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ESTUDOS SOBRE ALQUILAÇÃO DA GUANINA 

Autora: Jaqueiine Mendes Soares 

Orientador: José Danei Figueroa Villar 

Co-Orientador: Jaime Rabi 

(Tese defendida no 1MB, em In de abril de 1997) 

No presente trabalho, estudou-se a reação de alquilação entre a 2,9-diacetilguanina (26) e o 
agente alquilante 1,3-dic1oro-2-(isopropil)c1orometiléter (50), com o objetivo de produzir 
preferencialmente o isômero alquilado na posição N-9 (52). 
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Para tal, adotaram-se condições experimentais variadas como: temperatura, concentração, solvente, 
pressão, proporção relativa do agente alquilante (50) e tempo reacional, e sempre obteve-se mistura 
dos isômeros N-7 (51) e N-9 (52). 

Verificou-se que, utilizando um volume grande, em mI, de dimetilformarnida por grama do substrato, 
foi possível obter o isômero N-9 (52) em maior proporção que o respectivo isômero N-7 (51). 

Em virtude da obtenção da mistura dos isômeros N-7 (51) e N-9 (52), investigou-se a possível 
formação do intermediário dialquil (t), uma vez que ele foi o caminho de formação do isômero 
N-9 (52). A formação deste intermediário (t) foi confirmada, quando através da reação entre o 
isômero N-7 (51) e o agente alquilante (50) obteve-se o isômero N-9 (52). A formação deste 
intermediário (t) também foi confirmada através do estudo desta reação acompanhada por RMN. 
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Foram feitos vários testes experimentais, na tentativa de investigar a ruptura seletiva no intermediário 
dialquil (t) para obtenção preferencial do isômero N-9 (52). Dentre os vários testes realizados, observou-se 
que a piridina foi capaz de promover a ruptura de ligação seletiva na forma dialquil (t), onde se obteve uma 
razão N-9/N-7 de 3,83 constatada por HPLe. Os isômeros N-7 (51) e N-9 (52) foram caracterizados 
espectroscopicamente e foram observadas diferenças marcantes em seus espectros de Ultravioleta e RMN 
de 'Hede l3e. 

SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS EMUMA 
ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR 

Autor: Eduardo Roberto Perez Deschamps 

Orientadores: Ana Maria de Carvalho Moura e Paulo Roberto de Lira Gondim 

(Tese defendida no IME, em 7 de abril de 1997) 

A Arquitetura Cliente/Servidor é um importante requisito tecnológico para a integração de sistemas. Isto 
permite a conexão de diferentes plataformas, provendo um melhor uso dos sistemas computacionais 
relacionados com a recuperação e processamento da informação. Esta tecnologia está sendo amplamente 
utilizada em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), diminuindo a distância e aumentando a 
qualidade nas informações das tarefas dos usuários finais . 
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Este trabalho permite mostrar a transformação de um Sistema Gerenciador de Objetos (SIGO), que 
inicialmente se apresentava numa plataforma monousuária, para uma plataforma multiusuária baseada na 
Arquitetura Cliente/Servidor, utilizando o protocolo de comunicação TCPIIP e uma biblioteca de Sockets. 
Este trabalho descreve os importantes passos, lógicos e físicos, requisitados neste processo. 

Como o paradigma da Orientação a Objeto, a Arquitetura Cliente/Servidor se constitui em um ambiente 
distribuído flexível e de alto nível, facilitando, então, a implantação de sistemas complexos. 

SIGO é um sistema que visa prover o suporte necessário às aplicações emergentes em banco de dados , 
embora inicialmente seus módulos tenham sido desenvolvidos para plataformas monousuário. 

ANÁLISE E MELHORIA DE PROeESSOS EM 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO 

Autor: Gilberto Vasques Cava 

Orientador: Paulo Afonso Lopes da Silva 

(Tese defendida no IME, em 9 de abril de 1997) 

As organizações de saúde necessitam aprimorar-se continuamente por meio da incorporação de novas 
tecnologias e da agilização de procedimentos para atender melhor seus clientes. 

A estruturação do hospital pela influência das ordens religiosas e da disciplina militar, a avaliação da 
qualidade dos serviços prestados, os Programas de Acreditação Hospitalar e a aplicação da Gestão pela 
Qualidade Total (GQT) na área da saúde são abordados a partir do conceito de vários autores. 

