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RESUMO 

O presente trabalho propõe duas novas metodologias de desenvolvimento: uma na área de 

medicina, no diagnóstico de hérnia inguinal utilizando a lógica fuzzy e outra, na área da 

agronomia, para estimação da produção de trigo utilizando o modelo de inferência adaptativo 

neuro fuzzy. Na primeira foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis, 

smartphones e tablets, auxiliando a tomada de decisão no diagnóstico de pacientes com 

suspeita de hérnia na região inguinal. Para isso, utilizou-se a linguagem JAVA juntamente 

com a biblioteca lógica fuzzy, denominada jfuzzylogic, e o sistema operacional Android para 

o desenvolvimento da aplicação. Para validar o aplicativo, utilizou-se a coleta de dados, via 

questionário, envolvendo 30 pacientes entrevistados em consulta médica. Como resultado, 

observou-se que o diagnóstico realizado pela equipe médica e o diagnóstico com o auxílio do 

aplicativo móvel, mostraram-se equivalentes nos casos dos pacientes acometidos com hérnia 

da região inguinal. Este software será disponibilizado gratuitamente, via web, para os 

profissionais da área da saúde. Já na segunda, investigou-se a habilidade de se desenvolver 

um modelo de inferência adaptativo neuro fuzzy para estimação da produtividade de trigo 

(Triticum aestivum) em função da adubação nitrogenada, com base em dados experimentais 

de cultivares de trigo, avaliada durante dois anos, em Selvíria-MS. Através dos dados de 

entrada e saída, o sistema de inferência neuro fuzzy adaptativo apreende e posteriormente 

pode estimar um novo valor de produção de trigo baseada em doses diferenciadas de 

nitrogênio. Os resultados mostraram que o sistema neuro fuzzy é viável para desenvolver um 

modelo de predição para estimar a produtividade de trigo em função da dose de nitrogênio. A 

produção estimada através do sitema neuro fuzzy proporcionou um erro RMSE (Raiz 

Quadrada do Erro Médio Quadrático) menor do que o obtido com a regressão quadrática, que 

é normalmente utilizada para este fim e o gráfico da adubação de doses de nitrogênio em 

relação à produtividade apresentou um formato de sino, que é o esperado pelos agrônomos. 

Palavras-chave: Lógica nebulosa. Sistema de inferência neuro fuzzy adaptativo (ANFIS). 

Dispositivos móveis. Hérnia inguinal. JAVA. Produtividade de trigo. Adubação nitrogenada. 

Triticum aestivum. 

 



 

ABSTRACT 

This work proposes two new application methods: one in the area of biomedical engineering 

in the diagnosis of inguinal hernias using fuzzy logic and another in the area of agriculture to 

estimate the wheat productivity using an adaptive neuro fuzzy inference system. The first was 

an application developed for mobile devices, smartphones and tablets, to assist decision 

making in the diagnosis of patients with suspected inguinal hernia. It was used the Java 

language together with the fuzzy logic library, denominated jfuzzylogic  and the Android 

operating system for the application development. To validate the application it was used data 

obtained via questionnaire, involving 30 patients interviewed in medical consultation. As a 

result, it was observed that the diagnosis made by the medical team and diagnosis with the aid 

of the mobile application, were equivalent in cases of affected patients with hernia in the 

inguinal region. This software is available free of charge via the web, for professionals in the 

health field. In the second application method, it was investigated the ability to develop an 

adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the productivity of wheat (Triticum 

aestivum) in relation to the nitrogen fertilization, based on experimental data of wheat 

cultivars during two years, in Selvíria-MS. Through the data input and output, the system of 

adaptive neuro fuzzy inference learns and subsequently can estimate a new value of wheat 

production based on different doses of nitrogen. The results showed that the neuro fuzzy 

system is feasible to develop a prediction model to estimate the productivity of wheat in 

relation to nitrogen rates. The RMSE (Root Mean Square Error) error of the estimated wheat 

productivity using the neuro fuzzy system was smaller than that obtained with the quadratic 

regression method, that is usually used in this kind of estimated, and also the relation between 

the nitrogen doses and the wheat productivity is a bell-shaped curve, as expected by the 

agronomy engineers. 

Keywords: Fuzzy logic. Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS).  Mobile devices. 

Inguinal hernia. JAVA. Productivity of wheat. Nitrogen fertilization. Triticum aestivum. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Introdução Geral 

Ao longo deste trabalho serão detalhadas duas aplicações que foram estudadas, 

analisadas e desenvolvidas: 

(1) A primeira, na área da medicina, para diagnosticar tipos de hérnia da região 

inguinal utilizando o sistema de inferência fuzzy; 

(2) A segunda, na agricultura, para a estimação da produtividade de trigo em 

função de doses de nitrogênio.  

Nas duas áreas ocorreram contribuições diretas de especialistas no desenvolvimento 

das aplicações.  

Segundo Malangoni, Gagliard (2005), a hérnia é uma saliência da parte do conteúdo 

intra-abdominal que pode ser formada por tecido adiposo, alças de intestino grosso ou 

intestino delgado através de um orifício, na parede da região inguinal, e que ocorre em um 

lado ou ambos os lados da virilha.  

Malangoni e Gagliard (2005) afirmam que cerca de 75% das hérnias ocorrem na 

região inguinal, sendo que 50% são hérnias inguinais indiretas e 25% são hérnias inguinais 

diretas. As hérnias femorais representam 3% dos casos de hérnias.  A maioria das hérnias 

ocorre em homens, exceto hérnias femorais que são mais frequentes em mulheres. A 

ocorrência à direita de hérnias inguinais é mais comum.  

Qualquer pessoa pode desenvolver uma hérnia inguinal, algumas com maior 

propensão de adquiri-las: 

(1) É mais frequente nos extremos da vida. Em recém-nascido por um defeito de 

nascença e em idosos por enfraquecimento dos músculos da parede abdominal; 

(2) Ocorre mais no sexo masculino do que no feminino; 

(3) Mais frequentes nos operários braçais e pessoas que têm doenças de 

constipação intestinal crônica, obesidade, tabagismo, doenças da próstata, do 

pulmão, coração ou fígado. 

Apesar da hérnia da região inguinal apresentar a maioria dos diagnósticos obtidos de 

exames clínicos dos pacientes, raramente se lança mão de exames complementares. Ainda 

hoje existem diagnósticos confusos realizados por médicos não cirurgiões. Em casos como 

este, um sistema fuzzy para diagnóstico de hérnia da região inguinal poderia auxiliar na 
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tomada de decisão adequada para os pacientes, principalmente se estes possuem outras 

doenças associadas.  

Zadeh (1968) apresentou um estudo sobre os algoritmos fuzzy cujo objetivo foi 

introduzir um conceito básico no qual, o pensamento fuzzy ao invés do preciso, podia ser 

eventualmente melhorado para ser usado em vários problemas de processamento da 

informação, controle, reconhecimento de padrões, identificação de sistema, inteligência 

artificial e, generalizando, processos de decisão envolvendo informações incertas ou 

incompletas. 

Para a área de medicina, as informações, para teste da aplicação fuzzy, foram obtidas 

por meio de dados reais de pacientes de um hospital localizado no município de Cuiabá, Mato 

Grosso, Brasil, entre os meses de julho e dezembro de 2012. Para elaboração de aplicativos 

utilizando a lógica fuzzy, foi necessária a presença de especialistas para a construção da base 

de conhecimento.  

Existem outras metodologias, como o sistema de inferência adaptativo neuro fuzzy 

(ANFIS) no qual apenas os dados do sistema são necessários para elaboração das regras que 

compõem a base de conhecimento. Esta técnica está sendo utilizada em muitas áreas de 

conhecimento, entre elas se destacam: agricultura, indústria, medicina, transporte ferroviário 

entre outras. 

Para demonstrar a utilização da técnica neuro fuzzy na área de agricultura, utilizou-se 

uma base de dados experimental, analisada por Teixeira Filho et al. (2010), durante dois anos 

em uma fazenda da UNESP, na região de Selvíria-MS, Brasil, para obter uma previsão da 

melhor produção de grãos de trigo por dose de nitrogênio.  

 

1.2  Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de duas aplicações: 

(1) Uma aplicação, baseado em sistemas de inferência fuzzy, que auxilie o 

médico no diagnóstico de hérnias inguinais, a partir dos sintomas físicos 

de pacientes, no intuito de ajudá-lo a tomar decisões e optar por exames 

laboratoriais mais detalhados, caso necessário; 

(2) O sistema de inferência neuro fuzzy adaptativo para obter um modelo que 

permita estimar a produtividade de grãos de trigo em função da adubação 

nitrogenada, com base em dados experimentais de uma produção de dois 

anos.  
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1.3  Justificativas 

 

A aplicação da lógica fuzzy no diagnóstico médico de hérnia inguinal é importante, 

porque o primeiro contato do paciente em uma unidade médica (pública ou privada) é 

realizado por médicos do tipo clínico geral (não cirurgiões). Posteriormente o paciente é 

encaminhado, em caso positivo de hérnia inguinal, ao cirurgião geral para procedimentos 

cirúrgicos. Neste diagnóstico realizado por médicos que não são da área de cirurgia geral, 

verifica-se certa dificuldade em diagnosticar com precisão o tipo de hérnia da região inguinal, 

uma vez que os sintomas são bem semelhantes, provocando muita confusão.  Portanto a 

aplicação fuzzy pode contribuir com a medicina uma vez que pode ser implantada, para dar 

mais agilidade nos encaminhamentos, por exemplo, nos hospitais do município de Cuiabá no 

Estado de Mato Grosso. 

Com relação ao sistema neuro fuzzy, aplicado na agricultura para a estimativa da 

produção de grãos de trigo em função da adubação nitrogenada, a aplicação oferece um 

auxílio ao especialista, uma vez que ela possui mais interatividade e eficiência.  Foram 

analisados e comparados dois modelos de produção sendo um o neuro fuzzy e o outro, a 

regressão quadrática, que é muito utilizada neste tipo de previsão. O modelo neuro fuzzy 

apresentou um erro menor do que a regressão quadrática. Sendo assim, pretende-se mostrar 

uma técnica alternativa que pode ser aplicada na previsão de produção de trigo ou qualquer 

outro cultivo. Uma outra vantagem de se utilizar o sistema de inferência adaptativo neuro 

fuzzy (ANFIS),  é a possibilidade de se trabalhar com várias variáveis de entrada (dimensões) 

como exemplo: cultivares, fontes de nitrogênio, dose, épocas e produção. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas várias pesquisas e não foi 

encontrado nenhuma aplicação fuzzy no diagnóstico de hérnia inguinal e poucos estudos na 

estimativa da produção de grãos de trigo em função da adubação nitrogenada. 

 

1.4  Organização do Trabalho 

 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos como segue: 

 Capítulo 1: Introdução, objetivos, justificativas e organização do trabalho; 

 Capítulo 2: Uma visão geral sobre hérnias inguinais e seus tipos; aborda a teoria 

de conjuntos nebulosos, conceituando e ilustrando as operações dos conjuntos da 

lógica fuzzy; 
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 Capítulo 3: Abrange sistemas operacionais e linguagem de programação para 

dispositivos móveis, a estrutura do módulo fuzzificador de hérnia inguinal e por 

último, o desenvolvimento da aplicação móvel no diagnóstico de hérnia da 

região inguinal; 

 Capítulo 4: Apresenta conceitos relacionados ao modelo híbrido aplicado a uma 

previsão de produção de grãos de trigo e também o desenvolvimento da 

aplicação, com as comparações com o método utilizando a regressão quadrática;  

 Capítulo 5: São descritas as conclusões, sugestões para trabalhos futuros e as 

publicações. 
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2  DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DA REGIÃO INGUINAL UTILIZANDO A LÓGICA 

NEBULOSA 

 

Neste Capítulo são apresentadas uma visão geral sobre hérnia, suas classificações, 

uma descrição do perfil das pessoas mais propensas a desenvolverem uma hérnia e por fim a 

teoria dos conjuntos nebulosos. 

