Woerle, Clarimar Coelho

Arcabouço para Classificação, Recuperação por Conteúdo e Radiômica de Imagens Médicas: uma
investigação de biomarcadores quantitativos para o câncer de pulmão
José Ferreira Júnior, Marcel Santos, Paulo de Azevedo-Marques

Modelagem computacional da resposta imune à vacina contra febre amarela
Carla Bonin, Guilherme Fernandes, Rodrigo dos Santos, Marcelo Lobosco

Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica – Sessão 1

Quinta-feira, 17 de setembro

Coordenação:

14h

Rodrigo M. S. Veras | Andréa Leão

Desempenho de ferramentas genotípicas e stacking na predição de tropismo do subtipo C do HIV-1
Rita de Cássia Soares, Letícia Raposo

CareLoc: Uma Aplicação de Localização de Pacientes usando Beacons em Ambiente Domiciliar
Matheus Rodrigues, Sergio T. Carvalho

Análise de modelos deep learning para auxílio no pós-diagnóstico de Tuberculose
Thomás Tabosa, Patricia Endo

Pesquisas em sistemas de apoio à decisão para orientação de transfusão plaquetária
Victor Carvalho, Fábio Natario Tostes Alvim, Fernanda Azevedo Silva, Flavio Seixas

Recomendações para o Uso Salutar das Tecnologias Digitais na Dromocracia Cibercultural
Bruna Silva, Henrique Schneider

Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica – Sessão 2

Quinta-feira, 17 de setembro

Coordenação:

16h

Marcelo Ossamu Honda | Mirlei Moura

Desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para inclusão digital de pessoas com deficiência
Isadora Muniz, Denise Stringhini

Detecção e Segmentação Automática de Estruturas em Imagens de Exames Oftalmológicos
Filipe Sampaio, Rodrigo Veras

Desenvolvimento e avaliação de um agente conversacional para candidatos à doação de sangue
Mateus Klein Roman, Ericles Bellei, Daiana Biduski, Cristiane da Silva Rodrigues De Araújo,
Ana Carolina Bertoletti De Marchi

Segmentação de Núcleos em Imagens Histológicas Renais
Rodrigo Batista, Rodrigo Veras

Workshop de Ferramentas e Aplicações

Quarta-feira, 16 de setembro

Coordenação:

14h

Artur Ziviani

Dorsal: Ferramenta para Geração de Modelos de Dados para Aplicações voltadas a Saúde e
Cuidado de Idosos
Pedro Oliveira, Italo Araujo, Evilasio Junior, Paulo Duarte, Ismayle S. Santos, Rossana M. C. Andrade,
Ivana Cristina H. C. Barreto, Luiz Odorico M. Andrade

Mercado Virtual móvel para estimulação cognitiva
Carlos Alexander de Pontes Medeiros, Luiz Paulo Baçal de Vasconcelos, Rosa Maria E. Moreira
da Costa

Sessão Técnica 1
Sistemas de Informação em Saúde

Terça-feira, 15 de setembro

Coordenação:

10h30

Evandro Eduardo Seron Ruiz | Luana Carine Schunke

Exploring Heterogeneous Data Processing to Improve Clinical Applications
Sandro Rigo, Rodrigo Ronnau, Jorge Barbosa, Marta Bez

Um sistema para auxílio no monitoramento da febre amarela
Caio Araujo, Leila Silva

Criação de um bot para a conscientização de cuidados e impactos relacionados ao COVID-19
Washington Pagotto Batista, Kayo Costa Santana, Lenington Rios, Claudia Pinto Pereira

Impacto da Resolução na Detecção de Retinopatia Diabética com uso de Deep Learning
Francis Moreira, Matheus Serpa, Mateus Reis, Josiane Schneiders, Beatriz Schaan,
Philippe Olivier Alexandre Navaux

Uma Análise na Classificação de Risco em Hospitais de Pronto Atendimento
Joao Funchal, Cleo Billa, Diana Adamatti

Sessão Técnica 2
Sistemas de Apoio à Decisão em Saúde

Terça-feira, 15 de setembro

Coordenação:

16h

Marcelo Ossamu Honda | Bruna Donida

Aumento da performance de modelos de detecção de Estrabismo através da síntese de imagens
fotorrealistas da região dos olhos
Jonathan Santos, Ismar Frango Silveira

Usando IoT e Conceitos de Elasticidade em Cloud para Análise de Recursos Humanos em Hospitais
Inteligentes
Gabriel Fischer, Rodrigo Righi, Cristiano Costa

CNN Hyperparameter Optimization for Pulmonary Nodule Classification
Anthony Jatobá, Lucas Lima, Lucas Amorim, Marcelo Oliveira

Using Support Vector Machine and Features Selection on Classification of Early Lung Nodules
Lucas Lima, Marcelo Oliveira

Aplicativo Pallium: Interpretando dados para o auxílio na tomada de decisões paliativas
Robson Silva dos Santos, Ilana Concilio

Predição de sepse em unidade de terapia intensiva: uma abordagem de aprendizado de máquina
Diogo Shiraishi, Ernesto Marujo

Sessão Técnica 3
Processamento e Análise de Imagens Médicas

Quarta-feira, 16 de setembro

Coordenação:

10h45

Pedro Bertemes Filho | Luana Carine Schunke

Análise da Quantidade de Sementes Necessárias para a Segmentação Semi-Automática em
Imagens de TC de Pulmão Utilizando Crescimento de Região
Glenda Train, Lucas Ferrari de Oliveira, Jeovane Honório Alves

Detecção de Nódulos Pulmonares Malignos Usando Rede Neural Convolucional 3D
Thiago Lima, Daniel de Sousa Luz, Rodrigo Veras, Flávio Araujo

Análise comparativa da influência dos espaços de cores na segmentação multi-classe de Whole
Slide Imaging do câncer de mama utilizando deep learning
Felipe Zeiser, Cristiano Costa, Gabriel Ramos, Henrique Bohn, Ismael Santos, Rodrigo Righi

Os efeitos da utilização de atributos perinodulares na classificação de nódulos pulmonares
José Lucas Calheiros, Lucas Amorim, Lucas Lima, Marcelo Oliveira

Uso de Redes Complexas para Classificação de Doenças Pulmonares Intersticiais em Imagens de
Tomografia Computadorizada
Yana K. D. Mendes, Eliana Almeida, Raquel S. Cabral, Fabiane Queiroz

Radiomics Assessment of SPAIR and STIR MRI Sequences to Predict Axial and Peripheral
Spondyloarthritis
Ariane Tenorio, Jose Ferreira Junior, Vitor Dalto, Matheus Faleiros, Rodrigo Luppino,
Marcello Nogueira-Barbosa, Paulo de Azevedo-Marques

Sessão Técnica 4

Jogos Sérios em Saúde

Quarta-feira, 16 de setembro

Coordenação:

10h45

Kamila Rios da H. Rodrigues | Daniel Lucas S. Santos

Exergame com Cicloergômetro para a Reabilitação de Pacientes em Tempos de COVID-19
Carlos Henrique Rorato Souza, Douglas Battisti, Luciana Berretta, Sergio T. Carvalho

Projeto HistoQuiz: Desenvolvendo um Jogo Voltado para o Ensino de Histologia
Victor Sarinho, Victória Gomes, Marcella Bastos, Maria Andrade

TAC Zoo: Uma Adaptação Digital do Teste de Atenção por Cancelamento para o TDAH
Victor Sarinho, Bruno Matias

Uma Estratégia de Monitoramento do Comportamento Infantil no Enfrentamento do Câncer
por meio de Jogos Digitais
Renan da Rosa, Eduardo Damasceno

GutGame Digital: Um Jogo de Apoio ao Ensino de Fisiologia Humana
Victor Sarinho, Washington Pagotto Batista, Lenington Rios, Érica Maria Granjeiro,
Lucila Gutierrez, Rafael de Campos, Victória Viero, Natascha Medeiros

Projeto AvaTEA: Desenvolvendo um Jogo para a Conscientização do Transtorno do Espectro Autista
Victor Sarinho, Victória Gomes

TEAPET: Desenvolvendo Pets Digitais voltados para Indivíduos Portadores do Transtorno do
Espectro Autista
Victor Sarinho, Victória Gomes

Memo-VR: Exercício Cognitivo para Idosos utilizando Realidade Virtual e Interface com as Mãos
Flávio de Farias, Eyre Montevecchi, José Bokehi, Rosimere Santana, Debora Muchaluat-Saade

Sessão Técnica 5
Visualização de Dados Biomédicos e Processamento de Imagens

Quarta-feira, 16 de setembro

Coordenação:

16h

Lucas Ferrari de Oliveira | Denilson Santos da Encarnação

Analyzing different cancer mutation data sets from breast invasive carcinoma (BRCA), lung
adenocarcinoma (LUAD), and prostate adenocarcinoma (PRAD)
Rodrigo Ramos, Jorge Francisco Cutigi, Cynthia Lage Ferreira, Adriane Evangelista,
Adenilso Simão Simão

Detecção de Mudanças de Densidade de Lesões Pulmonares Através do Método de Análise de
Correspondência Múltipla
Stelmo Magalhães Netto, Isabel Moraes

Segmentação de Lesões de Pele Utilizando Algoritmos de Aprendizagem Profunda
Lucas Souza, Samuel Lelis, Romuere Silva

Uma Abordagem Para Detecção de Nódulos Pulmonares Baseada em Aprendizado Profundo
Emerson José da Silva, Luis Eduardo Gomes França, Marcelo Oliveira, Fabiane Queiroz,
Rodolfo Cavalcante

Interpretação e reconhecimento de padrões para avaliação de dor em imagens faciais de
recém-nascidos
Pedro Orona, Davi Araujo Dal Fabbro, Marina C. M. Barros, Tatiany Heiderich, Rita C. X. Balda,
Ruth Guinsburg, Carlos Thomaz

Sessão Técnica 6
Telessaúde e Aplicações da Área de Saúde

Quarta-feira, 16 de setembro

Coordenação:

16h

Alessandra Alaniz Macedo | Luana Carine Schunke

A Question Answering System over Chronic Diseases and Epigenetics Knowledge
Luciana Almansa, Gabriel Rubio, Alessandra Macedo

On Text Preprocessing for Early Detection of Depression on Social Media
Solenir Figuerêdo, Rodrigo Calumby

Protótipo do aplicativo Ergon para informação e conscientização ergonômica
Adakrishna Bitencourte, Márcia Rendeiro

Aplicação de análise de sentimentos no Twitter para avaliação da percepção pública quanto a
cloroquina
João Rodrigo Windisch Olenscki, Antonio Saraiva, Andre Acosta, Fernando Xavier,
Maria Anice Mureb Sallum

Sessão Técnica 7
Ciência de Dados

Quinta-feira, 17 de setembro

Coordenação:

14h

Artur Ziviani | Bruna Donida

Mineração de Dados aplicada à Saúde Mental de Estudantes Universitários: Uma Revisão
Sistemática
Mariana Farias, Renê Pereira de Gusmão, Cleonides Gusmão

Identificando Sinais de Estresse Pós-Traumático Utilizando Dados Fisiológicos e Mineração de Dados
Luiz Antonio da Ponte Junior, Debora Muchaluat-Saade, Alexandre Plastino, Rita de Cássia Alves,
Liana Catarina Lima Portugal, Leticia de Oliveira, Mirtes Garcia Pereira

Um Modelo para Predição Individualizada da Deterioração da Saúde de Pacientes no âmbito da
Internet das Coisas
Naira Kaieski, Diogo Schmidt, Carolina Kelsch, Denise Bandeira, Cristiano Costa, Rodrigo Righi

Matched-Pair Analysis Using Machine Learning to Predict 1-year Mortality in Newborn Twins
Everton Jesus, Marcos Barreto, Lucas Calais-Ferreira

Nodal Analysis for Coronary Artery Ischemia Diagnosis
Samuel Freitas, Gabriel Ramos, Jean Schmith, Cristiano Costa