Foi realizado o Estudo de Caso no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti -
HEMORIo. 

A aplicação da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos (MAMP), como parte da estratégia 
de implementação da GQT, proporcionou o aperfeiçoamento de processos-chaves e mais satisfação aos 
clientes da organização. 

As instituições de saúde devem monitorar a opinião dos usuários, pois pelo atendimento de suas 
necessidades é que a atenção consegue ser melhorada continuamente. 

O interesse crescente dos administradores hospitalares pelos programas de GQT ocorre porque se fazem 
necessárias ferramentas para atingir níveis de excelência e tornar as organizações competitivas . 

As formas de administrar e os sistemas de recompensa devem estar direcionados para o fortalecimento 
da horizontalização das estlUturas e das novas funções, como liderança de equipes. Devem ser estlUturados 
bons serviços de fornecimento de dados integrados com outras instituições através de redes de informações. 

A aplicação da MAMP permitiu observar a importância da liderança na facilitação da atuação e na 
motivação dos integrantes das equipes, que o elemento norteador nas decisões relativas às modificações 
dos processos foi a satisfação dos usuários, que a integração multiprofissional ocorreu de maneira bastante 
satisfatória pela troca de conhecimentos e diferentes experiências. 

Para atingir o êxito dos programas de qualidade, os gerentes têm que atuar conforme os propósitos da 
organização, treinar sua equipe e participar ativamente na execução das tarefas . 

Os profissionais de saúde devem capacitar-se a criar protocolos, padronizar procedimentos e valorizar o 
uso de medidas para avaliar o grau de melhoria dos processos. 
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Os indicadores devem ser desenvolvidos pelas pessoas envolvidas diretamente nos processos e utilizados 

para acompanhamento, para se certificar de que as melhorias são continuadas. 

O nível de desempenho do hospital é um fator fundamental para sua imagem externa e os resultados 

devem estar documentados e ser divulgados. 

Os pacientes devem colaborar com idéias e participar na efetivação de soluções por meio de suas 

associações. 

Os princípios e ferramentas da qualidade devem ser ensinados nos cursos de graduação e pós-graduação 

dos profissionais de saúde para que possam desempenhar melhor suas tarefas. 

O alinhamento das aspirações dos funcionários com a estratégia organizacional é de grande importância 

para o êxito dos programas de Gestão pela Qualidade Total. 

A transformação da cultura organizacional pela incorporação de novas idéias e formas de trabalhar, como 

a atuação de equipes multi profissionais com a utilização de ferramentas da qualidade, a focalização no 

cliente e a possibilidade de utilização da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos em outras 

unidades do Sistema de Saúde, mostra o benefício que pode trazer à melhoria da qualidade da atenção 

prestada nos hospitais brasileiros. 

DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS ATIVAS EM 
UM SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS 

Autora: Andréa Teles da Silva 

Orientadora: An.a Maria de Carvalho Moura 

Co-Orientador: Astério K. Tan.aka 

(Tese defendida no !ME, em 28 de abril de 1997) 

Sistemas de Banco de Dados Ativos têm sido uma das áreas mais proeminentes desde a década de 1980. 

A extensão dos sistemas de banco de dados com funcionalidades ativas provê um mecanismo eficiente e 

uniforme para restrição de integridade, visões, monitoramento e alerta. Sistemas de Banco de Dados Ativos 

executam por si só certas operações automaticamente, em resposta à ocorrência de certos eventos e/ou 

condições satisfeitas. Sistemas ativos são centrados em torno da noção de regra. As regras E-C-A ou regras 

ativas são estruturas que permitem especificar o comportamento reativo desejado. 

Regras ativas definidas no contexto da Orientação a Objeto contribuem para monitorar o comportamento 

ativo de um objeto. Conseqüentemente, em um ambiente Orientado a Objeto ativo, o comportamento dos 

objetos pode ser especificado pelos métodos, aplicações e regras. Este trabalho apresenta a definição e 

implementação da linguagem de regras ativas do SIGO - Sistema Gerenciador de Objetos - bem como os 

componentes ativos responsáveis pela funcionalidade ativa. A implementação da arquitetura integrada e 

do tratamento das regras como objetos de primeira classe foi fundamental para tornar o SIGO um sistema 

ativo. 
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RECONHECIMENTO DE LOCUTOR UTILIZANDO 
MODELOS DE MARKOV ESCONDIDOS cONTÍNUos 

Autor: Evandro David Silva Paranaguá 

Orientador: Sidney Cerqueira Bispo dos Santos 

(Tese defendida no IME, em 6 de maio de 1997) 

É proposto um estudo dos parâmetros dos Modelos de Markov Escondidos Contínuos que melhor 
modelem um sistema de reconhecimento automático do locutor através de sua voz. 