 

2.1  Visão Geral 

 

Malangoni e Gagliard (2005) mencionam que a fraqueza da musculatura abdominal, 

de origem congênita (que ocorre logo após o nascimento) ou adquirida (em qualquer fase da 

vida), resulta na incapacidade de manter o conteúdo visceral da cavidade abdominal em seu 

local normal.  

A classificação das hérnias depende da sua localização. As hérnias mais comuns 

estão na região inguinal (virilha), umbigo (umbilical ou peri-umbilical) e em locais 

previamente operados (incisional). A hérnia inguinal pode ser classificada como direta ou 

indireta, e se manifesta tanto de um lado, quanto em ambos os lados. Anatomicamente 

próxima da região inguinal, pode ser relacionada à hérnia femoral (MALANGONI; 

GAGLIARD, 2005). 

A hérnia da parede abdominal é normalmente notada pelo paciente devido à dor 

ocasionada e pelo aumento de volume (saliência) local. 

Podem existir várias formas de apresentação de hérnias da região inguinal, porém em 

todas elas o tratamento ideal é o cirúrgico. Este pode ser realizado de forma eletiva (hérnia 

inguinal direta, indireta, femoral e encarcerada redutível), porém algumas apresentações 

exigem uma operação em caráter emergencial (encarceradas irredutíveis e estranguladas). 

Segundo Laizo et al. (2009) as complicações decorrentes de uma hérnia não tratada 

(encarcerada ou estrangulada) e a incapacidade funcional do trabalhador exigem cada vez 

mais tratamento definitivo na hernioplastia. 

Ilias e Kassab (2009) mencionam que a incidência da doença ainda é desconhecida, 

mas estima-se que 5% da população desenvolverá uma hérnia da parede abdominal. 

Aproximadamente 75% das hérnias ocorrem na região inguinal, sendo dois terços dessas 

indiretas e um terço, diretas. As hérnias diretas são raras em mulheres, no entanto as hérnias 

femorais são muito mais frequentes nas mulheres que nos homens.  
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A dor, causada pela hérnia, pode ser aguda, tipo queimação ou contínua, piorando ao 

final do dia.  

Apesar da maior incidência da hérnia na região inguinal nos diagnósticos obtidos 

através de exames clínicos dos pacientes, raramente são dispensados os exames 

complementares. Ainda hoje existem diagnósticos confusos realizados por médicos não 

cirurgiões. Em casos como este, um sistema fuzzy para diagnóstico de hérnia da região 

inguinal poderia auxiliar na tomada de decisão adequada para os pacientes, principalmente se 

estes possuem outras doenças associadas. Existem inúmeras metodologias que podem auxiliar 

médicos em seus diagnósticos. Neste optou-se pela lógica nebulosa pelo fato de existirem 

profissionais médicos interessados em desenvolver a base de conhecimento do sistema para 

este diagnóstico. Em outros casos, quando não se tem estes profissionais disponíveis, podem-

se utilizar metodologias como redes neurais, neuro fuzzy, algoritmos genéticos, entre outras. 

Segundo a Direção Geral do Ministério da Saúde existe uma normativa (Nº 09 de 

14/06/2003 - DGCG - Divisão de Doenças Genéticas, Crônicas e Geriátricas) que classifica a 

intensidade da Dor em escalas válidas internacionalmente. A primeira é a Escala Visual 

Analógica (Figura 1) na qual o profissional de saúde entrega ao paciente uma folha contendo 

uma linha horizontal ou vertical de 10 cm e cada extremidade tem a classificação Sem Dor e 

Dor Máxima.  O paciente deverá fazer uma cruz indicando a intensidade da dor que ele está. 

Posteriormente à marcação, mede-se, em centímetros, do ponto de início (Sem Dor) até a cruz 

feita pelo paciente. A segunda classificação é a Escala Numérica (Figura 2) que consiste de 

uma régua com intervalos de zero a dez na qual zero corresponde Sem Dor e dez com Dor 

Máxima. O paciente deverá marcar qual é a numeração que corresponde à sua intensidade da 

dor. A terceira escala da avaliação da dor é a Qualitativa (Figura 3) na qual o paciente 

classifica a intensidade da dor como: Sem Dor, Ligeira, Moderada, Intensa e Dor Máxima. A 

quarta e última escala é a de Face (Figura 4) na qual o paciente classificará a intensidade da 

dor de acordo a mímica da face de cada desenho. A face de desenho de felicidade corresponde 

ao caso Sem Dor e de tristeza com choro a de Dor Máxima. 

Nesta aplicação de diagnóstico de hérnia, os especialistas optaram por utilizarem a 

Escala Qualitativa para a classificação da intensidade da dor com as seguintes características: 

Leve, Moderada e Intensa. 
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Figura 1 - Escala Visual Analógica. 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2003). 

 

Figura 2 - Escala Numérica. 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2003). 

 

Figura 3 - Escala Qualitativa. 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2003). 

 

Figura 4 - Escala de face. 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2003). 

 

O próximo tópico abordará os conceitos e operações dos conjuntos nebulosos afim 

de introduzir a metodologia de diagnóstico da hérnia.  

 

2.2  A Teoria dos Conjuntos Nebulosos  

 

A teoria dos conjuntos nebulosos quando utilizada em um contexto lógico, como o 

de sistemas baseados em conhecimento, é conhecida como lógica nebulosa, lógica difusa ou 

lógica fuzzy.  

A teoria de conjuntos fuzzy, lógica nebulosa ou lógica fuzzy foi concebida por Zadeh 

(1965) com a publicação denominada “Fuzzy Sets”. Nesta publicação o autor menciona que 
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um conjunto fuzzy é uma classe de objetos com graus contínuos de pertinência que traduzem 

em termos matemáticos a informação imprecisa descrita por um conjunto de regras. Tais 

objetos são caracterizados por uma função de pertinência que designa para cada objeto valores 

entre 0 a 1. 

A lógica nebulosa é uma das tecnologias mais bem sucedidas para o 

desenvolvimento de sistemas para controlar processos sofisticados cujos modelos 

matemáticos envolvem muitas incertezas (BELLMAN; GIERTZ, 1973; GOMIDE; 

GUDWIN; TANSCHEIT, 1995; MENDEL, 1995; SANDRI; CORREA, 1999). 

Os sistemas construídos utilizando esta metodologia são denominados controladores 

nebulosos (DOMINGUEZ HERNÁNDEZ et al., 2013; SANDRI; CORREA, 1999; 

TANSCHEIT; GOMIDE; TEIXEIRA, 2007). São compostos por uma base de regras do tipo 

Se <premissa> Então <conclusão>, que definem as ações em função dos valores das 

variáveis de estado do problema. Os intervalos dos valores das variáveis de estado foram 

modelados por conjuntos nebulosos e denominadas de termos linguísticos. 

A lógica fuzzy pode ser usada em diversas áreas da medicina (GAINO et al., 2011) e 

começa e ser adotada por especialistas como importante ferramenta de auxílio em 

diagnósticos (VISVANATHAN; GIBB; BRADY, 2011; MENA et al., 2013). 

Um modelo utilizando redes neurais e sistemas fuzzy denominado sistema neuro 

fuzzy para prognóstico de câncer de próstata constatou que estas aplicações são uma boa 

opção quando se dispõem de um grande número de dados experimentais (CASTANHO, 

2007). 

Um sistema neuro fuzzy para classificação de calcificações em mamogramas mostrou 

que o modelo é válido para auxiliar o especialista no diagnóstico de câncer de mama 

(FERNANDES, 2007). 

Com o objetivo de diagnosticar doenças infantis, tais como, catapora, caxumba, 

coqueluche e meningite, utilizou-se um modelo baseado na teoria dos conjuntos fuzzy, para 

auxiliar os profissionais em sua tomada de decisão (VILLELA; SANTOS; JAFELICE, 2007). 

No estudo para diagnóstico do câncer de mama Wisconsin (WBCD), utilizaram-se 

duas metodologias: fuzzy e algoritmos genéticos, de modo a produzir sistemas de diagnóstico 

(PENA-REYES; SIPPER, 1999). 

Estudo para administrar tratamento pós-operatório de câncer de mama com 

quimioterapia na concepção de modelos de sistemas fuzzy baseado em regras foi feito por 

Garibaldi et al. (2012). 
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Um sistema de apoio à decisão na área médica utilizando regras fuzzy para detecção 

de doença cardíaca foi proposto em Anooj (2012). 

Um estudo de diagnóstico fuzzy foi implementado, validado e comparado com 

modelos físicos hipotéticos e modelos matemáticos (ESOGBUE; ELDER, 1983; ESOGBUE, 

1999). 

Os sistemas fuzzy podem processar informações imprecisas, porém não adquirem 

automaticamente as regras que utilizam para produzir resultados.  Para isso, três especialistas 

em cirurgia geral, Mário Marcos, José Marques e Luiz Borges, médicos dos Hospitais do 

município de Santo Antônio do Leverger-MT e Várzea Grande-MT, Santa Helena e Santa 

Rosa no município de Cuiabá-MT, colaboraram no desenvolvimento desta aplicação para 

diagnóstico de hérnia. Os especialistas forneceram as suas experiências profissionais, que 

foram representadas através de um sistema de inferência baseado em regras do tipo “Se 

<condição> Então <resultado>” usadas para determinar o resultado, no caso o diagnóstico 

médico. 

 

2.2.1 Conceitos básicos da teoria de conjuntos nebulosos 

 

Um conjunto nebuloso A do universo U é definido por uma função de pertinência 

[0,1]U:Aμ  .  Essa função associa a cada elemento x de U o grau (x)Aμ , com o qual x 

pertence a A. A função de pertinência (x)Aμ  indica o grau de compatibilidade entre x e o 

conjunto A (GOMIDE; GUDWIN; TANSCHEIT, 1995; SHAW; SIMÕES, 1999): 

 1(x)Aμ   representa que x pertence totalmente a A; 

 0(x)Aμ   representa que x não pertence a A; 

 1(x)Aμ0   representa que x pertence parcialmente a A. 

De acordo com a teoria clássica dos conjuntos, dado um elemento x que pertence a U 

(definido como universo U) e um conjunto UA  , então o grau de pertinência (x)Aμ  com 

relação ao conjunto A pode ser definida como: 










.Axse0

A,  x se 1
(x)Aμ  
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2.2.2 Operações em conjuntos da lógica fuzzy 

 

As operações em conjuntos nebulosos são similares às operações dos conjuntos 

clássicos, tais como a união, intersecção e negação (GOMIDE; GUDWIN; TANSCHEIT, 

1995; SANDRI; CORREA, 1999; SHAW; SIMÕES, 1999). 

Na união, definida como operadores da conorma triangular, pode se expressar como 

um conjunto BAP   e a intersecção, definida como operadores da norma triangular, é 

representada por um conjunto BAR  , sendo que A e B são conjuntos nebulosos em um 

universo U. 