Sessão Técnica 8

Ciência de Dados

Sexta-feira, 18 de setembro
Coordenação:

10h45

Marcos Barreto | Denilson Santos da Encarnação

Planejamento Cirúrgico de Estrabismo Horizontal Utilizando Árvore de Regressão de Múltiplas
Saídas
Fernando Leite, João Almeida, Jorge Antonio Meireles Teixeira, Luana Batista da Cruz,
Geraldo Braz Junior, Anselmo Paiva

Use of econometrics and machine learning models to predict the number of new cases per day
of COVID-19
Roberto Fray da Silva, Bruna Barreira, Fernando Xavier, Antonio Saraiva, Carlos Cugnasca

Multicenter Validation of Convolutional Neural Networks for Automated Detection of
Cardiomegaly on Chest Radiographs
Diego Cardenas Cardona, Jose Ferreira Junior, Ramon Moreno, Marina Rebelo, José Eduardo
Krieger, Marco Gutierrez

Análise dos Atendimentos de Gestantes na Rede de Atenção Básica de Saúde no Município de
São Paulo
Mayara Amanda da Silva, Nathália Santos, Caroline de Oliveira Costa Souza Rosa,
Marcelo Santos, Márcia Ito, Alex Vieira, Artur Ziviani, Roberto Massi de Oliveira

Unsupervised machine learning and pandemics spread: the case of COVID-19
Roberto Fray da Silva, Fernando Xavier, Antonio Saraiva, Carlos Cugnasca

Dispositivos para Coleta e Processamento de Sinais Cerebrais e Sua Integração a Cadeira de Rodas
Carlos Nascimento, Pricilla Suzano, Lucas Custodio, Diana Adamatti

Sala de Situação aberta com dados administrativos para gestão de Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas de tecnologias providas pelo SUS
Felipe Ferré, Gustavo Laine Araújo de Oliveira, Mariana Jorge de Queiroz, Flávio Gonçalves
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Uma abordagem de detecção de atividade maliciosa em ambientes hospitalares
Claudio Lelis, Lourenco Pereira Jr, Cesar Marcondes

Um Enfoque Incremental para Construção do Grafo de Conhecimento do SUS
Tulio Vidal Rolim, Caio Viktor Silva Avila, Narciso Arruda, José Wellington Franco da Silva,
José Gilvan Rodrigues Maia, Mauro Oliveira, Luiz Odorico Andrade, Vânia Maria Ponte Vidal

O programa Aedes em Foco como elemento de combate a arboviroses
Rafael Carmo, André Monteiro, Caio Cavalcante, Ernesto Trajano de Lima, Francisco Neto,
Ivo Branco, Gabriel Paillard, George Gomes

SmartRES - Uma plataforma IoT para Monitoramento Inteligente em Saúde e sua aplicação no
contexto da COVID-19
Vinícius Barbosa, Helen Abdala Ferreira, Fabio Jose, Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto,
Odorico Monteiro, Mauro Oliveira

Relato de Concepção de Aplicação para Gestão da Saúde da Pessoa Idosa Dependente
Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto, Odorico Monteiro, Aline Evangelista,
Ismayle Sousa Santos, Rossana Andrade, Mauro Oliveira, João Bastos, Virna Frota

Holistic Reasoning on Quality of Life Dimensions Based on Mobile apps with Ontology
Clauirton Siebra, Isabela Cavaco
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Machine learning for ageing research

Alex A. Freitas
University of Kent, United Kingdom

Traditionally, medicine focuses on combating one disease at a time. However, with the
growing increase in the proportion of elderly people in the population of many
countries, there has been an increasing interest on ageing research, since old age is one
of the greatest risk factors for many diseases (e.g. most types of cancer). Hence, a
greater understanding of the underlying ageing process could in principle lead to a
better understanding of several age-related diseases and to a better health from a more
“holistic” perspective. Due to the difficulty of doing biomedical experiments on ageing,
particularly with humans, machine learning is being increasingly used for analyzing
ageing-related data. This talk will briefly discuss some applications of machine learning
algorithms to age-related data, focusing on supervised machine learning (mainly
classification) methods and how they can be adapted to the specific characteristics of
biomedical age-related datasets.
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Social robots as assistants in therapeutic interventions for dementia care

Jesús Favela
CICESE, Mexico

Socially Assistive Robots (SAR) support users mainly through social rather than physical
interaction. While research on the use of SAR for dementia has been conducted for
several years, advances in areas such as speech recognition and affective computing are
providing robots with increased capabilities and affordances to assist in diverse
dementia care scenarios. I will discuss the design of the conversational robot EVA, and
results from its evaluation over the last three years to assess adoption, autonomy and
its impact in addressing behavioral and psychological symptoms of dementia. I will also
discuss some of the open challenges, both technical and social, including the ethical
implications of interventions conducted by robots.
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Realidade virtual aplicada à saúde

Liliane S. Machado
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Como fornecer ambientes seguros para treinamento, como motivar pacientes em
tratamentos e como prover experiências realistas capazes de expadir os limites do
mundo real são questões relacionadas ao desenvolvimento e uso da realidade virtual.
No campo da saúde, as pesquisas nesta área podem abordar desde o design de
conteúdo e a exploração sensorial, até as metodologias capazes de avaliar
automaticamente as ações do usuário realizadas por meio de dispositivos não
convencionais. Nesta palestra serão explorados estes aspectos, bem como iniciativas,
projetos e produtos no Brasil voltados para a saúde.
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Computer-aided diagnosis: engineering improved health care

Rangaraj M. Rangayyan
University of Calgary, Canada

Systems for computer-aided diagnosis (CAD) are now in routine clinical use for improved
and efficient diagnosis of several major diseases, such as breast cancer, lung cancer,
retinopathy, and gastrointestinal diseases. This seminar starts with a pictorial
introduction to CAD in terms of the techniques and subject areas that contribute to the
design of CAD systems. It is shown how the application of digital signal processing, digital
image processing, pattern recognition, machine learning, and computational
procedures can enhance biomedical signals and images, segment and characterize parts
of interest, identify normal patterns and structures, and detect abnormal features and
diseases for CAD. The need for CAD systems, the objectives of CAD in several
applications, the benefits of CAD, and methods to evaluate the usefulness of CAD
systems are explained. Examples with several medical signals and images are shown to
demonstrate the design and development of engineering systems for improved health
care. Details are presented on an application of choice: CAD of subtle signs of breast
cancer or retinopathy of prematurity.
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Arquiteturas de Software para o Domínio de Saúde

Lina Garcés, Brauner Oliveira, Carolina Arenas

Arquitetura de software é uma sub-disciplina da engenharia de software que visa a
qualidade dos produtos e serviços durante as primeiras fases do processo de
desenvolvimento. Apesar de sua importância, pouco se investe no projeto arquitetural
de sistemas de software na área de saúde. Consequentemente, é comum encontrar
soluções de software que apresentam problemas de desempenho, disponibilidade,
segurança e interoperabilidade, dentre outros. Este capítulo tem como objetivo
introduzir o conceito de arquitetura de software para apoiar o desenvolvimento de
sistemas de saúde de qualidade. Além da fundamentação teórica, também é
apresentado um exemplo de construção da arquitetura de um sistema de saúde. Esperase que o conhecimento fornecido seja suficiente para que o leitor possa iniciar ou
aprimorar seu aprendizado na área de arquitetura e sua aplicação no desenvolvimento
de sistemas de saúde de qualidade.
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Ambientes Multissensoriais Aplicados à Saúde: Desenvolvimento de Aplicações e
Tendências Futuras

Marina Ivanov, Eyre Montevecchi, Raphael Abreu, Fabio Barreto, Joel dos Santos, Débora
Muchaluat-Saade

A incorporação de efeitos sensoriais às aplicações multimídia tradicionais possibilita
estimular outros sentidos humanos, além da visão e audição. Ainda, este novo tipo de
aplicação permite a construção de ambientes multissensoriais que podem ser utilizados
para aplicações em saúde, por exemplo, estimulando múltiplos sentidos de pacientes
por meio de novos tipos de terapia ou treinamento cognitivo. Neste contexto, este
capítulo apresenta e discute características de aplicações com múltiplos efeitos
sensoriais, destacando possibilidades de sua utilização na área da saúde. Este capítulo
também descreve alguns casos de uso de aplicações e ambientes multissensoriais, que
podem servir como ferramenta auxiliar no tratamento de pacientes diagnosticados com
Alzheimer, transtornos do espectro autista, estresse pós-traumático, dentre outros.
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Ferramentas OHDSI e a medicina de precisão: Estudos PLE e PLP
Maria Tereza Fernandes Abrahão, Pablo Jorge Madril
A iniciativa OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics), redefiniu a área
de pesquisa observacional em dados de saúde trazendo a possibilidade de realizar
análises sistemáticas em grandes massas de dados (big data), provindas de diversas
fontes, através da definição de um modelo comum de dados (Common Data Model CDM OMOP), de mecanismos para tratamento de diferentes vocabulários, e da
disponibilidade de um conjunto de ferramentas de software livre para análise dos
mesmos. A medicina de precisão é um campo dinâmico que integra os últimos avanços
da pesquisa no tratamento individual. Ela procura fornecer as ferramentas de
diagnóstico e tratamento mais adequados para pacientes com qualquer tipo de
problema, desde doenças cardíacas a diabetes e câncer. O termo medicina de precisão
representa o trabalho de construção de uma rede de pesquisa biomédica, a fim de
desenvolver basicamente uma nova estrutura taxonômica para doenças. A iniciativa
OHDSI faz parte desta rede e as suas ferramentas são as que geram aquilo que
chamamos de evidência clínica. Nos aprofundaremos em duas destas ferramentas: a
estimativa de efeitos no nível populacional (PLE - Population-Level Estimation) e a
predição ao nível de paciente (PLP - Patient-Level Prediction). A PLE se refere à
estimativa dos efeitos causais médios das exposições (por exemplo, intervenções
médicas, como procedimentos ou medicamentos) em resultados específicos de
interesse. Abordaremos dois tipos de estimativas: Efeito direto, que compara o
resultado da intervenção com a não intervenção; Efeito comparativo, que compara
entre si os resultados de duas intervenções diferentes. A modelagem preditiva em
escala maciça e específica do paciente, PLP, tornou-se realidade devido a OHDSI, onde
o modelo de dados comum (CDM) permite análises uniformes e transparentes em uma
escala sem precedentes. Abordaremos o uso do pacote PatientLevelPrediction em R,
que implementa as melhores práticas estabelecidas para desenvolvimento e validação
de modelos. O capítulo aborda as ferramentas de PLE e PLP disponibilizados pela OHDSI.
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Aplicações em Redes de Sensores na Área da Saúde e Gerenciamento de Dados
Médicos: Tecnologias em Ascensão

Allan C. N. dos Santos, Ricardo M. Firmino, Julio C. H. Soto, Dianne S. V. de Medeiros,
Diogo M. F. Mattos, Célio V. N. de Albuquerque, Flávio Seixas, Débora C. MuchaluatSaade e Natalia C. Fernandes

As redes de sensores têm se tornado cada vez mais populares na área de saúde devido
à ampla disseminação dos celulares e acessórios aptos a captar dados médicos e ao
crescimento de iniciativas de monitoramento remoto de pacientes. Dados médicos são
considerados dados sensíveis e como tal requerem a garantia de autenticidade,
confidencialidade e privacidade no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Paralelamente, a gerência e garantia de interoperabilidade de dados médicos
dependem do uso de sintaxe e semânticas de acordo com padronizações internacionais.
Assim, a utilização da computação em nuvem e a Internet das Coisas são facilitadores
para o desenvolvimento de tecnologias digitais para melhorar o atendimento ao
paciente. Considerando esse cenário, este capítulo apresenta e discute os principais
conceitos relacionados às redes de sensores e à coleta, tratamento e proteção de dados
de médicos sensíveis.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