Utilizaram-se para treinamentos e testes dois conjuntos de locutores, um· masculino e um feminino. A 
configuração 5 grupos e 12 estados foi a que apresentou melhor resultado para os dois conjuntos. Entretanto, 
o conjunto dos locutores femininos obteve maior dificuldade na convergência do modelo e uma perfor
mance pior que o conjunto masculino. 

Verificou-se que na maioria dos testes o total dos erros era ge falsa rejeição do locutor treinado. Conclui
se que os limiares estavam um pouco abaixo do valor ideal para o sistema, o que pode ser atribuído ao 
pequeno número de elocuções utilizadas no cálculo. Um pequeno ajuste nos limiares proporcionou uma 
mudança da taxa de aceitação para aproximadamente 100%. 

PROCESSO DE DESCOBRIMENTO DE 
CONHECIMENTO EMBASES DEDADOS 

Autora: Renata Baltensberger Ferreira 

Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos 

(Tese defendida no IME, em 15 de maio de 1997) 

Pesquisas têm sido feitas para que dados possam ser coletados mais rapidamente e com mais eficiência, 
resultando em bases de dados cada vez maiores. Com isto, a cada dia se torna mais fácil a obtenção de dados 
representativos dos fenômenos que nos cercam. Nos dias atuais estas mesmas bases de dados atingiram 
tamanhos tais que se tornaram um problema para os especialistas. Apesar do desenvolvimento de novas 
técnicas nos moldes tradicionais para o estudo destas bases, elas se mostram insuficientes. Com isto surge 
um novo ramo no estudo destas bases de dados, conhecido como extração de conhecimento em bases de 
dados (KDD - knowledge discovery in databases). 

O presente trabalho apresenta um estudo do processo de extração de conhecimento em bases de dados, 
composto das diversas técnicas para que este processo seja realizado do melhor modo possível, de forma 
que um analista de dados possa ter uma idéia geral do processo, das técnicas utilizadas e de suas 
possibilidades. 

O processo de extração de conhecimento em bases de dados é um processo complexo e, ainda hoje, 
muito dependente da experiência do especialista. Nosso trabalho visa, primordialmente, apresentar uma 
visão geral deste processo, sendo que ao final é apresentado um estudo de caso onde se tenta que este seja 
um processo mais automático possível. 

A pesquisa envolveu, portanto, um estudo da fase de preparação de dados, do processo de mineração 
de dados, das principais técnicas estatísticas e de redes neurais para reconhecimento de padrões, o estudo 
de um caso e todas as demais técnicas que podem ser usadas pelo processo de KDD. 
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TRAÇADO AUTOMÁTICO DE GRAFOS HIERÁRQUICOS 

Autor: Eugenio Rangel Marins 

Orientadora: Lilian Markenzon, DSc 

Co-Orientador: Pedro Soares da Silva Neto, M. C. 

(Tese defendida no IME, em 27 de maio de 1997) 

Grafos hierárquicos são amplamente utilizados em muitas áreas do conhecimento, tais como economia, 
eletrônica e ciência da computação. Uma boa visualização da informação estrutural permite ao leitor focalizar
se no conteúdo informativo do desenho. A necessidade de se obterem estes desenhos de forma rápida 
levou ao desenvolvimento de programas de computador para o traçado de tais grafos. Estes programas 
buscam a otimização de uma série de critérios que definem como deve ser um bom traçado. O principal 
critério para a obtenção de um bom traçado é a minimização do número de cruzamentos entre arestas, e este 
se constitui em um problema NP-completo. Neste trabalho são apresentados, analisados e comparados 
vários algoritmos heurísticos para a redução de cruzamentos de arestas no traçado automático de grafos 
hierárquicos. Analisam-se também algoritmos de reconhecimento de planaridade em grafos hierárquicos. 