A t-norma (norma triangular) é uma função [0,1]][0,1]x[0,1:   que satisfaz as 

seguintes propriedades para [0,1]  dc,b, a,  : 

(1) Comutativa: a) (b,b) (a,  ; 

(2) Associativa: c) b), (a,(c)) (b, (a,  ; 

(3) Monotonicidade: db e ca  se  d) (c,b) (a,  ; 

(4) Elemento neutro: a 1) (a,  . 

A t-conorma (co-norma triangular) é uma função [0,1]][0,1]x[0,1:  que satisfaz 

as seguintes propriedades para [0,1]  dc,b, a,  : 

(1) Comutativa: a) (b,b) (a,  ; 

(2) Associativa: c) b), (a,(c)) (b, (a,  ; 

(3) Monotonicidade: db e ca  se  d) (c,b) (a,  ; 

(4) Elemento neutro: a 0) (a,  .  

Nas representações da união e intersecção dos conjuntos, utilizam-se na norma 

triangular operadores mínimos e máximos na co-norma triangular. Tomando–se (x)Aμ  como 

a disposição em aceitar “x” como um elemento pertencente ao conjunto fuzzy A, (ZADEH, 

1968) define união e intersecção como: 

 União de A e B:  (x)Bμ  (x)Aμ(x)BAμ  ; 

 Intersecção de A e B:  (x)Bμ  (x)Aμ(x)BAμ  . 
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2.2.3 Modelo de inferência nebuloso 

 

O modelo de sistema de inferência fuzzy é formado por cinco elementos (JANG, 

1993): 

(1) Fuzzificador que transforma as informações de entrada em conjuntos fuzzy; 

(2) As regras do tipo “se ... então”; 

(3) Os dados que definem as funções de pertinências e os universos dos conjuntos 

fuzzy; 

(4) O método de inferência para obtenção de uma saída fuzzy; 

(5) Um defuzzificador, cuja função é converter os valores fuzzificados em valores 

reais. 

A Figura 5 ilustra um modelo de sistema de inferência fuzzy que será usado para um 

diagnóstico médico. 

 

Figura 5 - Modelo de um sistema de inferência fuzzy de diagnóstico médico. 

 

Fonte: Jang (1993). 

 

Um dos maiores problemas dos sistemas de inferência fuzzy é a definição dos valores 

das variáveis linguísticas e das regras, uma vez que necessita de um especialista para fornecer 

este conhecimento. 

Uma outra aplicação desta estrutura é na implementação de controladores. 

Os controladores convencionais têm sua estrutura de controle baseada em equações 

algébricas e diferenciais. Um controlador nebuloso utiliza-se de regras lógicas no algoritmo 

de controle, com a intenção de descrever a experiência humana, intuição e heurística para 

controlar um processo (TEIXEIRA; ASSUNÇÃO; AVELLAR, 2003; TEIXEIRA; ZAK, 

1999; ZADEH, 1965). 
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Fuzzificação 

 

A interface de fuzzificação faz a representação dos valores das variáveis de entrada, 

que neste trabalho são os sintomas da hérnia inguinal, em valores fuzzy equivalentes aos graus 

de pertinência nos conjuntos nebulosos pré-definidos nas funções de pertinências.  

 

Regras e Base de Conhecimento 

 

A base de conhecimento é composta por uma base de dados e uma base de regras. A 

base de dados corresponde às variáveis normalizadas e das definições de suas funções de 

pertinência. Neste trabalho a base de dados é formada pelas variáveis linguísticas e os termos 

linguísticos. Já a base de regras, corresponde ao conhecimento humano de especialistas 

representado pelas estruturas do tipo “Se ... Então” e será avaliada pela máquina de inferência 

fuzzy. 

 

Inferência 

 

A lógica fuzzy é um sistema no qual a consequência de uma regra não é aplicada 

como antecedente de outra (SANDRI; CORREA, 1999). Assim, o processo de inferência 

fuzzy consiste na fuzzificação, em avaliar as regras fuzzy em paralelo, produzindo um 

conjunto de saídas fuzzy. 

 

Defuzzificação 

 

É a agregação dos conjuntos fuzzy obtidos com a conclusão nas várias regras, através 

da máquina de inferência, para um valor numérico (GOMIDE; GUDWIN; TANSCHEIT, 

1995).  

Os principais métodos de defuzzificação são:  

 Centro de Área: retorna o centro da área das saídas do sistema fuzzy; 

 Média dos Maiores Valores: retorna a média dos maiores valores da saída do 

sistema fuzzy; 

 Critério do Maior Valor: retorna o maior valor da saída do sistema fuzzy. 
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3  APLICAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA INGUINAL 

 

Neste Capítulo apresenta-se um referencial teórico sobre sistemas operacionais e 

linguagem de programação para dispositivos móveis, as Integrated Development Environment 

(IDEs): Eclipse; a estrutura do módulo fuzzificador de hérnia inguinal; e por último, o 

desenvolvimento da aplicação móvel para o diagnóstico de hérnia inguinal.  

 

3.1  Sistemas Operacionais e Linguagens de Programação em Aplicações Móveis 

 

Devido à facilidade de utilizar a internet, fotografar, filmar, localizar um endereço 

pelo Global Positioning System (GPS) ou fazer uma vídeo chamada, os dispositivos móveis 

como smartphones e tablets são os mais comercializados nos dias atuais. Desta forma, estes 

recursos não seriam tão atraentes se não fossem os sistemas operacionais instalados nesta 

nova tecnologia móvel. 

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne (2008), o sistema operacional, além de atuar 

como intermediário entre o usuário e a máquina, também gerencia o hardware e fornece uma 

base para receber os programas ou aplicativos, possibilitando o funcionamento de forma 

correta e eficiente. 

Atualmente, os principais sistemas operacionais de dispositivos móveis são os IOS 

da Apple, Symbian da Nokia, Windows Phone da Microsoft, BlackBerry da Research in 

Motion (RIM) e Android desenvolvido pela Google. Cada um deles possui características de 

gerenciamento, funcionalidades e peculiaridades. Nos próximos parágrafos será abordado 

com mais detalhes o sistema operacional Android devido ao fato de ter uma programação 

aberta, capaz de se modificar, baixo custo, com inúmeros aplicativos disponíveis para 

smarthphones e principalmente sendo o software mais utilizado atualmente. 

Para Lecheta (2010), o sistema operacional Android é uma plataforma de 

desenvolvimento para aplicativos móveis, entre eles smarthphones. Ele é baseado em Linux, 

uma interface visual rica, GPS, com diversas aplicações já instaladas e ainda oferece um 

ambiente de desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível. 

Segundo Ableson et al. (2012), Android é uma plataforma de aplicativos para 

dispositivos móveis de código-fonte aberto baseado em um Kernel Linux. O sistema 

operacional Android foi desenvolvido pela Open Handset Alliance (OHA), grupo de várias 

empresas sendo a principal delas o Google.  
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As aplicações desenvolvidas pelos programadores para dispositivos móveis, que 

utilizam o sistema operacional Android, utilizam uma linguagem denominada JAVA. 

Santos (2003) salientou que a principal vantagem de linguagem de programação 

orientada a objeto, no caso JAVA, é a reutilização de códigos, ou seja, uma redução no tempo 

de programação.  

Uma outra vantagem de se trabalhar com a linguagem JAVA é o uso das IDEs 

(Integrated Development Environment). Esta ferramenta IDE agiliza o processo de 

desenvolvimento do projeto uma vez que é um software com vários objetos disponíveis para 

serem utilizados em novas aplicações que serão desenvolvidas. Existem várias IDEs para se 

trabalhar. A mais utilizada é a Eclipse pois contém diversos plugins à disposição. Os plugins 

são programas, ferramentas ou extensão que podem ser utilizados dentro de outros programas, 

facilitando assim o desenvolvimento de uma aplicação. 

A linguagem de programação JAVA é uma tecnologia desenvolvida pela empresa 

Sun Microsystems na década de 90 (CAMPOS et al., 2010). Considerada uma linguagem 

segura, ela pode ser caracterizada como uma linguagem de programação orientada a objeto. 

Um programa JAVA consiste em uma ou mais classes, sendo que em cada classe JAVA, o 

compilador JAVA produz um arquivo de saída de código de bytes independentes que será 

executado em qualquer máquina virtual JAVA (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 

2008).  

 

3.2  Estrutura do Módulo Fuzzificador de Hérnia Inguinal 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados com autorização do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP - Universidade Estadual 

Paulista, São Paulo, Brasil, Processo No.  17626813.0.0000.5402. A pesquisa foi realizada no 

ambulatório de Clínica Cirúrgica do Hospital Santa Helena na cidade de Cuiabá, Mato 

Grosso, Brasil. 

Para isso, uma equipe composta por três especialistas com dois, três e nove anos de 

experiência em cirurgia geral, os médicos, Luiz Borges, José Marque e Mário Marcos, 

colaboraram no desenvolvimento desta aplicação para diagnóstico de hérnia. Os especialistas 

utilizaram do seu conhecimento profissional para compor a base de conhecimento que é a 

parte fundamental do sistema de inferência fuzzy.  

A fase inicial da pesquisa correspondeu à aplicação de um questionário avaliativo. 

Este questionário (Apêndice A) é composto por oito perguntas referentes aos sintomas da 
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hérnia e foi aplicado aos pacientes nas consultas. Durante os procedimentos, os pacientes 

foram esclarecidos sobre a participação na pesquisa conforme o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) do Anexo 1. 

O aplicativo móvel foi validado no ambulatório médico do Hospital Santa Helena na 

cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, pela mesma equipe médica responsável pela definição 

das regras da base de conhecimento. A seleção desta equipe médica deve-se ao fato da 

habilidade em diagnosticar esta anomalia visto que estes profissionais estudam 

especificamente, por dois anos de residência, a cavidade abdominal. 

Foram analisados trinta pacientes com hérnia inguinal. Destes pacientes, 26 (vinte e 

seis) eram homens na faixa etária entre 18 a 76 anos e 4 (quatro) mulheres com idade entre 38 

a 62 anos. A priori cada especialista analisou individualmente cada ficha avaliativa, emitindo 

seu diagnóstico pessoal referente ao paciente e posteriormente a equipe médica decidiu em 

conjunto um único diagnóstico. Ao final estes resultados foram confrontados com os 

resultados do aplicativo móvel desenvolvido e constataram que eram equivalentes, conforme 

mostram os dados apresentados na Tabela 6 do Apêndice B. 

A Figura 6 representa o diagrama de blocos do sistema de inferência fuzzy sendo que 

as variáveis de entrada e saída serão descritas a seguir. 

Figura 6 - Diagrama de um sistema de inferência fuzzy. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Um módulo fuzzificador, no sistema fuzzy, transforma as variáveis de entrada, que 

correspondem aos sintomas da hérnia inguinal, em valores nebulosos de acordo com a função 

de pertinência escolhida. Existem várias funções de pertinências na fuzzificação, como 

exemplo temos a trapezoidal, gaussiana, triangular, entre outras. Neste trabalho utilizou-se 

função de pertinência do tipo triangular pelo motivo de ser a mais utilizada em aplicações 

fuzzy, ser de entendimento intuitivo e a simplicidade que ela proporciona no cálculo no 

sistema de inferência fuzzy. 

Na Figura 7 ilustra a estrutura do modelo fuzzy para o diagnóstico de hérnia com oito 

entradas e cinco saídas.  

