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Objetivo

O trabalho trata do uso de redes neurais artificiais na modelagem do conhecimento disponível em bancos de
dados de pacientes com quadros de sepse. A intenção da modelagem via redes neurais é viabilizar uma opção
de prognóstico e permitir a experimentação através de testes de hipóteses e cenários.

Métodos

Foram empregadas  redes  neurais  do  tipo  perceptron  com treinamento  por  retro  propagação  do  erro.  A
definição das topologias das redes contempla a escolha das variáveis de entrada e saída das redes, o número
de camadas escondidas e suas dimensões em quantidade de neurônios. Além da escolha de variáveis de
entrada  das  redes,  a  opção  pela  forma  de  representação  de  variáveis  categóricas  também  mostrou-se
relevante.

Os dados, disponibilizado pelo ILAS, foram preprocessados e formatados: selecionou-se um subconjunto de
casos com informação completa e adequou-se seu formato ao uso com o software Matlab. Esse subconjunto
foi particionado em conjuntos de treinamento e validação.

Após o treinamento e a validação das redes, foram feitas avaliações para aferir sua qualidade e utilidade à luz
dos objetivos colocados.

Resultados

Os resultados referem-se a redes que usam 14 variáveis de entrada, uma camada escondida  e apresentam
como variável de saída o resultado do caso (óbito, não óbito). Como a rede tipo perceptron não fornece
saídas categóricas, o valor da saída pode ser entendido como medida / prognóstico da gravidade do caso.

Foram investigados os impactos de: quantidade de neurônios na camada escondida, número de casos no
conjunto de treinamento, e forma de representação de variáveis categóricas.

Os  resultados  obtidos  mostram que:  40  a  50  neurônios  na  camada  escondida  são  suficientes;  um bom
treinamento das redes é conseguido já com 400 a 600 casos; a representação de variáveis categóricas usando
“dummy variables” é ligeiramente vantajosa; e com um nível de decisão adequado o grau de acerto das redes
excede 75%.  

Conclusão

Os resultados são preliminares na medida em que outras configurações estão sendo testadas, por exemplo
aumentando-se o número de variáveis de entrada e adicionando-se a duração do quadro como variável de
saída.

Como  foram  conseguidos  graus  de  acerto  encorajadores,  é  possível  também  iniciar  atividades  de
experimentação com testes de hipóteses e cenários. 
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