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO OPERACIONAL 
EM TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGA 

Autora: Letícia Dexheimer 

Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 

(Tese defendida no IME, em 26 de junho de 1997) 

O presente trabalho tem como objetivo o da proposição de um procedimento para auxiliar na racional ização 
das operações realizadas nos terminais intermodais de carga, visando reduzir as interferências no fluxo de 
transporte. Este procedimento deverá contar com um módulo que possibilite a análise estatística dos tem
pos de realização das atividades para detecção dos possíveis pontos críticos e outro contendo a identificação 
das causas mais prováveis. 

Analisando-se as diferentes técnicas de transporte intermodal, optou-se por elaborar um sistema para 
terminais rodoferroviários especializados na movimentação de contêineres, buscando aproveitar as vantagens 
oriundas de sua utilização e seu notável crescimento no transporte internacional de mercadorias. Cabe notar 
que esta escolha não é restritiva, pois análises equivalentes podem ser desenvolvidas para outras situações, 
guardando as devidas características. 

Após o estudo das operações realizadas neste tipo de terminal, o procedimento foi elaborado com o 
auxílio de um modelo de simulação, o SIMUL, para obtenção das estatísticas que auxiliam na avaliação do 
desempenho operacional do terminal. A análise dos resultados da aplicação possibilita a adoção de políticas 
gerenciais, de forma a obter a racionalização das operações nesses terminais e a conseqüente redução dos 
tempos de permanência das cargas no mesmo. Essa simulação permite tratar vários cenários em curtos 
períodos de tempo, de forma a analisar várias estratégias operacionais antes da tomada de decisão. 
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ESPECTROMETRIA DE FEIXES DE RAIOS X 
COM DETECTOR DE TELURETO DE CÁDMIO E ZINCO 

Autor: Paulo Henrique Bastos Becker 

Orientador: Df: Rex Nazaré Alves 

(Tese defendida no IME, em 27 de junho de 1997) 

A determinação dos espectros dos raios X utilizados para o diagnóstico médico é um processo que 
complementa o desenvolvimento de procedimentos a serem aplicados no controle de qualidade dos 
equipamentos de raios X. Até alguns anos atrás, isto só era efetuado utilizando-se detectores de germânio 
ou de silício. Ambos possuem excelentes resoluções, nesta faixa de energia, mas apresentam algumas 
restrições, tais como alto custo e a necessidade de operar na temperatura do nitrogênio líquido, nem sempre 
disponível nos locais das medidas. Detectores que trabalham a temperaturas ambientes não apresentam 
estas restrições, contudo, eles têm uma resolução pior que o germânio e uma coleta incompleta das cargas 
produzidas pela interação com a radiação. Com o avanço tecnológico no crescimento dos cristais e a 
aplicação de novas técnicas, tais como o resfriamento do cristal com células Peltier e circuitos discriminadores 
do tempo de subida, os detectores de telureto de cádmio apresentam, hoje, uma resolução bem próxima da 
dos detectores de germânio. Este trabalho relaciona-se com o uso rotineiro de detectores de telureto de 
cádmio e zinco para medir, in loco, os espectros de unidades utilizadas em radiodiagnóstico. São caracteIizadas 
as propriedades de um detector comercialmente disponível e é apresentado um modelo para o 
desmembramento da distribuição de alturas de pulsos. Foi também desenvolvido um colimador para permitir 
a medida direta do feixe. O modelo desenvolvido e o setup construído foram aplicados a dois tubos de raios 
X, e os espectros obtidos, comparados com outros disponíveis na literatura. 

DETEI\MINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ~ÔNIO, 
TORONIO E FILHOS NO AR EM UMA INDUSTRIA 

QUE UTILIZA O NITRATO DE TÓRIO 

Autora: Isabel Cristina Mendonça da Silva 

(Tese defendida no IME, em 11 de julho de 1997) 