Figura 7 - Estrutura do módulo fuzzificador de hérnia inguinal. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

Consideraram-se os sintomas e exames físicos que identificam as hérnias, como 

variáveis linguísticas de entrada, descritos a seguir pelo conjunto s1 a s8. As entradas S são as 

seguintes: s1 (febre), s2 (distensão abdominal), s3 (dor), s4 (abaulamento redutível), s5 

(manobra de valsalva), s6 (manobra de landiva), s7 (acima do ligamento inguinal) e s8 

(vômito). 

Para todos os sintomas, excetuando s3, foram atribuídos dois valores pelos médicos 

especialistas (SILVA et al., 2012):  

 0: o paciente não apresenta o sintoma; 

 1: o paciente apresenta o sintoma. 
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Apresenta-se na Figura 8 um gráfico com as funções de pertinência associadas à 

variável de entrada “febre” que assumem apenas valores “não existe” e “existe” determinado 

sintoma. 

Figura 8 - Gráfico das funções de pertinência associada à variável de entrada febre (s1). 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Febre

G
ra

u
 d

e
 P

e
rt

in
ê
n

c
ia

Não Sim

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Para o sintoma dor (s3) considerou-se três valores: 

 0: o paciente possui dor leve; 

 0,5: o paciente possui dor moderada;  

 1: o paciente possui dor intensa. 

Na Figura 9 é apresentada a função de pertinência do sintoma dor com os seguintes 

graus de intensidade: leve, moderada e intensa. 

Figura 9 - Ilustração das funções de pertinência associada à variável de entrada dor (s3). 
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Fonte: Elaboração do próprio autor. 



30 

 

O módulo da base de conhecimento é formado por um conjunto de regras linguísticas 

do tipo de “Se (condição) então (resultado)” que definem as decisões a serem determinadas 

pelo sistema de inferência fuzzy durante o processo. Como exemplo de uma regra temos: 

Se (X é Positivo) e (Y é Negativo) 

então Velocidade é Baixa. 

A partir das regras linguísticas definidas na base de conhecimento, as operações são 

realizadas no processo de inferência. As operações fuzzy consistem do processamento 

(implicação) das regras de forma a produzir um conjunto fuzzy resultante de todas elas. 

O módulo defuzzificador traduz a saída fuzzy, obtida através de sistema de 

inferência, em um valor real que representa o diagnóstico da hérnia inguinal. Como saída, 

descritas por d1 a d5, o conjunto de diagnósticos possíveis é o seguinte: d1 (hérnia inguinal 

direta - hid), d2 (hérnia inguinal indireta - hii), d3 (hérnia femoral - hf), d4 (hérnia inguinal 

encarcerada - hiencar), d5 (hérnia inguinal estrangulada - hiestrang). 

Na Figura 10 ilustra-se uma variável de saída (hid) com a quantidade e tipo das 

funções de pertinência que assume valores “não existe” ou “existe” determinado diagnóstico. 

 

Figura 10 - Gráfico das funções de pertinência associada à variável de saída hid (d1). 
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Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

Após esta etapa de definição dos termos linguísticos e da construção da base de 

conhecimento, seguiu-se para a fase de desenvolvimento da aplicação do diagnóstico de 

hérnias da região inguinal para dispositivos móveis.  
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3.3  Sistema de Inferência Fuzzy Tipo Mamdani 

 

Dentre os métodos de implicação mais utilizados no processo de inferência fuzzy 

pode-se citar o tipo Mamdani e o tipo Takagi-Sugeno. Neste trabalho optou-se pelo método 

Mamdani pelo motivo das regras serem intuitivas e facilmente compreendidas; necessidade de 

várias saídas do sistema; e por último a eficiência no processamento da implicação.  

O processo de inferência fuzzy é realizado com os itens a seguir: 

(1) Fuzzificação: transformação das variáveis de entrada precisas em valores 

fuzzy; 

(2) Base de conhecimento: representa o conjunto de regras Se <condição> então 

<resultado> desenvolvidas pelos especialistas que conhecem o problema e 

também formadas pela base dados que representam as variáveis linguísticas e 

termos linguísticos; 

(3) Processo de implicação: trata-se das operações fuzzy no processo. Para este 

tipo de implicação, ativará as regras do sistema de inferência fuzzy de forma a 

produzir um resultado para cada regra gerando uma figura geométrica. Neste 

processo de implicação a operação fuzzy utilizada é o mínimo, isto é, a 

intersecção de todas as regiões entre os termos linguísticos das variáveis 

linguísticas; 

(4) Processo de agregação: aplica-se a operação máximo (união) em todos os 

conjuntos resultantes gerados durante o processo de implicação das regras 

que foram ativadas; 

(5) Defuzzificação: transforma os conjuntos fuzzy em valores reais. Existem 

vários tipos de defuzzificação, como por exemplo, o critério do máximo, 

média do máximo e centro de área. O critério do máximo escolhe o ponto no 

qual a função inferida tem seu máximo. Já a média do máximo representa o 

valor médio dentre todos pontos de máximo quando existe mais de um 

máximo. Por último, o método do centro de área retorna o centro de área da 

função inferida. O mais comum é o centro de área mais utilizado no processo 

de implicação de inferência fuzzy. 

A seguir, na Figura 11, ilustra-se um sistema de inferência fuzzy do tipo Mamdani 

utilizado na aplicação de diagnóstico de hérnia inguinal, correspondente aos dados do 

Paciente 1, cujos dados são descritos na Tabela 6 do Apêndice B. O Apêndice C apresenta a 

relação completa das 18 regras utilizadas, ilustradas nas 18 linhas da Figura 11. 
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Figura 11 - Sistema de inferência do tipo Mamdani. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Uma vez definido o tipo de inferência, neste caso Mamdani, a próxima etapa é a 

construção das regras, que no sistema proposto, correspondem a dezoito regras. Estas regras 

são divididas em duas partes, ou seja, as antecedentes representadas pelas variáveis 

linguísticas de entrada de s1 a s8 (s1- febre, s2 - distensão abdominal, s3- dor, s4 - 

abaulamento redutível, s5 - manobra de valsalva, s6 - manobra de landiva, s7 - acima do 

ligamento inguinal e s8 – vômito), as quais se referem as condições de implicação do tipo 

AND para determinar uma ação para a parcela consequente. Nesta parcela estão definidas as 

variáveis linguísticas de saída (HID – Hérnia inguinal direta, HII – Hérnia inguinal indireta, 

HF – Hérnia femoral, HIEncar – Hérnia inguinal encarcerada e  HIEstrang – Hérnia inguinal 

estrangulada) referentes ao diagnóstico da hérnia. 

Descreve-se a seguir, sucintamente, o procedimento de desenvolvimento do sistema 

de inferência fuzzy para o diagnóstico de hérnia para exemplificar. Considerando que um 

paciente não tenha febre (s1=0), não tem distensão abdominal (s2=0), a dor seja leve (s3=0.5), 

existe abaulamento redutível (s4=1), manobra de valsalva positiva (s5=1), manobra de landiva 

positiva (s6=1), acima do ligamento inguinal (s7=1) e não possui o sintoma vômito (s8=0). 

Consequentemente a regra 1 será ativada, pois todos os sintomas deste paciente são 

enquadrados com condições verdadeiras na mesma, descrita no Apêndice C.  A operação 

AND implica o mínimo entre os graus de pertinência associado as variáveis linguísticas de s1 

a s8. Em seguida a implicação de Mamdani resultará o área resultante da operação AND 
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efetuada na etapa antecedente. A área resultante da implicação, Figura 12, representa a 

contribuição de uma regra para o diagnóstico de hérnia.  

 

Figura 12 - Método de implicação Mamdani. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

A próxima fase, após a inferência, aplica-se o processo de agregação de todas as 

implicações geradas pelas regras fuzzy. Em função da agregação tem-se a união (operador 

OR) de todas as áreas geométricas geradas pela combinação de cada regra ativada.  

Finalizando o processo de inferência, tem-se o cálculo do valor de saída pelo método 

de defuzzificação. Neste trabalho utilizou-se o cálculo de centro de área (C) da agregação 

(área gerada) conforme a Equação (1). 
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C = 0,67. 

 

(1) 

Sendo que iS  são os sintomas do paciente, )μ( iS refere-se aos valores de pertinência dos 

sintomas da hérnia na função triangular. 

Sendo assim, o diagnóstico deste exemplo é uma hérnia inguinal direta com maior 

tendência do paciente estar acometido com um valor de 0,67 de um intervalo de 0 a 1 

enquanto os outros diagnósticos são de 0,5. 
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3.4  Desenvolvimento da Aplicação Móvel no Diagnóstico de Hérnia Inguinal 

 

Nos últimos dois anos, com o incentivo do governo federal as indústrias de 

eletrônicos, smartphones e tablets foram os dispositivos móveis mais comercializados no 

Brasil, devido a preços mais acessíveis, facilidade de acesso à internet e uma gama de 

aplicativos em diversas áreas, sejam eles gratuitos ou não. 

Na área da medicina, existem aplicativos para dispositivos móveis por exemplo o 

InVesalius Mobile, que permite a visualização de imagens médicas tridimensionais (SILVA; 

SILVA; RUPPERT, 2012); O e-Med utilizado para consulta à base de medicamentos da 

ANVISA (SILVA; SILVA; RUPPERT, 2012); O Clinic Web que é um prontuário eletrônico 

com informações do paciente (MARTHA et al., 2006); O Medea, um sistema móvel que 

proporciona armazenamento da evolução dos pacientes e, baseado em regras, sugere 

diagnósticos (MEDINA et al., 2012).   

No desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis é importante definir o 

sistema operacional que será utilizado, a linguagem de programação e a biblioteca a serem 

utilizadas. 

Para o desenvolvimento deste projeto utilizou-se: 

(1) Sistema operacional: Android; 

(2) Linguagem de programação: JAVA; 

(3) Biblioteca da aplicação: jfuzzylogic; 

(4) Ferramenta integrada ao SDK (Software Development Kit) para Android: 

Eclipse. 

A principal vantagem na escolha do sistema operacional Android e da biblioteca 

jfuzzylogic é o fato de serem softwares livres. Com relação a linguagem JAVA, a escolha se 

deu por ser uma linguagem confiável, livre e segura. Já na ferramenta Eclipse, além de 

possuir vários plug-ins, ela também facilita a manutenção da aplicação.  

O jfuzzylogic é um pacote da lógica nebulosa, conhecida como lógica fuzzy, escrito 

na linguagem JAVA que implementa o FCL (linguagem de controle fuzzy). 

A linguagem de inferência fuzzy, citada anteriormente, que correspondente à lógica 

fuzzy do sistema proposto, foi dividida em quatro blocos, apresentados no Apêndice C. No 

primeiro, ilustrado na Figura 13, há a declaração das variáveis tanto de entrada (febre, 

distensão abdominal, dor, abaulamento redutível, manobra de valsalva, manobra de landiva, 
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acima do ligamento inguinal, vômito), como de saída (hid, hii, hf, hiencar, hiestrang), que 

serão utilizadas no aplicação fuzzy.  

 

Figura 13 - Declaração de variáveis de entrada e saída. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

No segundo bloco, Figura 14 (a), declara-se a fuzzificação de cada variável de 

entrada. Na Figura 14 (b), que indica o terceiro bloco, ilustra-se o código da defuzzificação 

das variáveis de saída, indicando o método de defuzzificação (COG – centro de área) e 

também o intervalo do conjunto nebuloso (Range = 0..1).  
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Figura 14 - Variáveis de fuzzificação e defuzzificação. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

No quarto e último bloco, conforme a Figura 15, ilustra-se um exemplo de regra 

fuzzy desenvolvida com o auxílio dos médicos especialistas. O Apêndice C apresenta a 

relação completa das 18 regras utilizadas. 