43

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

WORKSHOP DE
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

44

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

Dorsal: ferramenta para geração de modelos de dados para aplicações voltadas a
saúde e cuidado de idosos

Pedro Oliveira, Italo Araújo, Evilasio Junior, Paulo Duarte, Ismayle S. Santos, Rossana M.
C. Andrade, Ivana Cristina H. C. Barreto, Luiz Odorico M. Andrade

O envelhecimento da população aliado a um maior interesse por saúde e bem-estar têm
motivado o desenvolvimento de aplicações web e mobile para prover longevidade com
maior qualidade de vida. Contudo, modelar dados para sistemas de saúde do idoso é
uma tarefa complexa e, então, para auxiliar desenvolvedores a lidar com essa
dificuldade, em um trabalho anterior do nosso grupo de pesquisa, foi desenvolvida uma
taxonomia de dados para 7 tipos de sistemas de saúde do idoso. Essa taxonomia é
composta por 21 categorias e 87 características que organizam os dados que devem ser
manipulados por esses sistemas. Por exemplo, a categoria “Controle de Glicose”
(Glucose Control) possui data e glicemia como duas características. Entretanto, a
combinação entre os tipos de aplicação, categorias e características gera um grande
número de possibilidades, dificultando a utilização desta taxonomia. Sendo assim, a
ferramenta Dorsal, proposta neste artigo, tem como objetivo gerar modelos de dados
em Java ou Javascript a partir desta taxonomia para reduzir o esforço de
desenvolvimento de aplicações para saúde do idoso.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

45

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

Mercado virtual móvel para estimulação cognitiva

Carlos Alexander de Pontes Medeiros, Luiz Paulo Baçal de Vasconcelos, Rosa Maria E.
Moreira da Costa

Em virtude do número elevado de pessoas com deficiências cognitivas e o aumento da
dispersão de dispositivos móveis na sociedade, desenvolveu-se um ambiente de um
supermercado virtual, que propõe uma série de desafios, com diferentes níveis de
dificuldades e objetivos. Ao final de cada desafio, estatísticas são exibidas, mostrando a
pontuação que o usuário conquistou naquela fase. O objetivo principal do sistema é
estimular funções cognitivas, trabalhando a memória, raciocínio e tomada de decisões.
O sistema foi avaliado por profissionais das áreas tecnológicas e da saúde e obteve
resultados positivos, que estimulam a realização de avaliações com usuários finais como
próxima etapa de pesquisa.
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Configuração de hyper-parâmetros de modelos deep learning para auxílio no pósdiagnóstico de Tuberculose

Thomas Tabosa de Oliveira, Vanderson Sampaio, Patricia Takako Endo

A Tuberculose (TB) e reconhecida como a doença mais mortal do mundo, segundo a
World Health Organization (WHO), sendo umas das dez maiores causas de morte no
mundo, além de ser a principal causa de morte de pessoas HIV-positivas. O Brasil é um
dos países com alta carga de TB, e uma das maiores taxas de mortalidade do país
encontra-se no estado do Amazonas. O objetivo deste trabalho é analisar modelos de
deep learning (DL) para auxiliar no pós-diagnóstico de TB, predizendo a gravidade da
doença no paciente. Dois modelos de DL são propostos e a técnica de Grid-search é
aplicada para definir as configurações com os melhores desempenhos. Os modelos de
DL apresentam resultados interessantes, com uma configuração da DL totalmente
conectada atingindo 83,4% de especificidade.
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CareLoc: Uma Aplicação de Localização de Pacientes usando Beacons em Ambiente
Domiciliar

Matheus S. Rodrigues, Sérgio T. Carvalho

Uma consequência do aumento da população idosa no Brasil e da demanda de cuidados
específicos com esse grupo etário é a criação de aplicações de monitoramento remoto
de pacientes. Essa classe de aplicações tem o potencial de monitorar informações
importantes para o cuidado do paciente em ambiente domiciliar, como seus dados
fisiológicos e sua localização. Este artigo descreve os resultados de uma pesquisa de
iniciação científica conduzida a fim de identificar os métodos de localização interna
(indoor) existentes e apresenta uma aplicação móvel criada para lidar com o
monitoramento e o estabelecimento da posição do usuário por meio da utilização de
beacons Bluetooth Low Energy (BLE).
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Desempenho de ferramentas genotípicas e stacking na predição de tropismo do
subtipo C do HIV-1

Rita de Cássia Menezes Soares, Letícia Martins Raposo

Diversas ferramentas desenvolvidas para classificar o tropismo do HIV-1 foram
projetadas com base em cepas do subtipo B e, portanto, podem não apresentar
desempenhos satisfatórios para outros subtipos. O presente estudo avaliou o
desempenho de algoritmos genotípicos na predição do tropismo do HIV-1 subtipo C e
aplicou a técnica de stacking a fim de buscar um modelo com melhor desempenho. A
Regra de Raymond apresentou melhor desempenho geral, porém o Geno2Pheno 0,20
teve maior sensibilidade. O modelo proposto apresentou desempenho igual ao
Geno2Pheno 0,10, com sensibilidade e especificidade maiores que 90%. A técnica de
stacking pode ser útil para melhorar a predição do tropismo sem novos testes.
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Desenvolvimento de protótipos de hardware com baixo custo para inclusão digital de
pessoas com deficiência motora

Isadora R. F. Muniz, Denise Stringhini

O objetivo do presente trabalho é auxiliar pessoas com deficiência motora e de fala a
utilizarem o computador. Serão apresentados os estudos e aplicações feitos para o
desenvolvimento de um protótipo de baixo custo. Foram desenvolvidos e testados
diferentes métodos para captura e interpretação de sinal que possibilitam o seu envio
de um dispositivo externo para o computador de forma a controlá-lo com apenas um
toque ou movimento. A interação com o computador é realizada através de um software
interpretador integrado aos protótipos desenvolvidos. Para a realização dos testes,
obteve-se a participação de um voluntário adulto possuidor de problemas motores
decorrentes de paralisia cerebral.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

51

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

Desenvolvimento e avaliação de um agente conversacional para candidatos à doação
de sangue

Mateus Klein Roman, Ericles Andrei Bellei, Daiana Biduski, Cristiane da Silva R. de Araújo,
Ana Carolina B. De Marchi

A captação de doadores de sangue é um ato importante nos serviços de hemoterapia e
hemocentros. Entretanto, o desconhecimento sobre o processo de doação ainda é uma
barreira. Este estudo apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um agente
conversacional na plataforma Google Assistente para responder perguntas e explicar o
processo de doação a potenciais doadores. Foi conduzida uma avaliação de experiência
do usuário com 50 participantes que interagiram com o agente. Os resultados revelaram
níveis positivos para a experiência de uso, sugerindo o potencial do agente
conversacional como uma ferramenta de disseminação de informação.
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Detecção e Segmentação Automática de Estruturas em Imagens de Exames
Oftalmológicos

Filipe A. Sampaio, Rodrigo M. S. Veras

Este artigo propõe um método semiautomático para segmentar lesões em imagens da
córnea, visando auxiliar os especialistas no monitoramento da evolução da lesão. Tais
lesões podem ser categorizadas como patologias que afetam a estrutura ocular na
forma de ulceração, infecção, erosão ou algum outro tipo de trauma. Assim, o método
proposto utiliza regiões marcadas pelo especialista para treinar o classificador Random
Forest e o agrupador semisupervisionado Seed Fuzzy C-means. Na extração de atributos,
foi realizado agrupamentos de pixels com textura similar, chamado superpixel. Assim,
foi obtido bons resultados com as métricas sensibilidade: 99,48% e similaridade Dice:
80,03%. Por fim, concluímos que os resultados mostraram que o classificador Random
Forest obteve um melhor desempenho.
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Pesquisas em sistemas de apoio à decisão para orientação de transfusão plaquetária

Victor P. B. de Carvalho, Fábio N. T. Alvim, Fernanda Azevedo Silva, Flávio Luiz Seixas

Mundialmente, hemocentros têm problemas em relação ao estoque de sangue. Devido
ao fato de que ocorrem transfusões que poderiam ser evitadas, faz-se necessária uma
otimização na utilização do sangue. Além disso, tais transfusões podem gerar reações
adversas fatais. Este artigo descreve um projeto de Iniciação Científica de
desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para transfusão plaquetária com o
objetivo de aconselhar o médico em relação à transfusão, almejando-se aumentar o uso
racional de plaquetas e uma redução no número de reações adversas.
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Recomendações para o Uso Salutar das Tecnologias Digitais na Dromocracia
Cibercultural

Bruna S. Silva, Henrique N. Schneider

Este artigo, fruto de pesquisa em nível de Iniciação Científica na xxx, reflete sobre a
sociedade na contemporaneidade à luz do conceito de dromocracia cibercultural,
fundamentado nos escritos de Trivinho(2007) e Virilio (1984), que tem a velocidade
como vetor que dita o comportamento humano no mundo do trabalho e no mundo do
entretenimento. A lógica da dromocracia cibercultural, vem desenvolvendo
enfermidades como a nomofobia, que significa o medo de ficar sem o telefone celular
ou da internet. Assim, o presente trabalho discute e oferece recomendações para evitar
os transtornos causados pela nomofobia.
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Segmentação de Núcleos em Imagens Histológicas Renais

Rodrigo E. C. Batista, Rodrigo M. S. Veras

Este trabalho propõe uma ferramenta de diagnóstico auxiliado por computador voltado
às patologias relacionadas ao rim. O sistema proposto realiza a segmentação de núcleos
celulares em imagens de biópsias renais, servindo ao diagnóstico de diversas patologias
associadas. Os testes foram realizados em 122 imagens tratadas com os corantes
Hematoxilina-Eosina (H&E) e Acido Periódico de Schiff (PAS), amostradas de duas bases
de dados. O método incluiu operações de deconvolução de cor, morfológicas e
limiarização. Uma amostra das imagens segmentadas foi avaliada por um especialista,
que considerou 73% das segmentações como boas ou regulares.
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Arcabouço para Classificação, Recuperação por Conteúdo e Radiômica de Imagens
Médicas: uma investigação de biomarcadores quantitativos para o câncer de pulmão

José Raniery Ferreira Junior, Marcel Koenigkam Santos, Paulo Mazzoncini de Azevedo
Marques

Este trabalho tentou diminuir as limitações de característica (representação numérica
ineficiente das imagens) e de desempenho (qualidade baixa de integração) que sistemas
de suporte a decisões clínicas podem apresentar. Alguns conjuntos de imagens foram
produzidos para a pesquisa. Modelos semiautomáticos de reconhecimento de padrões,
recuperação por conteúdo, classificação e avaliação prognóstica foram desenvolvidos
para compor um arcabouço de análise de imagens médicas. O arcabouço mostrou
potencial de integração com sistemas de informação em saúde e identificou diversos
biomarcadores. Por fim, esta tese contribuiu para a identificação de uma assinatura
radiômica do câncer de pulmão para a estratificação de risco do paciente.
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Estratégias para Alocação de Recursos de Controle Ótimo em Cenários Estocásticos

Arlindo R. Galvão Filho, Telma W. Lima Soares, Clarimar José Coelho

A aplicação de modelos computacionais a epidemiologia tem contribuído para o
entendimento da dinâmica de várias doenças infecciosas. Tais modelos estão sendo
usados para simulações e predições em várias políticas de saúde pública contra a atual
pandemia do COVID-19. Três exemplos amplamente utilizados são formulações
determinísticas dos modelos compartimentais, baseados em indivíduos e baseados em
redes complexas. Neste contexto, este trabalho propõe estudos sobre uma perspectiva
estocástica destes modelos no intuito de inserir incerteza a dinâmica epidemiológica,
bem como a obtenção de estratégias de controle ótimo para sua mitigação. Os
resultados mostram reduções significativas na quantidade de indivíduos infectados.
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GTACG: Um arcabouço computacional focado em genômica comparativa de bactérias
de um mesmo ramo evolutivo

Caio Rafael do Nascimento Santiago, Luciano Antonio Digiampietri, Leandro Marcio
Moreira

Neste trabalho é apresentado o GTACG: um arcabouço computacional para genômica
comparativa com foco em uma usabilidade facilitada e destinada a pesquisas para
identificação de características genéticas únicas em subgrupos de genomas de bactérias
que possuem um determinado fenótipo em comum. Os resultados foram validados com
dois estudos de caso envolvendo um conjunto com 161 genomas da família
Xanthomonadaceae, no qual foram encontradas 19 famílias proteicas ortólogas
exclusivas aos genomas associados à plantas e 45 genomas de Streptococcus pyogenes,
no qual foram encontrados 15 famílias de proteínas ortólogas que servem como
marcadores filogenéticos para a proteína emm.
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Impact of uncertainties in cardiac mechanics simulations

Joventino O. Campos, Joakim Sundnes, Rodrigo W. dos Santos, Bernardo M. Rocha

As simulações do coração têm grande potencial de aplicações em diagnósticos e
planejamento de terapias. Porém, tal uso clínico precisa conhecer a confiabilidade das
predições devido a erros e incertezas nas entradas destes modelos. Os parâmetros do
modelo são difíceis de ser medidos e estão associados a uma incerteza considerável.
Além disso, geometrias para pacientes específicos são geradas a partir de imagens
médicas envolvendo algum processamento manual, o que as tornam uma potencial
fonte de incertezas. Com o objetivo de contribuir para a avaliação da confiabilidade de
modelos da mecânica cardíaca, neste estudo foram realizadas análises de quantificação
de incertezas e sensibilidade de simulações do ventrículo esquerdo durante o ciclo
cardíaco.
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Modelagem computacional da resposta imune à vacina contra febre amarela

Carla R. B. Bonin, Guilherme C. Fernandes, Rodrigo W. dos Santos, Marcelo Lobosco

Desde 1937 está disponível uma vacina eficaz contra febre amarela. Ainda assim,
questões relativas a seu uso permanecem pouco entendidas, como a dose ideal capaz
de conferir imunidade contra a doença, a necessidade de dose reforço, o esquema ideal
de vacinação para indivíduos imunocompetentes, imunossuprimidos, e crianças, dentre
outras. Este trabalho apresenta um modelo computacional da resposta imune humana
a vacinação contra a febre amarela que foi capaz de reproduzir os níveis de anticorpos
obtidos experimentalmente em diferentes cenários relativos à vacinação, permitindo
uma validação quantitativa com dados experimentais. Também foram reproduzidos
qualitativamente alguns comportamentos da resposta imune descritos na literatura.
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Uma Arquitetura para Sistemas de Saúde Eletrônicos que Suporta o Monitoramento
de Pacientes e a Notificação de Cuidadores com base em Raciocínio Automático para
evitar a Fadiga de Alarme

Chrystinne Oliveira Fernandes, Carlos José Pereira de Lucena

Estimativas informam que 80% a 99% dos alarmes disparados em unidades hospitalares
são falsos ou clinicamente insignificantes, não apresentando perigo real aos pacientes.
Estes falsos alertas podem culminar em uma sobrecarga de alertas que leva um
profissional da saúde a perder eventos importantes que podem ser prejudiciais aos
pacientes ou até mesmo fatais. À medida que as unidades de saúde se tornam mais
dependentes de dispositivos de monitoramento que acionam alarmes, o problema da
fadiga de alarme deve ser tratado como uma das principais questões, a fim de prevenir
a sobrecarga de alarme para os profissionais da saúde e aumentar a segurança do
paciente. O principal objetivo desta tese é propor uma solução para o problema de
fadiga de alarme usando um mecanismo de raciocínio automático para decidir como
notificar os membros da equipe de saúde. Esta tese descreve: um modelo para suportar
algoritmos de raciocínio que decidem como notificar os profissionais de saúde para
evitar a fadiga de alarme; uma arquitetura para sistemas de saúde que suporta recursos
de monitoramento, raciocínio e notificação de pacientes; e três algoritmos de raciocínio
que decidem: (i) como notificar os profissionais de saúde decidindo quando agrupar um
conjunto de alarmes; (ii) se deve ou não notificar os profissionais de saúde com uma
indicação de probabilidade de falso alarme; (iii) quem é o melhor cuidador a ser
notificado considerando um grupo de cuidadores.
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Análise de Lesões de Pele usando Redes Generativas Adversariais

Alceu Bissoto, Sandra Avila

O câncer de pele é de longe o tipo mais comum de câncer. O diagnóstico precoce é
fundamental para o tratamento do paciente, melhorando significativamente as taxas de
sobrevida. O aprendizado profundo tornou-se o estado da arte na análise de lesões de
pele, e os dados se tornaram um fator decisivo para impulsionar as soluções. O objetivo
principal desta dissertação de mestrado é abordar dois problemas que surgem ao ter
conjuntos de dados limitados: a incapacidade dos modelos de generalizar e o risco de
viés do conjunto de dados. Investigamos os dois problemas separadamente, propondo
métodos inovadores que contribuíram para o avanço da análise de lesões de pele.
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Aplicação do Operador OWA nos Problemas da Otimização de Ângulo de Feixe e da
Intensidade em IMRT

Sidemar F. Cezario, Elizabeth F. G. Goldbarg, Sílvia M. D. M. Maia

A radioterapia é um método extremamente importante no tratamento do câncer. O
principal desafio é entregar pelo menos a dose prescrita para o tumor, enquanto evita
expor os órgãos saudáveis à radiação além do permitido. Um dos principais modos de
tratamento nesta área é a teleterapia de intensidade modulada (IMRT). A principal
dificuldade da IMRT consiste em automatizar a seleção de ângulos de feixes para uma
melhor distribuição de dose. Nesta pesquisa é apresentado um algoritmo que busca o
balanceamento ideal, entre um conjunto de ângulos e uma distribuição de dose que
respeite as prescrições médicas inerentes ao tratamento. O algoritmo proposto utiliza
dois novos modelos matemáticos e o operador Ordered Weighted Average (OWA) como
critério de preferência na escolha da melhor solução.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

65

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

Disseminação Segura de Dados Pessoais Vitais Para Apoio às Tomadas de Decisão em
Situações Emergenciais

Agnaldo de Souza Batista, Aldri Santos

As redes urbanas estabelecidas dinamicamente têm possibilitado a disseminação de
dados de maneira rápida, tornando-se um meio promissor ao suporte de serviços que
exigem pronta resposta. Os serviços de saúde em redes (e-health) podem se beneficiar
das interações nessas redes, e possibilitar ações antecipadas por pessoas capacitadas
próximas aos eventos até o atendimento pelos órgãos de saúde competentes. Esta
dissertação apresenta o sistema STEALTH, que emprega confiança social e comunidades
de interesse no controle da disseminação dos dados sensíveis das pessoas em situações
emergenciais em ambientes dinâmicos. Uma avaliação do STEALTH num ambiente
realístico mostrou a sua eficácia ao antecipar a identificação de pessoas próximas para
auxiliar em eventos críticos de saúde, e a sua confiabilidade na disseminação controlada
dos dados sensíveis das pessoas em situação emergencial.
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Exploring mobile health applications for self-management of Diabetes Mellitus

Ericles Andrei Bellei, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Ana Carolina B. De Marchi

Na rotina de tratamento de Diabetes Mellitus (DM), o paciente precisa considerar
diversos dados e fatores. Nessa perspectiva, esta dissertação apresenta um aplicativo
para acompanhamento da interdependência entre os fatores de tratamento de DM Tipo
1 com uma abordagem de visualização de dados interativa. Inicialmente, foi realizada
uma revisão sistemática de literatura para investigar as funcionalidades e as técnicas de
fundamentação dos aplicativos existentes. Na sequência, um aplicativo foi prototipado,
avaliado preliminarmente com 76 pacientes, e implementado junto de um painel de
controle web. Por fim, foi conduzido um experimento piloto com 4 pacientes e uma
avaliação de satisfação com 97 pacientes e 9 profissionais de saúde.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

67

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

Otimização Multicritério dos Problemas de Ângulos de Feixe e Mapa de Fluência para
Tratamentos Radioterápicos IMRT

Thiago S. Marques, Elizabeth F. G. Goldbarg, Sílvia M. D. M. Maia

Resumo. O câncer é uma doença que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro, e
a cada ano o número de pessoas diagnosticadas com algum tipo de câncer cresce. O
tratamento de câncer baseado em radioterapia é o objeto de estudo deste trabalho.
Este trabalho aborda dois problemas computacionais envolvidos na etapa de
planejamento dos tratamentos radioterápicos: a seleção dos ângulos dos feixes de
radiação e a determinação da quantidade de radiação que cada feixe deverá emitir,
também conhecidos como Otimização do Ângulo de Feixe e Otimização do Mapa de
Fluências. Algoritmos mono-objetivo e multiobjetivo com modelos de programação
matemática foram desenvolvidos para resolução dos problemas. Os algoritmos
implementados foram testados em um conjunto de casos reais de câncer de fígado e
próstata e seus desempenhos são reportados no que diz respeito ao tempo
computacional dispendido e qualidade das soluções encontradas.
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Uma Arquitetura de Aplicação Gamificada para o Monitoramento e Tratamento da
Doença Renal Crônica

Carlos Antonio Fernandes da Silva, Alvaro Sobrinho, Leandro Dias da Silva

Algumas aplicações computacionais com foco no apoio ao tratamento terapêutico da
Doença Renal Crônica (DRC) são encontradas no mercado. Porém, até o presente
momento, não foi constatada na literatura nenhuma arquitetura de software
considerando os diversos estágios que o portador da DRC pode apresentar, buscando a
mudança de estilo de vida de pacientes pela realização de incentivos e atividades
associadas às recomendações de nefrologistas. A gamificação é uma ferramenta útil
para a disponibilização de mecanismos dos jogos para incentivar a adesão de pacientes
ao tratamento de DRC, proporcionando desafios e recompensas no mundo real, de
maneira similar a um jogo digital. Neste trabalho é apresentada uma arquitetura de
aplicação gamificada com foco no monitoramento e tratamento da DRC em diferentes
estágios.
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Uma Análise na Classificação de Risco em Hospitais de Pronto Atendimento

João Paulo Funchal, Cleo Z. Billa, Diana F. Adamatti

O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre o uso da técnica de mineração
com a classificação de risco em um hospital público de pronto atendimento.
Atualmente, o hospital utiliza o padrão de acolhimento proposto pelo (Sistema Único de
Saúde), onde busca priorizar os casos mais graves para agilizar seu atendimento. O
sistema, com base em parâmetros, sugere uma classificação ao paciente e cabe ao
responsável pela classificação concordar ou não com a sugestão, podendo assim mudar
a classificação do paciente. O trabalho consiste em interpretar os padrões de
classificação dos pacientes, para que assim possam ser otimizados as etapas de
classificação, de modo que a triagem, que atualmente necessita de quatro etapas, possa
chegar a um resultado ao enfermeiro sem a necessidade de informar os qualificadores
da classificação, diminuindo o tempo de atendimento e os riscos do paciente, bem como
tornar a forma de sugestão da classificação mais próxima do que o enfermeiro classifica.
Durante a execução deste trabalho foi possível observar uma divergência muito grande
em relação a sugestão do sistema com relação à classificação registrada pelo
enfermeiro. O resultado encontrado com as regras obteve uma acurácia de 80%.
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Aplicação de imagens sintéticas para otimização de modelos computacionais de
detecção do estrabismo