Figura 15 - Exemplo de regra fuzzy no FCL. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

O desenvolvimento da aplicação de diagnóstico de hérnia dividiu-se em três fases: 

(1) Na primeira, desenvolveu-se o processo de inferência fuzzy de tipo Mamdani 

com a fuzzificação das entradas, implementação da base de conhecimento a 

partir da base de dados e regras, e por último a defuzzificação; 

(2) Na segunda fase, desenvolveu-se a estrutura do arquivo para o diagnóstico da 

hérnia na linguagem de controle fuzzy conhecida como FCL; 

(3) Na terceira e última fase, desenvolveu-se a interface de entrada e saída da 

aplicação (Apêndice C). 
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No desenvolvimento da aplicação codificaram-se quatro classes: a primeira classe 

(Questionário) que é o formulário de preenchimento dos sintomas. Na segunda classe 

(DiagnósticoBuilder) realiza o diagnóstico de acordo com os sintomas do paciente, recebidos 

pelo questionário preenchido. Já na terceira classe (Diagnóstico) recebe os valores da segunda 

classe e adicionar nas variáveis de saída (variáveis do diagnóstico). Na quarta e última classe 

(Resultado) que é a tela do resultado do diagnóstico realizado. 

 A Figura 16 ilustra o diagrama que demonstra o fluxo realizado pela aplicação no 

processo de diagnóstico. 

Figura 16 - Diagrama da aplicação desenvolvida. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

3.5 Conclusões Parciais 

 

Neste Capítulo foi apresentado o aplicativo, para dispositivos móveis, no diagnóstico 

de hérnia da região inguinal (Apêndice D). Para o desenvolvimento do software, tornou-se 

necessário a realização de três etapas. A primeira etapa foi na escolha do sistema operacional 

juntamente com a linguagem de programação. Na segunda foi definida a ferramenta na 

geração do código da aplicação e na terceira e última etapa, o desenvolvimento da aplicação.  
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4   PREDIÇÃO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS DE TRIGO UTILIZANDO O SISTEMA 

ADAPTATIVO NEURO FUZZY (ANFIS) 

 

Neste capítulo será abordado o conceito da modelagem neuro fuzzy, sua estrutura em 

camadas e posteriormente o desenvolvimento de uma aplicação para estimação da produção 

de trigo (Triticum aestivum)  em função da adubação nitrogenada baseada em conjuntos de 

dados registrados por um especialista da área de agronomia. Os resultados desse capítulo 

geraram um artigo publicado em um periódico Silva et al. (2014). 

 

4.1 Visão Geral 

 

Para a realização deste trabalho utilizou-se dados experimentais de Teixeira Filho et 

al. (2010), observados e registrados durante dois anos de produção de trigo na Fazenda 

Experimental da UNESP, em Selvíria-MS. 

A utilização de cultivares de trigo de alto potencial produtivo de grãos e a adubação 

nitrogenada são essenciais para a obtenção de altas produtividades, porém esta última requer 

cuidados em seu manuseio tanto no que concerne à época de aplicação quanto às doses 

aplicadas. Pequenas doses limitam a produtividade e altas doses podem levar ao acamamento, 

dificultando assim a colheita, e resultando em queda de produtividade. Além disso, podem 

trazer prejuízo ao ambiente, em função da lixiviação de nitrato para lençóis de água e prejuízo 

para o produtor com gasto desnecessário com a compra do adubo nitrogenado (TEIXEIRA 

FILHO et al., 2010).  

Recentemente novas técnicas tais como redes neurais (BUCENE; RODRIGUES, 

2004; KASHANINEJAD; DEHGHANI; KASHIRI, 2009; ALVAREZ, 2009), sistemas de 

inferência nebulosos (fuzzy) (CARVALHO; ROCHA; UCHA, 2009), computação 

evolucionária e sistemas híbridos (SCHUTZ; WIELAND, 1997) têm sido empregadas para 

desenvolver modelos de predição e estimar parâmetros. Estas técnicas têm utilidade em 

diversas áreas de pesquisa, porque são adequadas para a análise de sistemas com incertezas, 

sendo usadas como alternativas aos métodos estatísticos (YILMAZ; KAYNAR, 2011). 

Os sistemas nebulosos (fuzzy), baseados no pioneirismo de Zadeh (1965), podem 

processar convenientemente informações imprecisas, porém não adquirem automaticamente 

as regras que necessitam para produzir os resultados almejados. As regras devem ser 
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elaboradas por especialistas, que fornecem a sua experiência profissional para a elaboração de 

um sistema de inferência baseado em regras do tipo “Se <condição> Então <resultado>”, 

usadas para realizar a análise desejada.  

As redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no sistema 

nervoso dos seres vivos, com capacidade de aquisição e manutenção do conhecimento 

baseado em informações fornecidas pelo ser humano (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010).  

Os modelos fuzzy e as redes neurais são técnicas que possibilitam a descrição de 

sistemas complexos com comportamentos não lineares. Sendo assim a integração dos dois 

sistemas, fuzzy e redes neurais, formando os sistemas híbridos ou neuro fuzzy (SILVA; 

SILVA; TEIXEIRA, 2012; UBEYLI, 2009), que visam a obtenção de um sistema mais 

eficiente na predição, aprendizado, estimação de parâmetros e capacidade de generalização. 

A aplicação do sistema de inferência híbrido ou neuro fuzzy na modelagem e 

predição, vem sendo amplamente explorada na agricultura. Em agronomia e biologia, 

pesquisadores e engenheiros têm desenvolvido métodos utilizando lógica nebulosa, redes 

neurais artificiais, algoritmos genéticos, árvores de decisão, e máquinas de vetor de suporte 

para estudos do solo e regimes da água relacionados com o crescimento de culturas, para o 

processamento de alimentos e para a tomada de decisão na agricultura de precisão (HUANG 

et al., 2010).  

O modelo neuro fuzzy já foi aplicado na análise da autohidrólise da Paulownia spp. 

para fabricação de pasta de celulose (ZAMUDIO et al., 2011), como metodologia para 

descrever o grau de severidade da ferrugem (Phakopsora pachyrhizi) da soja (ALVES et al., 

2011) e na predição da absorção do solo, comparando-se com o modelo estatístico de 

regressão múltipla (YILMAZ; KAYNAR, 2011). 

No estudo realizado por (BUCENE; RODRIGUES, 2004) utilizou-se redes neurais 

artificiais para avaliação de produtividade do solo, visando à classificação de terras para 

irrigação. 

Carvalho, Rocha e Ucha (2009) elaboraram um mapa digital de solos, baseado no 

sistema de inferência fuzzy, com o objetivo de avaliar o uso de geotecnologias na cartografia 

de solos. 

Utilizou-se a rede neural Perceptron Multicamadas (MLP) e redes Função de Base 

Radial (RBF) na elaboração do modelo para estimar a razão de umidade do grão de trigo 

durante a imersão (KASHANINEJAD; DEHGHANI; KASHIRI, 2009).  
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A análise regional de solo e clima na produtividade do trigo conforme Alvarez 

(2009) foi realizada nos Pampas argentinos, para obter modelos adequados de estimativa e 

previsão da produção regional destes grãos.  

A fim de melhorar a variabilidade e incerteza das observações e medições em 

modelos agroecológicos (SCHUTZ; WIELAND, 1997) discutem a possíbilidade de aplicação 

de redes neurais ou redes neurais combinadas com técnicas fuzzy na produção de modelos 

agro-ecológicos. 

O objetivo deste trabalho foi investigar a possibilidade da obtenção de um modelo de 

inferência neuro fuzzy, que permita estimar a produtividade de grãos de trigo (Triticum 

aestivum)  em função da adubação nitrogenada (com base em dados experimentais de uma 

produção) e compará-lo com uma aproximação quadrática, usualmente utilizada.  

Através deste experimento realizado em Selvíria-MS, no período de dois anos,  

selecionou-se o conjunto de dados os quais foram utilizados, pela abordagem neuro fuzzy, 

para estimar a produção de trigo em função da adubação nitrogenada, com cinco amostras 

referentes ao ano de 2006 e cinco amostras do ano de 2007. Os valores médios de produção 

do trigo, referente às doses 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha
-1

, foram utilizados para treinamento do 

sistema. 

Para o treinamento, teste e consequente elaboração do modelo, utilizou-se um dos 

primeiros sistemas híbridos propostos: o sistema de inferência adaptativo neuro fuzzy 

(ANFIS).  

O sistema de inferência adptativo neuro fuzzy é implementado através da função 

anfisedit da toolbox fuzzy logic do MATLAB (MATHWORKS, 1995). 

O ANFIS é utilizado em aplicações de previsão e aproximação de funções e emprega 

como sistema de inferência um modelo fuzzy Takagi-Sugeno (JANG; SUN, 1995), de ordem 

zero (constante) ou ordem 1 (linear) (TANSCHEIT; GOMIDE; TEIXEIRA, 2007) que possui 

uma única saída, neste caso a estimação da produção do trigo.  

A seguir serão apresentados alguns detalhes sobre a estrutura do sistema de 

inferência neuro fuzzy adaptativo e sua aplicação na estimação da produtividade do trigo. 

4.2 Estrutura do Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo 

 

Os modelos adaptativos são assim chamados por possuírem um algoritmo de 

aprendizado capaz de ajustar os seus parâmetros a partir de dados reais (pares de entrada e 

saída). 
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Considere X um conjunto e x um elemento genérico de X.  Um conjunto clássico 

XA   é definido como uma coleção de elementos Xx  tal que cada x pertence ou não 

pertence a A.  Por outro lado, um conjunto fuzzy A, referindo-se às doses de N (kg ha
-1

), pode 

ser definido como um conjunto ordenado de pares, sendo que  (x)μA  denota a função de 

pertinência (mf) para o conjunto A, com valores entre 0 e 1, revelando o grau de pertinência 

do elemento x no conjunto A (ZADEH, 1968). Então um conjunto fuzzy A em X é definido 

como um conjunto ordenado de pares: 

X} / x(x))μ{(x,A A   (2) 

sendo que, no caso,  os elementos x representam as doses de N. 

Para o modelo de inferência Takagi-Sugeno, utilizado pelo ANFIS, a composição 

comum das regras fuzzy com uma entrada é a seguinte (JANG, 1993):  

Regra i: Se x é iA  então ,54,3,2,1,i,igxipif   (3) 

sendo que x  X, que é o conjunto fuzzy antecedente com os valores de doses de nitrogênio 

aplicadas, enquanto que f(x) é uma função da variável de entrada x. 

A descrição do sistema de inferência neuro fuzzy, representado na Figura 17, tem a 

estrutura da rede para a situação de uma entrada {x}, particionada em cinco conjuntos fuzzy 

iA , que correspondem aos valores das doses: 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha
-1

.  