Jonathan S. Santos, Ismar Silveira Frango

O Estrabismo está entre as doenças oculares que mais levam à cegueira ou baixa visão,
afetando cerca de 4% da população mundial. Felizmente a doença pode ser tratada.
Diagnósticos ainda nos primeiros momentos de sua manifestação aumentam
drasticamente a possibilidade de sucesso do tratamento. Há diversas propostas na
literatura científica para a detecção e apoio ao diagnóstico da patologia, no entanto não
encontramos trabalhos que buscam propor meios de otimização para essas técnicas.
Este artigo apresenta uma metodologia de otimização de modelos supervisionados de
detecção de estrabismo através do aumento de dados utilizando amostras sintéticas
realistas. Em avaliação, a técnica proposta resultou em um ganho de 7% de acurácia.
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CNN Hyperparameter Optimization for Pulmonary Nodule Classification

Anthony E. A. Jatobá, Lucas L. Lima, Lucas B. V. Amorim, Marcelo C. Oliveira

Convolutional Neural Networks (CNNs) are a powerful tool to develop image-based
computer-aided diagnosis systems, but as these models become more complex, manual
configuration becomes unfeasible. Automatic Hyperparameter Optimization is a
promising approach to model tuning, but there is no agreement on what algorithm is
the right choice. In this work, we compared direct search, probabilistic search and
bayesian optimization for tuning 2D and 3D CNNs for lung nodule classification. Our
models achieved an AUC of 0.88, sensitivity of 87.03%, and specificity of 78.66%.
Moreover, our experiments brings evidence on the weak performance of grid search,
while showing that simple techniques such as random search can match probabilistic
approaches.
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Analyzing different cancer mutation data sets from breast invasive carcinoma (BRCA),
lung adenocarcinoma (LUAD), and prostate adenocarcinoma (PRAD)

Rodrigo Henrique Ramos, Jorge Francisco Cutigi, Cynthia de Oliveira Lage Ferreira,
Adriane Feijó Evangelista, Adenilso Simão

With the advancements of next-generation sequencing (NGS) technologies, a massive
volume of genetic data has been generated. It makes possible the study of complex
disease by computational approaches. In the context of cancer, there is a huge variety
of mutation data in public databases. However, it is not feasible to use all available data
in every analysis; thus, a data subset must be selected. This work is aiming to investigate
and understand the mutational characteristics presented in different cancer mutation
data sets of the same type of cancer. To achieve this goal, exploration and visualization
of cancer mutation data were performed. Several analyses are presented for three
common types of cancer: 1) Breast Invasive Carcinoma (BRCA); 2) Lung Adenocarcinoma
(LUAD); and Prostate Adenocarcinoma (PRAD). For each cancer type, three distinct data
sets were analyzed in order to understand if there are significant differences or
similarities among them. The analyses show that BRCA and LUAD have evidence of
similarity among their data sets, while PRAD is likely heterogeneous.
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Mineração de Dados aplicada à Saúde Mental de Estudantes Universitários: Uma
Revisão Sistemática

Mariana de Lira Farias, Renê Pereira de Gusmão, Cleonides Silva Dias Gusmão

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática de literatura para verificar o estado
atual da aplicação de técnicas de mineração de dados para investigação de transtornos
mentais em estudantes universitários. Com a utilização de strings de busca, foram
encontrados 187 artigos. Após a leitura dos resumos e aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão, 53 trabalhos foram selecionados para a leitura completa. Ao final, 25 artigos
foram aceitos para a extração dos dados. Assim, foi possível verificar quais os algoritmos
e técnicas mais utilizados, os transtornos mais frequentes, os principais instrumentos,
as variáveis associadas aos transtornos e nacionalidade das amostras. Dentre os
transtornos mais estudados, destaca-se a ansiedade e depressão. Para estes, as técnicas
mais utilizadas foram SVM, Inferência Neuro Fuzzy e KNN. Em relação a estudantes
universitários brasileiros, pode-se perceber uma escassez de estudos em relação a saúde
mental com a utilização de técnicas de mineração de dados.
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Using Support Vector Machine and Features Selection on Classification of Early Lung
Nodules

Lucas L. Lima, Thales Vieira, Evandro Barros Costa, Paulo M. Azevedo-Marques, Marcelo
C. Oliveira

Lung cancer the cancer that kills most in the world. However, if the diagnosis is made at
the beginning of the disease, the 1-year survival rates are approximately 81-85%.
Computer-Aided Diagnosis tools have a great potential to auxiliary the experts in
determining the malignancy of a lung nodule. In this work, we used 4 groups of features:
3D Texture, 3D Margin Sharpness, 3D Shape, and 3D Intensity; two machine learning
algorithms: Support Vector Machine (SVM) and Multilayer Perceptron; and two
techniques to select the most relevant features: Relief and Evolutionary Genetic
Algorithm (EGA). The classification with SVM, Relief, and EGA achieved the best AUC of
0.856.
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Um Enfoque Incremental para Construção do Grafo de Conhecimento do SUS

Tulio Vidal Rolim, Caio Viktor S. Avila, Narciso Arruda, José Wellington F. da Silva, José
Gilvan R. Maia, Mauro Oliveira, Luiz Odorico M. Andrade, Vânia M. P. Vidal

Os dados de saúde pública no Brasil estão distribuídos em diversas bases heterogêneas
pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). Por conta da interdependência entre
esses dados, a análise de qualquer problema é precedida pela integração de algumas
dessas bases. Como alternativa, os grafos de conhecimento corporativos (enterprise
knowledge graphs) podem ser utilizados para viabilizar a integração semântica das
fontes do SUS. Este trabalho apresenta um enfoque para construção de um grafo de
conhecimento corporativo do SUS. Esse enfoque e apoiado através da construção
incremental baseada no pay-as-you-go por meio da combinação de Ontologias e do
processo de Integração Semântica, fornecendo uma camada semântica aos dados do
SUS. Para tanto, são apresentados os passos do enfoque juntamente com a construção
do grafo de conhecimento corporativo do SUS (KG SUS). KG SUS realiza a integração de
duas fontes de dados: SIM e SINASC. Como validação, KG SUS foi consultado através de
questões de competência em SPARQL. O enfoque apresentado promove flexibilidade e
extensibilidade para que novas fontes de dados do SUS sejam utilizadas.

http://www.sbc.org.br/sbcas2020

77

20o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde
15 a 18 de setembro de 2020

On Text Preprocessing for Early Detection of Depression on Social Media

José Solenir L. Figuerêdo, Rodrigo Tripodi Calumby

Abstract. Depression is a serious challenge to public health. Many of those who suffer
from this disease use social media for information or relief. The text data produced by
these users can be used to support research in this field. However, this raw information
is not always suitable for use directly in machine learning. Hence, a comparative analysis
was performed between different preprocessing techniques to verify the impact on the
effectiveness of early depression detection on social media. The results show that the
preprocessing contributes to an increase in the prediction effectiveness. Moreover, the
mapping of emoticons to real emotion words was decisive to improve not only model’s
effectiveness, but also to keep the balance between different evaluation measures.
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Análise da Quantidade de Sementes Necessárias para a Segmentação SemiAutomática em Imagens de TC de Pulmão Utilizando Crescimento de Região

Glenda Proença Train, Jeovane Honório Alves, Lucas Ferrari de Oliveira

Dentre as categorias de câncer, o câncer de pulmão é o terceiro mais incidente e detém
a maior taxa de mortalidade mundial. Doenças pulmonares, como câncer e ILDs
(Interstitial Lung Disease), possuem uma maior possibilidade de cura quando
diagnosticadas precocemente. Visando contribuir para a realização desses diagnósticos,
essa pesquisa propõe um método semi-automático de segmentação de pulmão baseado
na técnica de crescimento de região e apresenta uma análise do impacto da localização
e quantidade das sementes utilizadas. Diversos experimentos foram realizados em duas
bases, HUG-ILD e Vessel 12, obtendo coeficientes Dice de 96,94% ± 1,41% e 96,83% ±
0,92%, respectivamente.
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Exploring Heterogeneous Data Processing to Improve Clinical Applications

Rodrigo F. Rönnau, Sandro J. Rigo, Marta Bez, Jorge L.V. Barbosa

Computer systems have been used widely in health care quality improvement. In
general, these systems do not support different data formats, and this consists of a
severe limitation. This paper presents a model which makes possible the use of different
data formats to provide and integrate information that supports medical specialists’
activities. Two prototypes were built using the model, which aims to exemplify its
benefits and enable its evaluation. To evaluate the proposed approach, besides the
developed applications, twelve health professionals and thirty-five computer
professionals answered a questionnaire about the prototypes. The two distinct
questionnaires with participants evaluation and the development of the prototypes
allowed the identification of the perceived contributions in both software development
and clinical support application areas.
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Classificação de Nódulos Pulmonares Utilizando Redes Neurais Convolucionais 3D

Thiago J. B. Lima, Daniel S. Luz, Rodrigo M. S. Veras, Flávio H. D. Araújo

O câncer de pulmão é o segundo mais comum no Brasil. A detecção precoce de nódulos
pulmonares é essencial para a sobrevivência do paciente. Neste trabalho propomos um
algoritmo baseado na Rede Neural Convolucional 3D para classificar nódulos
pulmonares como benignos ou malignos em imagens da tomografia computadorizada.
A arquitetura proposta possui dois blocos de camadas convolucionais seguidos por uma
camada de pooling, duas camadas totalmente conectadas e uma softmax. O uso de
aumento de dados para balanceamento do conjunto de treino produziu resultados
promissores, com acurácia de 0,9077, kappa de 0,7774, sensibilidade de 0,8481,
especificidade de 0,9322 e AUC de 0,8901, na classificação de nódulos pulmonares.
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Análise comparativa da influência dos espaços de cores na segmentação multi-classe
de Whole Slide Imaging do câncer de mama utilizando deep learning

Felipe André Zeiser, Cristiano André da Costa, Gabriel de Oliveira Ramos, Adriana Vial
Roehe, Henrique C. Bohn, Ismael Santos, Rodrigo da Rosa Righi

O diagnóstico em estágios iniciais normalmente resulta em um prognóstico melhor nos
casos de câncer. Atualmente, a análise histopatológica e o padrão ouro para o
diagnóstico, estadiamento e definição do tratamento de neoplasias de mama. Contudo,
a técnica possui algumas restrições que dificultam o processo de análise pelo
patologista, como diferentes protocolos de coloração, variações de coloração nas
lâminas, e sobreposição de tecidos. Assim, a representação computacional das cores
pode exercer uma influência significativa no comportamento dos modelos
convolucionais. Desta forma, este estudo propõe uma análise comparativa da influência
de quatro espaços de cores (RGB, HSV, YCrCb e LAB) para a segmentação multi-classe
de Whole Slide Imaging (WSI) do câncer de mama. A metodologia proposta e composta
por uma etapa de pré-processamento das WSI, data augmentation e multisegmentação utilizando a arquitetura convolucional U-Net com uma ResNet-50 prétreinada como codificador. Os resultados obtidos demonstram que o espaço de cores
HSV apresentou de maneira geral índices melhores para a segmentação das WSI
utilizando a metodologia proposta neste estudo.
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Identificando Sinais de Estresse Pós-traumático Utilizando Dados Fisiológicos e
Técnicas de Regressão

Luiz Antonio da Ponte Junior, Débora Christina Muchaluat-Saade, Alexandre Plastino,
Rita de Cássia Alves, Liana Catarina Lima Portugal, Leticia de Oliveira, Mirtes Garcia
Pereira

Diversos estudos propõem aplicar técnicas computacionais à área da saúde para auxiliar
médicos em seus diagnósticos. Este artigo propõe aplicar mineração de dados para
identificar sinais de estresse pós-traumático baseado em dados fisiológicos. Para avaliar
a proposta, foram usados dados de indivíduos que vivenciaram eventos traumáticos.
Estes indivíduos tiveram seus sinais de frequência cardíaca e condutância da pele
coletados durante a visualização de imagens com e sem cenas violentas. Foram
utilizados algoritmos de regressão para predizer os valores da escala PCL-C dos
indivíduos e identificar uma possível correlação entre os dados e a escala. O algoritmo
IBk (k = 4) obteve o melhor coeficiente de correlação 0,4164 (p-value = 0,001).
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Os efeitos da utilização de atributos perinodulares na classificação de nódulos
pulmonares

José L. L. Calheiros, Lucas B. V. Amorim, Lucas L. Lima, Marcelo C. Oliveira

Atualmente grande parte dos sistemas CADx vem utilizando apenas descritores oriundos
da região do nódulo pulmonar. Trabalhos recentes indicam que há uma interação
significativa entre o nódulo pulmonar e seu entorno, o parênquima, entretanto essa
região tem sido pouco utilizada para o processo de diagnóstico do câncer pulmonar. O
objetivo deste trabalho foi investigar o desempenho de descritores de imagem extraídos
das regiões do nódulo, borda e parênquima (atributos intranodulares e perinodulares),
na identificação de seu potencial para malignidade. Neste trabalho foram avaliados 897
nódulos pulmonares com 121 descritores de imagem extraídos da região tumoral. Os
descritores foram selecionados por algoritmo genético e a avaliação de desempenho foi
feita através da área sob a curva ROC (AUC) com validação cruzada de 10 folds e 5
repetições. Nosso melhor modelo avaliado obteve AUC média de 0,916, acurácia de
84,26%, sensibilidade de 84,45% e especificidade de 83,84%. Os resultados obtidos
sustentam que a utilização de atributos perinodulares melhoram efetivamente o
desempenho de classificação de nódulos pulmonares.
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Um Modelo para Predição Individualizada da Deterioração da Saúde de Pacientes no
âmbito da Internet das Coisas

Naira Kaieski, Diogo Schmidt, Carolina Rosa Kelsch, Denise Bandeira da Silva, Cristiano
André da Costa, Rodrigo da Rosa Righi

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo baseado em internet das coisas
de saúde e inteligência artificial para prever a deterioração do estado de saúde de
pacientes. Foi construído um modelo de Deep Learning baseado em Redes Neurais
Convolucionais para processar os dados que podem ser coletados por sensores ubíquos.
Foram utilizadas duas estratégias diferentes para treinar o modelo, uma baseada na
abordagem populacional tradicional e outra mais individualizada onde os dados de
treinamento são oriundos de pacientes similares em termos de idade ao indivíduo
monitorado. Os resultados mostraram uma sensível melhora na acurácia da predição de
mortalidade do modelo individualizado com AUC média de 0,73 para todas as faixas de
idade enquanto o modelo populacional apresentou AUC de 0,70.
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Multicenter Validation of Convolutional Neural Networks for Automated Detection of
Cardiomegaly on Chest Radiographs

Diego A. Cardona Cardenas, José R. Ferreira Jr., Ramon A. Moreno, Marina F. S. Rebelo,
José E. Krieger, Marco A. Gutierrez

This work focused on validating five convolutional neural network models to detect
automatically cardiomegaly, a health complication that causes heart enlargement,
which may lead to cardiac arrest. To do that, we trained the models with a customized
multilayer perceptron. Radiographs from two public datasets were used in experiments,
one of them only for external validation. Images were pre-processed to contain just the
chest cavity. The EfficientNet model yielded the highest area under the curve (AUC) of
0.91 on the test set. However, the Inception-based model obtained the best
generalization performance with AUC of 0.88 on the independent multicentric dataset.
Therefore, this work accurately validated radiographic models to identify patients with
cardiomegaly.
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Um sistema para auxílio no monitoramento da febre amarela

Caio A. N. Araujo, Leila Silva, Roseli La Corte, Francielma S. Bittencourt

A febre amarela e uma doença transmitida por vetores, com crescimento preocupante
de número de casos no Brasil. Este trabalho apresenta uma ferramenta para auxiliar no
monitoramento dos agentes transmissores da febre amarela. A ferramenta foi
desenvolvida como parte de um projeto de rastreamento da situação epidemiológica do
estado de Sergipe e visa prover suporte automático às atividades de captura,
manipulação, integração e visualização de dados coletados pela equipe desse projeto.
O sistema foi desenvolvido seguindo a metodologia Scrum e pode ser acessado nas
plataformas Web e móvel.
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A Question Answering System over Chronic Diseases and Epigenetics Knowledge

Luciana Almansa, Gabriel Rubio, Alessandra Alaniz Macedo

Medical records describe patients’ health conditions and help experts to decide on
treatments. The scientific biomedical knowledge can improve the prevention and
treatment of diseases and promote innovation and discovery in health. However,
healthcare professionals may have difficulty in searching for relevant scientific
information due to lack time and constant literature update. The present work proposes
a Question Answering (Q&A) architecture to support a more focused search for
information about chronic diseases. A user question in natural language initiates the
search for answering and promoting knowledge such as a learning healthcare system.
To evaluate the system, we employ a reference collection on epigenetics and chronic
disease and calculate performance measures like precision, recall and F-measure.
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Matched-Pair Analysis Using Machine Learning to Predict 1-year Mortality in Newborn
Twins

Everton Mendonça de Jesus, Lucas Calais-Ferreira, Marcos Ennes Barreto

Twin pair analysis is a valuable tool for assessing familial risk factors related to several
outcomes, including diseases. Machine learning models are standard, powerful tools for
prediction, although their use for twin pair analysis is not fully suitable as most models
do not account for the existing correlation between twin pairs. In this paper, we have
focused on assessing the suitability of machine learning models to predict 1-year
mortality using twin data extracted from Brazilian healthcare databases. We have
evaluated five models and also used a proposed strategy for matched pair analysis to
build an alternative dataset supposed to provide improvements for classification tasks.
Our results showed that i) Gradient Boosting was the best classification model, and ii)
the matched-pair strategy used did not improve our results as expected.
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Usando IoT e Conceitos de Elasticidade em Cloud para Análise de Recursos Humanos
em Hospitais Inteligentes

Gabriel Souto Fischer, Cristiano André da Costa, Rodrigo da Rosa Righi

A alocação de profissionais de saúde em ambientes hospitalares muitas vezes não é
capaz de se adaptar à demanda de pacientes. Há situações onde existem salas com
pouco uso e profissionais ociosos, e salas com muito uso e menos profissionais do que
o necessário. Neste contexto, nós propomos uma solução baseada no conceito de
elasticidade em Cloud Computing, onde é possível adicionar, migrar ou remover
recursos de acordo com as necessidades do serviço. Dessa forma, nos introduzimos o
modelo Helastic, baseado em Internet das Coisas, capaz de monitorar o uso das salas
pelos pacientes de um hospital e adaptar a capacidade de atendimento dessas salas.
Usando uma abordagem preditiva, o Helastic e capaz de antecipar quando uma sala vai
ter demanda acima da capacidade e propõe ações para movimentação dos recursos
humanos para melhor atender a demanda. Utilizando dados de uma policlínica
brasileira, constatou-se a diminuição do tempo de espera em até 96.73%.
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O programa Aedes em Foco como elemento de combate a arboviroses

André J. Monteiro, Caio G. C. S. Cavalcanti, Ernesto T. de Lima, Joaquim F. C. Neto, Ivo C.
B. Coelho, Gabriel A. L. Paillard, George A. M. Gomes, Francisco G. G. Junior, Henrique S.
L. Pequeno, Miguel F. de Castro, Rafael A. F. do Carmo, Rubson P. Maia

Este artigo apresenta a aplicação do projeto Aedes em Foco no combate à arboviroses,
principalmente as causadas pelo mosquito Aedes Aegypti. Apresenta o estado atual de
combate a esse problema no Brasil, o modelo proposto pelo projeto e os resultados
obtidos em um estudo de caso. O estudo de caso foi realizado na cidade de Cedro - Ceará
e o projeto contribuiu para mudanças na maneira como são realizadas visitas
residenciais obrigatórias por Agentes de Endemias. Por meio da plataforma de software
e dos elementos auxiliares introduzidos pelo projeto, os resultados observados
demonstram empiricamente que o projeto contribuiu para uma melhor compreensão e
controle do processo de combate ao arbovírus nesse município.
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Análise dos Atendimentos de Gestantes na Rede de Atenção Básica de Saúde no
Município de São Paulo

Mayara Amanda da Silva, Nathália Barbosa Santos, Caroline de Oliveira Costa Souza
Rosa, Marcelo Rodrigues dos Santos, Márcia Ito, Alex B. Vieira, Artur Ziviani, Roberto
Massi de Oliveira

Neste artigo, são analisadas as trajetórias de atendimento de pacientes na rede de
atenção básica de saúde no município de São Paulo. Avaliar como é a trajetória dos
pacientes do SUS, seja entre os atendimentos, seja entre as unidades de atendimento,
e uma atividade importante para o entendimento é aprimoramento do sistema. Assim,
neste artigo, foca-se num contexto de alta relevância social representado pela avaliação
da trajetória de gestantes atendidas pelo SUS no município de São Paulo durante os anos
de 2014 e 2015. São analisadas as trajetórias dessas gestantes em seus atendimentos e
entre as unidades do sistema de saúde. Acredita-se que as análises apresentadas
possam auxiliar em um melhor entendimento do sistema e subsidiar decisões para o
aprimoramento do sistema de saúde atual.
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Nodal Analysis for Coronary Artery Ischemia Diagnosis

Samuel A. Freitas, Gabriel de O. Ramos, Jean Schmith, Cristiano A. da Costa

A cardiac ischemia is a restriction of the blood flow in the heart muscle caused by
narrowed heart arteries. The most common narrowing process is called atherosclerosis.
The strategies to evaluate its significance are the Fractional Flow Reserve (FFR) and the
Quantitative Flow Ratio (QFR) which evaluate the local impact of the atherosclerosis.
This work presents a novel approach for ischemia diagnosis based on linear nodal
analysis, which enables the evaluation of the whole coronary system. Even with limited
variables, this method is able to indicate and quantify the impacts of a stenosis in other
coronary segments than the constricted artery itself. Empirical results have shown that
a left coronary artery (LCA) stenosis increases the blood flow in the left circumflex artery
(LCX) together with a normal flow decrease in the left main stem (LMS), which provides
secondary narrowing impact evidences. These results can complement the current
techniques and increase the diagnosis assertiveness.
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Detecção de Mudanças de Densidade de Lesões Pulmonares Através do Método de
Análise de Correspondência Múltipla

Isabel Nathália Pinheiro Moraes, Stelmo Magalhães Barros Netto

O Câncer de Pulmão é um dos tipos de câncer com maior ocorrência e morbidade devido
ao seu pobre prognostico, causado, em grande parte, pela dificuldade de realizar o
diagnóstico de forma visual pelo médico especialista. Além disso, o grande número de
pacientes e a quantidade ainda maior de imagens geradas por cada um, retardam a
identificação de mudanças temporais nas lesões indeterminadas ou mesmo na resposta
ao tratamento para lesões malignas. Visando reduzir a fadiga e facilitar a identificação
dessas mudanças sutis, apresenta-se um método de avaliação temporal de lesões
pulmonares a partir da Análise de Correspondência Múltipla (ACM). Como resultado,
tem-se um método que realça as mudanças de densidade para lesões pulmonares.
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Interpretação e reconhecimento de padrões para avaliação de dor em imagens faciais
de recém-nascidos

Pedro A. S. S. Orona, Davi A. D. Fabbro, Tatiany M. Heiderich, Marina C. M. Barros, Rita
C. X. Balda, Ruth Guinsburg, Carlos E. Thomaz

Analisar a dor em recém-nascidos se tornou um estudo de relevância nas últimas
décadas dada a impossibilidade de se conseguir indicar objetivamente qual a localização
e intensidade deste fenômeno doloroso. Neste contexto, o objetivo deste trabalho e
desenvolver um arcabouço computacional de interpretação e reconhecimento de
padrões em imagens de faces para avaliação automática de dor em bebês a termo.
Sendo que, o arcabouço desenvolvido aqui, obteve uma taxa de acerto (limite superior)
de aproximadamente 96% para a base COPE e 77% para a base UNIFESP.
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SmartRES - Uma plataforma IoT para Monitoramento Inteligente em Saúde e sua
Aplicação no Contexto da COVID-19