Figura 17 - Arquitetura ANFIS de uma entrada e uma saída com cinco regras no sistema de estimação da 

produção do trigo em função da adubação nitrogenada. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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As etapas de desenvolvimento do sistema de inferência neuro fuzzy adaptativo 

(ANFIS), para estimar a produção de trigo em função da adubação nitrogenada, tem a 

arquitetura composta de cinco camadas, cada uma com uma finalidade específica (JANG, 

1993). São descritas a seguir: 

Camada 1: calcula-se o grau de pertinência de cada entrada (x corresponde à dose de 

nitrogênio), de acordo com a função de pertinência escolhida.  Neste trabalho escolheu-se a 

gaussmf (funções de pertinência que representam a suavidade e simetria) como função de 

pertinência para representar os efeitos das doses na estimação da produção do trigo em função 

da adubação nitrogenada. São cinco funções de pertinência (mf) para os valores das doses, 

utilizadas para a construção do modelo: 

 

,
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e(x)Aiμi1,O












 


    i = 1, 2, 3, 4, 5, 

(4) 

 

sendo que { 'ix , iσ }, i = 1, 2, 3, 4, 5, representam o centro e a largura da função de 

pertinência gaussiana durante o treinamento híbrido e x é a entrada do sistema. 

Camada 2: Cada nó desta camada corresponde a uma regra e calcula com que grau o 

consequente da regra é atendido. Nesta camada, os neurônios executam a operação de produto 

(T-norm), ou seja, multiplicam todos os sinais de entrada e os enviam para saída. Como neste 

estudo só existe uma entrada, correspondente à dose de nitrogênio, o produtório não será 

realizado e o valor de iw  será igual a (x)Aiμ : 

 

(x)Aiμiwi2,O  ,  i = 1, 2, 3, 4, 5. 

(5) 

Camada 3: Cada nó calcula a razão entre o valor de disparo da regra e a soma dos 

valores de todas as regras. A saída é a normalização dos valores utilizada como um pré-

processamento para a defuzzyficação. As saídas dos nós desta camada são: 

,
5

i
iw

iw

iwi3,O



   i = 1, 2, 3, 4, 5.        
(6) 
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Camada 4:  Nesta camada, as saídas dos neurônios são calculadas pelo produto entre 

os valores normalizados e o valor do consequente da regra em iW .  Os valores de saída de 

cada nó desta camada são dados por: 

 , irxip*iwifiwi4,O     i = 1, 2, 3, 4, 5,        (7) 

 

sendo que os valores de i4,O , i = 1, 2, 3, 4, 5  correspondem aos consequentes Takagi-

Sugeno de primeira ordem (combinações afins das entradas).   

Camada 5: O nó desta última camada da arquitetura calcula a saída precisa do 

sistema e, juntamente com os nós das camadas 3 e 4, promove a defuzzyficação ou soma total 

de todos os sinais de entrada. Sua saída é dada por: 

 

,

i
iw

i
ifiw

i
ifiwi5,O





    i = 1, 2, 3, 4, 5.      (8) 

Pela arquitetura ANFIS observa-se que os valores das premissas, a produção total 

pode ser expressa como uma combinação dos parâmetros consequentes: 

 

   

i

, 

i
irxipiwifiwf  i = 1, 2, 3, 4, 5. (9) 

 

O ANFIS é um método de aproximação baseado na adaptação de regras. O 

treinamento é usado para “ensinar” o sistema neuro fuzzy na adaptação de seus parâmetros.  

Ele utiliza duas técnicas na atualização de parâmetros (GHOUSH et al., 2008): o 

backpropagation (gradiente descendente) e o híbrido. 

A aprendizagem do treinamento híbrido do ANFIS, utilizada neste estudo, é a 

combinação destas duas técnicas (GHOUSH et al., 2008): 

a) Para a aprendizagem dos parâmetros dos antecedentes, utiliza o gradiente 

descendente da rede neural backpropagation para minimizar o erro; 

b) Para a aprendizagem dos parâmetros consequentes, que definem os coeficientes 

de cada equação de saída, usa o método dos mínimos quadrados para identificá-

los. 

Para determinar e avaliar o desempenho dos resultados de estimação da produção do 

trigo  utilizou-se, nesse trabalho, a Raiz Quadrada  do Erro Médio Quadrático (RMSE):  
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sendo que: 

yi  e yi’ - são o vetor desejado  e vetor observado, respectivamente; 

n - o número de pares de entrada-saída do vetor usado no treinamento.  

Uma estimação perfeita é obtida se o RMSE é igual a zero. 

 

4.3 Desenvolvimento de um Sistema Neuro Fuzzy na Produtividade de Trigo em Função 

da Adubação Nitrogenada 

 

Para efeito deste estudo, consideram-se como entrada as doses de nitrogênio e como 

saída os valores médios da produção dos grãos de trigo (que correspondem à variável yi’). O 

objetivo foi comparar as estimativas de produção obtidas com o ANFIS, com os resultados 

obtidos utilizando regressão quadrática. 

As variáveis usadas no arquivo de treinamento do referido modelo foram: 

 Dados de entrada: Doses de aplicação; 

 Dados de saída: Produções médias dos grãos de trigo em função da adubação 

nitrogenada. 

Para elaboração do modelo neuro fuzzy, enumeraram as fases de: 

 Preparação do arquivo de treinamento (Tabelas 1 e 2); 

 Carregamento dos arquivos de treinamento; 

 Número e tipos de funções de pertinências de entradas e da saída (cinco funções 

de pertinência do tipo gaussiana para os valores das doses de entrada); 

 Escolheu-se o método para o treinamento da rede neural (método híbrido); 

 Escolheu-se o erro e época desejados (critérios de parada do modelo); 

 Iniciou-se o treinamento da rede neural com os dados da Tabela 1. 

Tabela 1 - Dados de treinamento do ano de 2006, valores médios de produção de trigo por dose. 

Doses de N (kg ha
-1

) Produtividade de grãos (kg ha
-1

) 

0 3029 
50 3755 

100 3791 

150 3690 

200 3543 
Fonte: Teixeira Filho et al. (2010). 
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Tabela 2 - Dados de treinamento do ano de 2007, valores médios de produção de trigo por dose. 

Doses de N (kg ha
-1

) Produtividade de grãos (kg ha
-1

) 

0 2537 
50 4164 

100 4021 

150 3858 

200 3680 
Fonte: Teixeira Filho et al. (2010). 

Após estabelecer números e os tipos de funções de pertinência de entrada e escolher 

a função de saída, a ferramenta computacional, após o treinamento, apresenta os parâmetros 

da rede ANFIS, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros do ANFIS após treinamento. 

Tipo de parâmetro ANFIS Valor 
Funções de pertinência (MF) Gaussmf 
Função de Saída (deffuzificação) Constante 

Número de nós:  24 

Número de regras fuzzy:  5 

Número de parâmetros lineares:  5 

Número de parâmetros não lineares:  10 

Total de parâmetros:  15 

Número de pares de treinamento:  5 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A partir da escolha dos vetores de entrada descritos nas Tabelas 1 e 2, da escolha das 

funções de pertinência e da seleção do tipo de treinamento da rede (backpropagation ou 

híbrido), o ANFIS consegue por intermédio dos algoritmos backpropagation ou híbrido, 

ajustar os coeficientes dos polinômios e as funções de pertinência das entradas, otimizando a 

inferência sobre a planta representada (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010).  

Com o uso das técnicas de otimização não linear do modelo ANFIS, um sistema de 

previsão foi implementado utilizando como variáveis independentes as doses aplicadas, e 

como variáveis dependentes a produção de trigo em função da adubação nitrogenada. 

Neste estudo, o modelo híbrido ANFIS, baseado em redes neurais e lógica fuzzy, 

estimou a produção de trigo em função da adubação nitrogenada.  

O conjunto de entrada deste experimento utilizado para treinamento no ANFIS foram 

os valores médios de produção real por doses de N registrados durante dois anos de 

experimento.  Este conjunto de dados foi treinado no ANFIS e posteriormente seus valores de 

saída utilizados para elaboração do cálculo do RMSE.  
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A Figura 18 mostra o modelo de regressão quadrática desenvolvido com os valores 

médios de produção em função das doses de nitrogênio. Observa-se nesta figura que as doses 

estimadas que proporcionam a maior produtividade, nos anos de 2006 e 2007, estão entre 110 

kg ha
-1

 e 140 kg ha
-1

. 

Um ponto importante que deve ser mencionado é que a regressão quadrática 

forneceu uma curva da produtividade em função da adubação com o formato de sino, que é o 

comportamento normalmente esperado pelos agrônomos. 

Figura 18 - Equação de regressão referente à produtividade de grãos de trigo em função de doses de N, nas 

safras 2006 e 2007. Selvíria-MS. 

 

Fonte: Teixeira Filho et al. (2010). 

Na Figura 18 a curva tracejada representa a aproximação quadrática do ano de 2006 

e a curva contínua representa aproximação quadrática da safra de 2007. 

A diferença de produtividade de um ano para outro se deve às condições climáticas: 

em 2006 choveu mais no final do ciclo da cultura o que pode afetar o peso de grãos. Já em 

2007, pode-se inferir que a fertilidade do solo foi melhorada em relação ao cultivo anterior. 

Além disso, o clima foi mais favorável para ao desenvolvimento da cultura. 

 

4.3.1 Resultados 

 

Os resultados encontrados em relação à modelagem neuro fuzzy, mostraram que é 

uma técnica apropriada para descrever a estimação da produção do trigo em função da 

adubação nitrogenada considerando os valores das doses de N (kg ha
-1

: 0, 50, 100, 150, 200) e 

desempenho de saída satisfatório. 
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As Figuras 19 e 20 evidenciam os valores de produção estimados, ano 2006 e ano 

2007 pelo modelo de predição do ANFIS. Note o formato de sino destas curvas, como 

inicialmente esperado pelos agrônomos. 

Figura 19 - Modelo de treinamento da produção de trigo no ANFIS do ano de 2006 em função das doses de 

nitrogênio. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Observa-se no gráfico da Figura 19 que os valores de produção emitidos pela saída 

do ANFIS aproximaram-se mais dos valores da curva real de produção (REAL) do que a 

regressão quadrática (RQ). Os resultados de produção emitida pela curva do ANFIS com 

melhor aproximação estão entre as doses de N variando de 60 a 100 (Kg ha
-1

).  

Figura 20 - Modelo de treinamento da produção de trigo no ANFIS do ano de 2007 em função das doses de 

nitrogênio. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Para o gráfico da Figura 20 observa-se que os valores de produção emitidos pela 

saída do ANFIS aproximaram-se mais dos valores da curva real de produção. Os resultados de 

produção estimados pela curva do ANFIS apresentaram melhor aproximação entre as doses 

de N variando de 50 a 60 (Kg ha
-1

). 

Observe que na estimação com o sistema neuro fuzzy, as faixas de valores para as 

doses que produzem a maior produtividade são diferentes daquelas obtidas com a regressão 

quadrática. 

Após o treinamento da rede neural, a raiz quadrada do erro médio quadrático 

(RMSE), Tabela 4, dos anos de 2006 e 2007 foi menor que o RMSE calculado com o modelo 

de regressão com aproximação quadrática (SILVA et al., 2014). O valor do erro RMSE 

mostra que a aprendizagem para predição da produção de trigo foi satisfatória, para o modelo 

ANFIS, sendo possível obter a estimação baseada em dados experimentais da cultura do trigo 

com boa precisão. 

 

Tabela 4 - Valor comparativo do RMSE nos modelos de regressão quadrática e ANFIS. 