Vinícius N. Barbosa, Helen Abdala R. Ferreira, Leonardo Gomes, Fábio Gomes, Ivana
Barreto, Odorico Monteiro, Mauro Oliveira

O Ministério da Saúde no Brasil lançou o conceito de Conjunto Mínimo de Dados (CMD),
ferramenta que integrara o registro dos dados do paciente em um layout único. Por
outro lado, os planos de saúde privados têm adotado diferentes abordagens na
implantação dos Registros Eletrônicos de Saúde (RES), utilizando diferentes padrões de
interoperabilidade semântica. Nesse contexto, o SmartRES propõe uma plataforma
inteligente de gestão em saúde, que permitirá a interoperabilidade de diferentes RES
públicos e privados. Com o SmartRES as informações clínicas de um usuário poderão ser
acessadas a qualquer hora e lugar. Serviços inteligentes do SmartRES poderão alertar o
usuário na prevenção e predição de problemas clínicos a partir do cruzamento de seu
histórico, com dados em tempo real. Finalmente, o trabalho apresenta o uso da
plataforma SmartRES no novo contexto da COVID-19.
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Exergame com Cicloergômetro para a Reabilitação de Pacientes em Tempos de COVID19

Carlos Henrique Rorato Souza, Douglas Battisti, Luciana de Oliveira Berretta, Sérgio
Teixeira de Carvalho

Com uma transmissão em curva exponencial, a COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, impõe a população medidas baseadas no distanciamento social. Neste
contexto, este trabalho apresenta um exergame que, utilizando o cicloergômetro para
a reabilitação de pacientes, possibilita a realização da sessão sem a presença física do
fisioterapeuta, que acompanha de forma remota. Baseado em uma arquitetura
distribuída e em técnicas de realidade virtual não imersiva, o jogo permite a coleta de
dados fisiológicos do paciente e a prática dos exercícios, bem como o monitoramento
destes pelo profissional de saúde.
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Uma Abordagem Para Detecção de Nódulos Pulmonares Baseada em Aprendizado
Profundo

Emerson Silva, Luís França, Marcelo Oliveira, Fabiane Queiroz, Rodolfo Cavalcante

O câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais causa mortes no mundo, o que justifica
a necessidade de uma rápida identificação. Os diagnósticos do câncer de pulmão podem
ser realizado por especialistas através da análise de imagens de tomografia
computadorizada (TC) do tórax do paciente. Esse diagnostico envolve duas tarefas
importantes: (i) a detecção de nódulos existentes e (ii) a classificação destes nódulos em
maligno ou benigno, caso existam. Neste trabalho investigamos como detectar nódulos
pulmonares em imagens de TC 2D com o uso de redes neurais convolucionais (CNN) e
análise de componentes principais (PCA). A principal contribuição desse trabalho é um
método de detecção aplicado a imagens de TC 2D que apresenta acurácia próxima a
métodos aplicados a imagens 3D e, consequentemente computacionalmente mais
caros. Os resultados apresentaram 86% de sensibilidade na identificação de nódulos
pulmonares.
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Use of econometrics and machine learning models to predict the number of new cases
per day of COVID-19

Roberto F. Silva, Bruna L. Barreira, Fernando Xavier, Antônio M. Saraiva, Carlos E.
Cugnasca

The COVID-19 pandemics will impact the demand for healthcare severely. It is essential
to continually monitor and predict the expected number of new cases for each country.
We explored the use of econometrics, machine learning, and ensemble models to
predict the number of new cases per day for Brazil, China, Italy, and South Korea. These
models can be used to make predictions in the short term, complementing the
epidemiological models. Our main findings were: (i) there is no single best model for all
countries; (ii) ensembles can, in some instances, improve the results of individual
models; and (iii) the ML models had worse results due to the lack of data.
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Segmentação de Lesões de Pele Utilizando Algoritmos de Aprendizagem Profunda

Lucas B. M. de Souza, Samuel Pedro B. D. Lélis, Romuere R. V. Silva

Dentre os cânceres de pele, o melanoma ó o mais grave e mais frequente no Brasil. Além
disso, sua incidência está aumentando cada vez mais pelo mundo, assim mostrando a
importância dos sistemas de detecção do câncer através de imagens médicas para a
obtenção de um diagnóstico mais rápido. Uma das etapas é a segmentação, que trata
do isolamento da região lesionada. Nesta pesquisa realizou-se a aplicação das técnicas
de pós-processamento limiar de Otsu, fechamento de regiões e remoção de pequenas
regiões para melhorar o resultado com algoritmos baseados em aprendizagem profunda
U-Net. Com a utilização das bases PH2 e ISIC 2018, foram obtidos 0,9482 e 0,7729 de
valores de Dice, respectivamente.
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Planejamento Cirúrgico de Estrabismo Horizontal Utilizando Árvore de Regressão de
Múltiplas Saídas

Fernando H. F. Leite, João D. S. de Almeida, Jorge A. M. Teixeira, Luana B. da Cruz,
Geraldo B. Junior, Anselmo Paiva

O estrabismo e uma patologia oftalmológica que afeta entre 1,55% e 3,6% da população,
que pode causar danos sensoriais irreversíveis à visão. O tratamento dos casos mais
graves requer intervenção cirúrgica. Desta forma, este trabalho utiliza Árvores de
Regressão aplicadas em forma de única saída e múltiplas saídas para indicar o
planejamento de cirurgias de estrabismo. Em nosso método mais preciso, Multi-Target
Regression Trees, em uma abordagem em única saída, foi obtido o Erro Absoluto Médio
de 0,49 milímetros, a Raiz do Erro Quadrático Médio de 1,49 milímetros e R2 de 0,65 na
indicação do plano cirúrgico de estrabismos horizontais.
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Uso de Redes Complexas para Classificação de Doenças Pulmonares Intersticiais em
Imagens de Tomografia Computadorizada

Yana K. D. Mendes, Eliana S. Almeida, Raquel da S. Cabral, Fabiane da S. Queiroz

Doenças Pulmonares Intersticiais (DPIs) são caracterizadas pela cicatrização progressiva
do interstício pulmonar e podem levar a insuficiência respiratória. Este artigo propõe
um método de classificação de DPIs a partir de imagens de Tomografia
Computadorizada (TC) mapeadas em uma Rede Complexa. Métricas de centralidade
foram usadas com o objetivo de obter seus atributos texturais. Utilizando um
classificador KNN, os resultados apresentaram uma acurácia média de 89.81%. Para os
padrões de textura de DPI do tipo consolidação pulmonar e opacidade em vidro fosco,
a acurácia do método foi de 90% e 86%, respectivamente, o que aponta o método
proposto como promissor para estudos futuros em imagens de TC associadas a
pacientes com COVID-19.
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Uma abordagem de detecção de atividade maliciosa em ambientes hospitalares

Claudio A. S. Lelis, Lourenço A. Pereira, Cesar A. C. Marcondes

A complexidade do ambiente hospitalar e os recursos escassos constituem desafios
enfrentados pelos gestores de TI e de segurança cibernética. O setor da Saúde vem
recebendo cada vez mais atenção, sofrendo com atividades maliciosas que levam a
violação de dados sensíveis. Este artigo apresenta uma abordagem para detectar
atividade maliciosa em ambiente hospitalar por meio de classificador baseado em
Árvore de Decisão. O modelo foi treinado com dados de simulações executadas a partir
da dinâmica de sistemas de ambiente hospitalar. Foram conduzidos experimentos de
avaliação, utilizando o f1-score como métrica, com resultados satisfatórios onde o
classificador tende a convergir a partir de 100 réplicas de simulação.
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Sala de Situação aberta com dados administrativos para gestão de Protocolos Clínicos
e Diretrizes Terapêuticas de tecnologias providas pelo SUS

Felipe Ferré, Gustavo Laine Araújo de Oliveira, Mariana Jorge de Queiroz, Flávio
Gonçalves

Gestores e especialistas devem lidar com 4 bilhões de registros ambulatoriais para
Monitoramento e Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) do SUS, muitas vezes sem o
aparato e conhecimento técnico em Big Data, o que demanda ferramentas de gestão do
conhecimento transparente para tomada de decisão e reprodutibilidade estatística e
preditiva. Objetivou-se implementar plataforma livre para gestão do conhecimento,
análise e visualização de dados do SUS. Foi automatizada a extração e visualização
interativa, documentada em formato wiki, de 60 protocolos clínicos em 254.433.772
registros de dispensação para 6.505.722 de usuários, entre 2008 e 06/2019, disponível
em https://labxss.shinyapps.io/sabeis_pcdt3/.
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Aplicativo Pallium: Interpretando dados para o auxílio na tomada de decisões
paliativas

Robson S. dos Santos, Ilana de Almeida Souza Concilio

Pallium é um projeto que nasceu de um desafio com a temática de inovação social
atrelada ao seu desenvolvimento. O produto em questão consiste em um aplicativo
móvel para iOS que analisa e interpreta dados com o intuito de auxiliar a tomada de
decisão de uma equipe de cuidados paliativos, fornecendo dados básicos, porém
necessários, para o funcionamento mais eficiente em qualquer hospital informatizado.
Os pilares da concepção do aplicativo são a melhora da qualidade de vida dos pacientes,
melhora do fluxo de trabalho das equipes de cuidados paliativos e uma melhor gestão
de recursos das instituições hospitalares.
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Radiomics Assessment of SPAIR and STIR MRI Sequences to Predict Axial and
Peripheral Spondyloarthritis

Ariane P. M. Tenorio, José R. Ferreira Jr., Vitor F. Dalto, Matheus C. Faleiros, Rodrigo L.
Assad, Marcello H. Nogueira-Barbosa, Paulo M. Azevedo-Marques

In an attempt to aid the subtyping of spondyloarthritis (SpA), this work assessed neural
nets and magnetic resonance imaging (MRI) features to predict SpA. Patients underwent
SPAIR and STIR MRI sequences. Radiologists manually segmented sacroiliac joints
images for extracting MRI features. A neural net used these features to predict SpA. The
STIR-based model yielded higher performance than SPAIR to diagnose SpA, although no
statistical difference was found between them. The SPAIR model yielded an area under
the curve of 0.83 to differentiate axial and peripheral subtypes, while STIR yielded 0.57
(p < 0.05 on curves difference). Therefore, neural nets modeled with SPAIR-extracted
features distinguished SpA using a single MRI exam of the sacroiliac joints.
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Predição de sepse em unidade de terapia intensiva: uma abordagem de aprendizado
de máquina

Diogo Hideki Shiraishi, Ernesto Cordeiro Marujo

A sepse e uma disfunção orgânica com risco de vida e uma das principais causas de
mortalidade em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O diagnóstico precoce da sepse é
fundamental, considerando que a pronta intervenção médica melhora o desfecho do
paciente. O início do protocolo de tratamento de sepse no tempo certo reduz a
mortalidade. Nosso objetivo é prever a sepse seis horas antes do desenvolvimento dos
sintomas que levariam a um diagnóstico clínico de acordo com as diretrizes da Sepsis-3.
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Relato de Concepção de Aplicação para Gestão da Saúde da Pessoa Idosa Dependente

Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Aline Luiza
de Paulo Evangelista, Ismayle de Sousa Santos, Rossana Maria de Castro Andrade,
Antonio Mauro Barbosa de Oliveira, João Bastos Freire Neto, Virna Maria Aguiar Frota