RMSE 

Ano da Produção Regressão Quadrática ANFIS 

2006 94,36 30,19 

2007 265,14 71,76 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

Na Tabela 5 constam os dados de saída de produtividade de trigo estimados em 

função das doses de N (kg ha
-1

), em valores médios de produção, no modelo de regressão 

quadrática e no modelo ANFIS demonstrando, no geral, valores muito próximos de 

produtividade de grãos para todas as doses de N, tanto na safra 2006 como em 2007. 

 

Tabela 5 - Valores de produção no ANFIS, regressão quadrática e valores médios de produção real por dose. 

Modelo gerado 
Produtividade de grãos de trigo em função de N (kg ha

-1
) 

Doses de N 

(kg ha
-1

) 

0 50 100 150 200 

Valor médio de produção real 

por dose 

Safra 2006 3029 3755 3791 3690 3543 

Safra 2007 2537 4164 4021 3858 3680 

ANFIS 
Safra 2006 2980 3800 3796 3693 3533 

Safra 2007 2427 4280 4014 3860 3668 

Regressao quadrática 
Safra 2006 3100,76 3600,19 3830,63 3792,06 3484,5 

Safra 2007 2737,87 3713,84 4171,31 4110,28 3530,75 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

O ANFIS combina a capacidade de aprendizado das redes neurais com o poder de 

interpretação linguística da lógica fuzzy. Para uma rede neural aprender, se faz necessário 



49 

 

dados experimentais anteriores. Portanto, a maior quantidade de dados experimentais, assim 

como a experimentação por período de tempo maior, tende a proporcionar melhores 

resultados com o ANFIS, pois o aprendizado do ANFIS será mais eficiente. Assim, pode-se 

minimizar possíveis efeitos de fatores externos aos avaliados no experimento, os quais 

poderiam ser responsáveis pela variação na produtividade. 

 

4.4 Conclusões Parciais 

 

Neste capítulo mostrou que o ANFIS pode ser utilizado para desenvolver um modelo 

híbrido de estimação da produção de trigo em função da adubação nitrogenada, baseado em 

valores médios de produção, uma vez que foram apresentados resultados eficientes quando 

comparado com a regressão quadrática. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Nesta tese foram propostas novas metodologias de desenvolvimento tanto na área da 

medicina como na área da agricultura. 

Na área médica, inicialmente, no Capítulo 2, foi abordado o conceito de hérnia 

inguinal, tipos de hérnias e teoria dos conjuntos nebulosos, referenciando os conceitos 

básicos, as operações de conjunto fuzzy e um sistema de inferência nebuloso. 

Em seguida, no Capítulo 3, foram enfocados os sistemas operacionais, linguagem de 

programação para dispositivos móveis, a estrutura do módulo fuzzificador e por último, a 

aplicação móvel no diagnóstico de hérnia inguinal proposta neste trabalho. 

Através do desenvolvimento do aplicativo móvel, conclui-se que este trabalho 

apresentou resultados satisfatórios no diagnóstico de hérnias inguinais utilizando o software 

proposto, pois os resultados foram equivalentes com o diagnóstico da equipe médica. 

Uma vez que não existem estudos semelhantes na literatura, este dispositivo 

apresenta uma metodologia, de auxílio aos médicos não cirurgiões, para diagnóstico de hérnia 

da região inguinal. 

Por fim, no Capítulo 4, na área da agricultura, foram abordados o conceito de 

modelagem neuro fuzzy, a estrutura em camadas e o desenvolvimento da aplicação para 

predição da produção de grãos de trigo em função da adubação nitrogenada. Os resultados 

demostraram que a metodologia proposta com base da produtividade de grãos de trigo usando 

o ANFIS pode ser utilizada e, sendo assim, conclui-se que: 

(1) O estudo mostra que o ANFIS pode ser utilizado para desenvolver um modelo 

híbrido de estimação da produtividade de trigo em função da adubação 

nitrogenada, utilizando para isto os valores médios de produtividade real, 

avaliada durante dois anos na região de cerrado;  

(2) O modelo neuro fuzzy gerado possibilitou estimar os valores de produtividade, 

em função das doses de nitrogênio com os valores do erro menores que o 

RMSE do modelo utilizando regressão quadrática nos anos de 2006 e 2007; 

(3) O modelo de estimação da produtividade de trigo em função da adubação 

nitrogenada gerado mostrou-se eficiente quando comparado com o modelo de 

regressão quadrática, pela precisão dos valores estimados de produtividade do 

trigo nas doses de N de 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha
-1

, sendo uma alternativa 

eficiente para estimar a produção de novas culturas na agricultura; 
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(4) O ANFIS ainda permite que múltiplas variáveis de entrada da produção de 

trigo sejam utilizadas para o desenvolvimento do modelo, tais como, cultivares 

(sementes), fontes de nitrogênio (adubo), épocas de aplicação (semeadura, 

cobertura).  Porém neste trabalho, em função da comparação com modelo de 

regressão quadrática de Teixeira Filho et al. (2010), utilizou-se somente as 

doses de nitrogênio para a modelagem. 

 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos, os seguintes tópicos podem ser explorados: 

A. Em relação ao dispositivo móvel: 

(1) Adicionar um ícone com ajuda para cada sintoma do formulário do aplicativo; 

(2) Ampliar a base de conhecimento abrangendo as hérnias epigástricas (no 

abdome) e umbilicais ou paraumbilicais (em volta do umbigo); 

(3) Desenvolvimento de prontuário eletrônico, implantando via cliente servidor, na 

rede pública de saúde para acompanhamento dos pacientes com hérnia; 

(4) Dicas de prevenção, causas e sintomas e tratamento de hérnia. 

B. Com relação à estimativa da produtividade de trigo utilizando a modelagem neuro 

fuzzy 

(1) Podem-se utilizar outras variáveis na produtividade de trigo como exemplo: 

temperatura, umidade, tipo de solo, entre outras; 

(2) A modelagem neuro fuzzy pode ser ampliada para estimar produção em outras 

culturas como algodão, cana-de-açúcar, eucalipto, milho e soja. 

 

5.2 Publicações 

 

5.2.1 Artigo publicado em periódicos 

 

SILVA, A. A. V.; SILVA, I. A. F.; TEIXEIRA FILHO, M. C. M.; BUZETTI, S.; TEIXEIRA, 

M. C. M. Estimativa da produtividade de trigo em função da adubação nitrogenada utilizando 

modelagem neuro fuzzy. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina 

Grande, v. 18, n. 2, p. 180–187, 2014 (autor principal).  
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5.2.2 Artigos publicados em congressos 

 

SILVA, A. A. V.; SILVA, I. A. F.; TEIXEIRA, M. C. M.; SILVA, M. M. V.; MARQUES, J. 

C. C. Sistema fuzzy para diagnóstico de hérnias da região inguinal. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE SISTEMA FUZZY-CBSF, 2., 2012, Natal. Anais... Natal: SBMAC, 2012. 

p. 919-931 (autor principal). 

 

SILVA, I. A. F.; SILVA, A. A. V.; TEIXEIRA, M. C. M. Modelagem fuzzy com técnicas de 

agrupamento fuzzy e estruturas neuro fuzzy. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMA 

FUZZY-CBSF, 2., 2012, Natal.  Anais... Natal: SBMAC, 2012. p. 968- 979 (coautoria). 
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ANEXO 1 – TCLE 

 

 

MODELO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Título da Pesquisa: “DIAGNÓSTICO DA HÉRNIA INGUINAL UTILIZANDO A 

LÓGICA FUZZY.”  

Nome do Pesquisador: ALDO ANTONIO VIEIRA DA SILVA 

Nome do Orientador: PROF. DR. MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que 

tem como finalidade ... 

2. Participantes da pesquisa: (colocar o número de participantes, especificando qual será a 

população alvo da pesquisa). 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o (a) 

pesquisador (a) (...). A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra 

(sr.) (...). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê 

de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: (se houver, especificar como serão realizadas). 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas 

(especificar aqui possíveis riscos e desconfortos gerados durante a pesquisa). Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador (a) (e/ou equipe de 

pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em 

sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre (...), de forma 
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que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa (...), onde 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das 

informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que 

recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Pesquisador: ALDO ANTONIO VIEIRA DA SILVA 

Orientador: PROF. DR. MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: Profa. Dra. Edna Maria do Carmo 

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Regina Coeli Vasques de Miranda  

Telefone do Comitê: 3229-5315 ou 3229-5526 

E-mail cep@fct.unesp.br 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

mailto:cep@fct.unesp.br
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

Pesquisa: “Diagnóstico de hérnia inguinal utilizando lógica fuzzy” 

Unesp – Univ Estadual Paulista – Campus Ilha Solteira  

Pesquisador: Aldo Antônio Vieira da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira 

Paciente::   

Sexo:    [   ] Masculino    [   ] Feminino Idade: 

1. Febre?  

[   ] Sim     [   ] Não 

2. Possui distensão abdominal?  

[   ] Sim     [   ] Não 

3. Intensidade da dor  

[   ] Leve     [   ] Moderada    [   ] Intensa 

4. Presença de abaulamento redutível?  

[   ] Sim     [   ] Não 

5. Manobra de valsalva  

[   ] Sim     [   ] Não 

6. Manobra de landiva  

[   ] Sim     [   ] Não 

7. Acima do ligamento inguinal?  

[   ] Sim     [   ] Não 

8. Vomito?  

[   ] Sim     [   ] Não 

 

Diagnóstico médico  

[   ] Hérnia Inguinal Direta                [   ] Hérnia Inguinal Indireta                  [   ] Hérnia Femoral 

 

[   ] Hérnia Encarcerada                    [   ] Hérnia Estrangulada 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 



61 

 

APÊNDICE B – DIAGNÓSTICO MÉDICO X DIAGNÓSTICO DO APLICATIVO 

MÓVEL 

 

Tabela 6 - Relação paciente, sintomas e diagnóstico. 