Apesar do aumento do número de pessoas idosas e das aplicações voltadas para saúde,
ainda existe uma carência por aplicações voltadas a gestão do cuidado de pessoas
idosas. Neste contexto, o objetivo deste artigo é descrever o desenvolvimento de uma
aplicação para uso do Profissional de Saúde dedicada à gestão da saúde da pessoa idosa
dependente. Discute-se no artigo a formação de uma equipe interdisciplinar de
profissionais de saúde e de computação. Como modelo de processo para o
desenvolvimento da aplicação, optou-se pelo método ágil Scrum e dez funcionalidades
foram elicitadas, dentre elas: Avaliação Clínica e Funcional; Plano de Cuidados;
Medicamentos, Registro de Visitas; Intercorrências, Notificações e Alertas.
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Dispositivo para coleta e processamento de sinais cerebrais e sua integração a cadeira
de rodas

Carlos Alberto Nascimento, Prícilla Karen Suzano, Lucas Custódio, Diana F. Adamatti

Visando facilitar e garantir o acesso a mobilidade de cidadãos que possuem tetraplegia,
esse artigo apresenta o conceito de uma cadeira de rodas elétrica controlada pelos
impulsos neurais para pessoas que não podem usar outras interfaces de comando de
movimentos. Esse processo é feito através da criação de um dispositivo para coleta de
estímulos cerebrais realizando reconhecimento e filtragem desses sinais, de modo a
gerar comandos direcionais para uma cadeira de rodas.
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Memo-VR: Exercício Cognitivo para Idosos Utilizando Realidade Virtual e Interface
com as Mãos

Flávio M. de Farias, Eyre B. B. Montevecchi, José Raphael Bokehi, Rosimere F. Santana,
Debora C. Muchaluat-Saade

Jogos eletrônicos têm sido aplicados como ferramentas de suporte a tratamentos para
demência, ansiedade e depressão, assim como também podem ser utilizados para
estimular o cérebro, na forma de exercícios cognitivos. Esses exercícios podem ser
potencializados pelo sentimento de pertencimento e aumento do nível de imersão
oferecido pela Realidade Virtual (VR). Desta forma, este artigo propõe um novo exercício
cognitivo, chamado Memo-VR, que usa VR combinada a técnicas de interação como o
escaneamento e virtualização das mãos do usuário, em uma versão do clássico jogo da
memória. O jogo foi testado com um grupo de idosos, e embora preliminares, os
resultados indicam uma boa usabilidade.
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Holistic Reasoning on Quality of Life Dimensions Based on Mobile apps with Ontology

Isabela N. Cavaco, Clauirton A. Siebra

To integrate the information about diverse QoL dimensions and enable the specification
of a holistic process of reasoning that can improve the effectiveness of interventions,
we explore the integration of different QoL aspects in the form of an ontological model,
presenting associations between their concepts that should be considered together
when inferences are made, since they are usually intrinsically related and would not be
complete when separately analysed. These dimensions will be studied from a selected
bundle of iOS and Android mobile apps within QoL aspects of Diet, Emotional, Physical
Exercises and Physical Health (e.g. Pregnancy, Blood Pressure and Sleep).
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Projeto HistoQuiz: Desenvolvendo um Jogo Voltado para o Ensino de Histologia

Marcella A. P. Bastos, Maria da C. Andrade, Victória O. Gomes, Victor T. Sarinho

O ensino de histologia requer o contato dos alunos com lâminas histológicas, o que
ocorre basicamente nas aulas práticas de microscopia. Esse contato fica limitado ao
tempo da aula, que muitas vezes é reduzido, e a aquisição de lâminas de diversos órgãos
que devem ser disponibilizadas para a observação individual, cuja quantidade e
variedade também é reduzida. A absorção desse conteúdo pode ser facilitada com o uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que constituem ferramentas de
fácil acesso e uso contínuo, propiciando assim motivação, participação e interação com
esse material. Buscando promover uma maneira de exercitar, o presente artigo elucida
as etapas seguidas para o desenvolvimento do HistoQuiz, um jogo digital mobile criado
para transmitir conhecimentos relacionados a histologia.
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TAC Zoo: Uma Adaptação Digital do Teste de Atenção por Cancelamento para o TDAH

Bruno C. Matias, Victor T. Sarinho

Os efeitos do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativade (TDAH), começam na
infância e podem continuar durante toda a vida. As pessoas afetadas por esse transtorno
tendem a apresentar maiores dificuldades em atividades rotineiras quando comparada
a pessoas que não possuem o transtorno. Este artigo apresenta a construção de um jogo
digital que busca adaptar o Teste de Atenção por Cancelamento aplicado no diagnóstico
de TDAH. Como resultado, obteve-se um jogo que pode ser usado como ferramenta
gamificada voltada para o público infantil capaz de coletar métricas de apoio ao
diagnóstico de TDAH de uma maneira simples e automatizada.
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Uma Estratégia de Monitoramento do Comportamento Infantil no Enfrentamento do
Câncer por meio de Jogos Digitais

Renan Cleverson Laureano Flor da Rosa, Eduardo Filgueiras Damasceno

Este artigo apresenta uma proposta de plataforma digital como de estratégia para o
monitoramento do comportamento de crianças no enfrentando o câncer infantil. A
ferramenta propõe a análise das ações do usuário frente as teorias comportamentais da
psicologia. A plataforma é composta de três ferramentas integradas: um jogo digital,
uma ferramenta de captura e extração de dados e uma ferramenta de visualização e
análise destes dados.
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GutGame Digital: Um Jogo de Apoio ao Ensino de Fisiologia Humana

Washington P. Batista, Lenington C. Rios, Victor T. Sarinho, Érica M. Granjeiro, Rafael P.
de Campos, Natascha M. Medeiros, Victória P. Viero, Lucila L. P. Gutierrez

Atualmente, estudantes enfrentam dificuldade de memorização de estruturas de
Fisiologia Humana (FH) dentro de um ensino que induz a pensar nos processos
funcionais de maneira fragmentada. Propondo uma forma diferenciada e motivadora
para o estudo de FH, este artigo apresenta o GutGame Digital, um jogo digital estilo
tabuleiro que busca dar apoio ao ensino de FH. Trata-se de um jogo que reproduz no
meio digital questões e lógica de funcionamento aplicadas na versão física do mesmo, o
qual foi utilizado na construção de dinâmicas de aprendizagem diferenciadas para o
ensino superior de FH em sala de aula.
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Criação de um bot para a conscientização de cuidados e impactos relacionados ao
COVID-19

Washington P. Batista, Kayo C. Santana, Lenington C. Rios, Claudia P. Pereira

Este artigo apresenta o bot COVID-19, uma tecnologia alternativa para a difusão de
informações relacionadas ao COVID-19 através do aplicativo Discord. O bot
desenvolvido almeja a conscientização de usuários com a disponibilização de
informações verídicas relacionadas ao crescimento da doença. No trabalho, serão
apresentados os comandos que já se encontram disponíveis e como as informações
utilizadas são coletadas. Futuramente, almeja-se a ampliação desta ferramenta para
novas funcionalidades e informações também relacionadas a outras doenças.
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Projeto AvaTEA: Desenvolvendo um Jogo para a Conscientização do Transtorno do
Espectro Autista

Victória O. Gomes, Victor T. Sarinho

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) constitui uma desordem neurológica que afeta
o desenvolvimento do indivíduo em múltiplos aspectos. Para alcançar uma devida
inclusão de tais indivíduos na sociedade, é importante conscientizar os neurotípicos
acerca das peculiaridades deste transtorno. Almejando contribuir com esse processo,
este artigo apresenta o AvaTEA, um jogo digital onde é possível cuidar e interagir com
uma menina autista, visando obter uma maior compreensão acerca destes indivíduos,
onde, a partir do acompanhamento da rotina de Ava e de alguns games disponíveis,
algumas características comuns ao TEA serão retratadas ao jogador.
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TEAPET: Desenvolvendo Pets Digitais Voltados para Indivíduos Portadores do
Transtorno do Espectro Autista

Victória O. Gomes, Victor T. Sarinho

A habilidade de interagir com outras pessoas e estabelecer relações constitui uma
competência extremamente importante para viver em sociedade. Para a construção
desses laços, é importante saber interpretar sinais emocionais, bem como responder a
estes de maneira apropriada. Esse aspecto, no entanto, constitui um déficit em grande
parte dos indivíduos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que faz com
que estas pessoas, muitas vezes, possuam relacionamentos mais limitados do que os
neurotípicos. A fim de trabalhar essa habilidade, este artigo propõe o desenvolvimento
do TEAPET, um jogo que se utiliza das tecnologias e dos aprendizados que podem ser
passados com o auxílio de um animal de estimação virtual para que, através da
associação entre as expressões faciais do pet e suas necessidades, a criança evolua em
relação a interpretação das emoções de terceiros.
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Protótipo do aplicativo Ergon para informação e conscientização ergonômica

Adakrishna Sampaio Saraiva Bitencourte, Márcia Maria Pereira Rendeiro

Este trabalho apresenta o protótipo do aplicativo (app) Ergon, o qual permite o acesso
às informações para conscientização ergonômica de empresas e trabalhadores, com
objetivo de contribuir nas ações de identificação e prevenção de riscos ergonômicos que
podem acarretar em danos à saúde do trabalhador. O conteúdo do app foi baseado nos
aspectos das condições de trabalho abordadas na Norma Regulamentadora 17 – NR 17,
da Secretaria do Trabalho do Brasil.
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Impacto da Resolução na Detecção de Retinopatia Diabética com uso de Deep Learning

Francis B. Moreira, Beatriz D. Schaan, Josiane Schneiders, Mateus A. dos Reis, Matheus
S. Serpa, Philippe O. A. Navaux

No contexto dos sistemas de saúde, a prevenção é uma das maneiras mais eficazes
evitar a progressão de doenças. Muitas delas podem ser tratadas quando diagnosticadas
em estágio inicial. A demanda por exames preventivos está aumentando e não
consegue-se atender essa demanda com eficiência pelos médicos sobrecarregados.
Portanto, existe a necessidade de uma metodologia para automatizar e aumentar a
eficiência de exames de triagem. Neste artigo, discutimos o desenvolvimento de redes
neurais convolucionais profundas para detectar retinopatia diabética, e o impacto da
resolução de imagem e da rede na precisão de predição. Atingimos 0,93 de área sob a
curva de característica operacional do receptor ao aumentar a resolução da arquitetura
inception v3.
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Aplicação de análise de sentimentos no Twitter para avaliação da percepção pública
quanto a cloroquina

João Rodrigo W. Olenscki, Fernando Xavier, André Luis Acosta, Antonio Mauro Saraiva,
Maria Anice Mureb Sallum

Durante a pandemia de COVID-19, diversas formas de tratamento têm sido testadas por
pesquisadores. Dentre elas, destaca-se a cloroquina, que ganhou grande repercussão
após declarações favoráveis feitas pelos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Com
o objetivo de analisar a opinião pública a respeito da cloroquina, esta pesquisa tem
como objetivo analisar postagens a respeito desse medicamento em redes sociais
através de aprendizado de máquina. De acordo com resultados preliminares, nota-se
que estes métodos podem ser úteis na vigilância em saúde, auxiliando a gestão pública
no monitoramento e avaliação da efetividade de suas atividades de comunicação, bem
como combate as fake news.
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Unsupervised machine learning and pandemics spread: the case of COVID-19

Roberto F. Silva, Fernando Xavier, Antônio M. Saraiva, Carlos E. Cugnasca

Epidemics have severe impacts on people's health. The COVID-19 has infected more
than 3 million people in 3 months. In this work, we explore the use of unsupervised
machine learning to evaluate and monitor the disease spread worldwide in three points
in time: January, February, and March of 2020. Besides the features related to the
disease spread, we consider HDI, population density, and age structure. We define the
number of clusters using the elbow and agglomerative clustering methods, then
implement and evaluate the k-means algorithm with 3, 4, and 5 clusters. We conclude
that four clusters better represent the data, analyze the clusters over time, and discuss
the impacts on each depending on the measures adopted.
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