Pacientes 
Sintomas Diagnóstico 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 Médico Dispositivo 

móvel 

1 N N Moderada S S S S N HID HID 

2 N N Leve S N N N N HF HF 

3 N N Moderada S N N N N HF HF 

4 N N Moderada S N N N N HF HF 

5 N N Moderada S S N S N HII HII 

6 N N Moderada S S S S N HID HID 

7 N N Moderada S S S S N HID HID 

8 N N Leve S S N S N HII HII 

9 N N Moderada S S N S N HII HII 

10 N N Moderada S S N S N HII HII 

11 N N Moderada S S N S N HII HII 

12 N N Moderada S S N S N HII HII 

13 N N Moderada S S N S N HII HII 

14 N N Moderada S S S S N HID HID 

15 N N Moderada S S S S N HID HID 

16 N N Leve S S N S N HII HII 

17 N N Leve S S N S N HII HII 

18 N N Leve S S S S N HID HID 

19 N N Leve S S N S N HII HII 

20 N N Moderada S S S S N HID HID 

21 N N Leve S S N S N HII HII 

22 N S Moderada N N N S N HEncar HEncar 

23 N S Moderada N N N S N HEncar HEncar 

24 N N Moderada S S S S N HID HID 

25 N N Moderada S S S S N HID HID 

26 N N Leve S S N S N HII HII 

27 N N Leve S S S S N HID HID 

28 N N Leve S S S S N HID HID 

29 N N Moderada S S N S N HII HII 

30 N N Leve S S N S N HII HII 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Considerando as entradas, os sintomas s1 (febre), s2 (distensão abdominal), s3 (dor), 

s4 (abaulamento redutível), s5 (manobra de valsalva), s6 (manobra de landiva), s7 (acima do 

ligamento inguinal) e s8 (vômito). E as saídas, os diagnósticos HID (hérnia inguinal direta), 

HII (hérnia inguinal indireta), HF (hérnia femoral), HIEncarc (hérnia inguinal encarcerada) e 

HIEstrang (hérnia inguinal estrangulada). 
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APÊNDICE C – Código Fonte dos Arquivos 

 

FCL (Fuzzy Control Language) 
 

FUNCTION_BLOCK hernia 

 

//Declaração das variáveis de entrada 

VAR_INPUT 

 febre : REAL; 

 distensaoAbdominal : REAL; 

 dor : REAL; 

 sensacaoPeso : REAL; 

 abaulamentoRedutivel : REAL; 

 manobraValsalva : REAL; 

 manobraLandiva : REAL; 

 acimaLigamentoInguinal : REAL; 

               vomito: REAL; 

END_VAR 

 

//Declaração das variáveis de saída 

VAR_OUTPUT 

    hid : REAL; 

    hii : REAL; 

    hf : REAL; 

    hiencar : REAL; 

    hiestrag : REAL; 

END_VAR 

 

//Fuzifica as variáveis 

FUZZIFY febre 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY distensaoAbdominal 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY dor 

 TERM leve := trian -0.5 0 0.5; 

 TERM moderada := trian 0 0.5 1; 

 TERM intensa := trian 0.5 1 1.5; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY sensacaoPeso 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 
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END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY abaulamentoRedutivel 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY manobraValsalva 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY manobraLandiva 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY acimaLigamentoInguinal 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

FUZZIFY vomito 

 TERM nao := trian -1 0 1; 

 TERM sim := trian 0 1 2; 

END_FUZZIFY 

 

 

// Desfuzifica as variáveis 

DEFUZZIFY hid 

    TERM nao := trian -1 0 1; 

    TERM sim := trian 0 1 2; 

    METHOD : COG; 

    RANGE := (0 .. 1); 

END_DEFUZZIFY 

 

DEFUZZIFY hii 

    TERM nao := trian -1 0 1; 

    TERM sim := trian 0 1 2; 

    METHOD : COG; 

    RANGE := (0 .. 1); 

END_DEFUZZIFY 

 

DEFUZZIFY hf 

    TERM nao := trian -1 0 1; 

    TERM sim := trian 0 1 2; 

    METHOD : COG; 

    RANGE := (0 .. 1); 

END_DEFUZZIFY 
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DEFUZZIFY hiencar 

    TERM nao := trian -1 0 1; 

    TERM sim := trian 0 1 2; 

    METHOD : COG; 

    RANGE := (0 .. 1); 

END_DEFUZZIFY 

 

DEFUZZIFY hiestrag 

    TERM nao := trian -1 0 1; 

    TERM sim := trian 0 1 2; 

    METHOD : COG; 

    RANGE := (0 .. 1); 

END_DEFUZZIFY 

 

RULEBLOCK No1 

    AND : MIN; 

    OR : MAX; 

    ACT : MIN; 

    ACCU : MAX; 

 

    RULE 1 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

     abaulamentoRedutivel IS sim AND manobraValsalva IS sim AND  

     manobraLandiva IS sim AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS nao  

     THEN hid IS sim; 

    RULE 2 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS sim AND  

     manobraLandiva IS sim AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS nao  

     THEN hid IS sim; 

    RULE 3 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

     abaulamentoRedutivel IS sim AND manobraValsalva IS sim AND  

     manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS nao  

     THEN hii IS sim; 

    RULE 4 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

      abaulamentoRedutivel IS sim AND manobraValsalva IS sim AND  

     manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS nao  

     THEN hii IS sim; 
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    RULE 5 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

     abaulamentoRedutivel IS sim AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

nao  

      THEN hf IS sim; 

    RULE 6 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS leve AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

nao  

      THEN hf IS sim; 

    RULE 7 : IF febre IS sim AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS intensa AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

sim  

      THEN hiestrag IS sim; 

    RULE 8 : IF febre IS sim AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS intensa AND 

      abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

sim  

      THEN hiestrag IS sim; 

    RULE 9 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS intensa AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

sim  

      THEN hiestrag IS sim; 

    RULE 10 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS intensa AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  
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      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

sim  

      THEN hiestrag IS sim; 

    RULE 11 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

sim  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 12 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

nao  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 13 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

sim  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 14 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS sim AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

nao  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 15 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

sim  

      THEN hiencar IS sim; 
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    RULE 16 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS sim AND vomito IS 

nao  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 17 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

sim  

      THEN hiencar IS sim; 

    RULE 18 : IF febre IS nao AND distensaoAbdominal IS nao AND dor IS moderada AND 

     abaulamentoRedutivel IS nao AND manobraValsalva IS nao AND  

      manobraLandiva IS nao AND acimaLigamentoInguinal IS nao AND vomito IS 

nao  

      THEN hiencar IS sim; 

    END_RULEBLOCK 

END_FUNCTION_BLOCK 

 

Código Fonte de programação 

Classe DiagnosticoBuider.java 

 public Diagnostico buildDiagnostico() 

 { 

  FIS fis; 

  try { 

   fis = FIS.createFromString(loadFile(), false); 

  }catch (Exception ex){ 

   System.err.println("Can't load file: 'hernia.fcl'"); 

   return null; 
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  } 

  fis.setVariable("febre", this.febre); 

  fis.setVariable("distensaoAbdominal", this.distensaoAbdominal); 

  fis.setVariable("dor", this.dor); 

  fis.setVariable("abaulamentoRedutivel", this.abaulamentoRedutivel); 

  fis.setVariable("manobraValsalva", this.manobraValsalva); 

  fis.setVariable("manobraLandiva", this.manobraLandiva); 

  fis.setVariable("acimaLigamentoInguinal", this.acimaLigamentoInguinal); 

  fis.setVariable("vomito", this.vomito); 

   fis.evaluate(); 

   double hid = fis.getVariable("hid").getLatestDefuzzifiedValue(); 

  double hii = fis.getVariable("hii").getLatestDefuzzifiedValue(); 

  double hf = fis.getVariable("hf").getLatestDefuzzifiedValue(); 

  double hiencar = fis.getVariable("hiencar").getLatestDefuzzifiedValue(); 

  double hiestrag = fis.getVariable("hiestrag").getLatestDefuzzifiedValue(); 

   Diagnostico diagnostico = new Diagnostico(hid, hii, hf, hiencar, hiestrag); 

  return diagnostico; 

 } 

Classe Diagnostico.java 

public class ResultadoActivity extends Activity implements OnClickListener{ 

 private Button buttonVoltar; 

 private TextView textResultado; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.resultado); 

  buttonVoltar = (Button) findViewById(R.id.buttonVoltar); 
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  buttonVoltar.setOnClickListener(this); 

  textResultado = (TextView) findViewById(R.id.textResultado); 

  Intent intent = getIntent(); 

  String resultado = intent.getExtras().getString("resultado"); 

 textResultado.setText(String.format(getText(R.string.textResultado).toString(), 

resultado)); 

 } 

 public void onClick(View v) { 

  if(v == buttonVoltar){ 

   Intent intent = new Intent(this, 

QuestionarioActivity.class).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

   startActivity(intent); 

  } 

 } 

} 

 

QuestionarioActivity.java 

public class QuestionarioActivity extends Activity implements OnSeekBarChangeListener, 

OnClickListener { 

 private Button btnDiagnosticar; 

 private SeekBar seekDor; 

 private TextView textDor; 

 private CheckBox chFebre; 

 private CheckBox chDistencaoAbdominal; 

 private CheckBox chAbaulamentoRedutivel; 

 private CheckBox chManobraValsalva; 

 private CheckBox chManobraLandiva; 

 private CheckBox chAcimaLigamentoIngnal; 

 private CheckBox chVomito; 
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    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.questionario); 

        btnDiagnosticar = (Button) findViewById(R.id.buttonDiagnosticar); 

        btnDiagnosticar.setOnClickListener(this); 

        seekDor = (SeekBar) findViewById(R.id.seekDor); 

        seekDor.setOnSeekBarChangeListener(this); 

        textDor = (TextView) findViewById(R.id.textDor); 

        chFebre = (CheckBox) findViewById(R.id.checkFebre); 

        chDistencaoAbdominal = (CheckBox) findViewById(R.id.checkDistencaoAbdominal); 

        chAbaulamentoRedutivel = (CheckBox) 

findViewById(R.id.checkAbaulamentoRedutivel); 

        chManobraValsalva = (CheckBox) findViewById(R.id.checkManobraValsalva); 

        chManobraLandiva = (CheckBox) findViewById(R.id.checkManobraLandiva); 

        chAcimaLigamentoIngnal = (CheckBox) 

findViewById(R.id.checkAcimaLigamentoIngnal); 

        chVomito = (CheckBox) findViewById(R.id.checkVomito); 

    } 

       public void onClick(View v) { 

     if(v == btnDiagnosticar){ 

      ProgressDialog dialog = ProgressDialog.show(this, "Aguarde", "Realizando 

diagnóstico..."); 

      DiagnosticoBuilder builder = new DiagnosticoBuilder(); 

      Intent intent = new Intent(this, ResultadoActivity.class).putExtra("resultado", 

diagnostico); 

      intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP); 

      dialog.dismiss(); 

      startActivity(intent); 
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     } 

    } 

ResultadoActivity.java 

public class ResultadoActivity extends Activity implements OnClickListener{ 

 private Button buttonVoltar; 

 private TextView textResultado; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.resultado); 

  buttonVoltar = (Button) findViewById(R.id.buttonVoltar); 

  buttonVoltar.setOnClickListener(this); 

  textResultado = (TextView) findViewById(R.id.textResultado); 

  Intent intent = getIntent(); 

  String resultado = intent.getExtras().getString("resultado"); 

 textResultado.setText(String.format(getText(R.string.textResultado).toString(), 

resultado)); 

 } 

 public void onClick(View v) { 

  if(v == buttonVoltar){ 

   Intent intent = new Intent(this, 

QuestionarioActivity.class).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

   startActivity(intent); 

  } 

 } 

} 
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APÊNDICE D – MANUAL DE USO DO DISPOSITIVO MÓVEL PARA 

DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DA REGIÃO INGUINAL 

Para iniciar o uso do aplicativo, deve-se fazer primeiro download do arquivo da 

aplicação em um dispositivo móvel, smartphone ou tablet. Lembrando que a versão do 

aplicativo está disponível somente para o sistema operacional Android. 

Realizado o download do arquivo, deve-se executar arquivo para que a instalação 

seja concluída com sucesso. 

Para utilizar o aplicativo deve-se acionar o ícone ilustrado na Figura 21. 

Figura 21 - Ícone do aplicativo desenvolvido. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Figura 22, ilustra a tela inicial do aplicativo contendo o título, a logomarca, o 

objetivo e por fim, os nomes dos integrantes da equipe. 

Figura 22 - Tela inicial do aplicativo móvel. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 



73 

 

Na sequência, deve-se acionar a logomarca para obter o formulário do diagnóstico, 

ilustrado na Figura 23 (a). Nesta etapa o médico deverá preencher o formulário com os 

sintomas apresentados pelo paciente. 

Por último, para obter o resultado do diagnostico selecione o botão Diagnosticar. Na 

Figura 23 (b) ilustra o resultado do diagnóstico realizado. 

Figura 23 - Telas do formulário e resultado do aplicativo no celular. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

  

 