O radônio e o torônio são os descendentes das séries naturais do urânio e do tório e estão difundidos na 
crosta terrestre. No Brasil a existência de áreas onde a radioatividade é elevada, tanto em áreas naturais 
quanto as indústrias que manipulam elementos das séries naturais do urânio e do tório, é uma preocupação 
em relação aos níveis de radiação em que a população e trabalhadores podem estar expostos. Na avaliação 
do risco associado à inalação de radônio, torônio e de seus produtos de decaimento radioativo, é necessário 
estimar a exposição dos trabalhadores a estes radionuclídeos presentes no ar. Neste trabalho, são apresentadas 
as técnicas de detecção mais utilizadas. A determinação das concentrações de radônio, torônio e filhos foi 
realizada em uma indústria que utiliza o nitrato de tório como matéria-prima para a confecção de camisas para 
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lampião a gás. As concentrações desses radionuclídeos no ar foram determinadas por quatro técnicas do 
método ativo: Tsivoglou, Kusnetz, Rolle e Dois Filtros e pela técnica do método passivo utilizando detectores 
de traços de estado sólido (SSNTD). A aplicação dessas técnicas bem como a metodologia utilizada para a 
análise dos resultados obtidos identificam os níveis de concentração desses radionuclídeos a que estes 
trabalhadores estão expostos. 

CARACTERIf:AÇÃO DE PARTÍClJLAS CONTENDO 
TORIO EM UMA INDUSTRIA 

Autor: José Moura Júnior 

Orientador: DSc Carlos Alberto Nogueira de Oliveira 

(Tese defendida no 1MB, em II de julho de 1997) 

o nitrato de tório é utilizado como matéria-plima na confecção de camisas para lampiões. O objetivo deste 
trabalho é o da determinação da concentração na fração respil"ável e do AMAD (Diâmetro Aerodinâmico 
Mediano de Atividade) de partículas contendo Th. O ICN (impactador em cascata nacional) foi usado para 
determinar o tamanho das partículas contendo tório e a concentração de Th (em massa) na fração respirável. 
A identificação e quantificação dos elementos presentes em cada estágio do ICN foram realizadas através 
dos raios X característicos, induzidos por um feixe de prótons. Os amostradores tipo AGF foram utilizados 
para coletar amostras de partículas nas frações respirável e inalável do aerossol e os amostradores individuais 
de lapela para coletar amostras de partículas na fração respirável. As concentrações de 232Th e 228Th nestas 
amostras foram determinadas por espectrometria alfa. Os resultados da caracterização do aerossol indicam 
que o AMAD das partículas contendo Th é 1,Oflm e que a concentração de partículas na fração respirável 
está abaixo de 2,lmBq/m3• As concentrações de 232Th na fração respirável do aerossol estão abaixo de 
um décimo dos valores de CAD, considerando o composto de Th como solúvel e o AMAD igual a 1,Oflm 
(CNEN NE3.01). 

USO DE TÉCNICAS NEURAIS PARA O 
RECONHECIMENTO DE COMANDOS A VOZ 

Autora: Suelain.e dos Santos Diniz 

Orientador: Antonio Carlos Gay Thomé - PhD 

(Tese defendida no IME, em 25 de julho de 1997) 

Esta monografia relata um trabalho de pesquisa no qual se propõe avaliar e comparar o desempenho de 
três diferentes modelos neurais aplicados ao problema do reconhecimento automático de voz. 

O problema selecionado foi o do reconhecimento da palavra isolada - RPI -, de forma independente do 
locutor, tendo sido escolhidos dez comandos para servirem de vocabulário para construção e teste dos 
modelos. 
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A escolha dos dez comandos foi norteada pelo que é geralmente encontrado nos dispositivos de controle 
de grande parte dos aparelhos de videocassete presentes no mercado, sendo portanto: ligue, pare, grave, 
pausa, avance, siga, volte, ejete, desligue e apague. 

A construção da base de dados para o sistema foi realizada a partir da gravação de locuções feitas em um 
ambiente sem qualquer isolamento acústico, em dias e horários diferentes e por intermédio de uma placa 
sound blaster convencional. Optou-se por um universo de 28 locutores masculinos, cada um repetindo 
cinco vezes cada um dos comandos básicos. 

De cada locução foram extraídas 40 características: 12 mel-cepstrum, 12 delta-cepstrum, 1 delta-energia, 
1 delta-log-energia, 12 cepstrum, 1 taxa de cruzamento de zero e 1 relação da taxa de cruzamento de zero 
entre cada metade do sinal de voz, e variante do discriminante de Fisher foi utilizada para a análise e seleção 
daquelas mais relevantes para a aplicação em questão. 

Os modelos neurais avaliados foram o multilayerperceptron - MLP - com backpropagation [Zue92, 
Hayk94, McC188] (multicamadas com a regra de retropropagação do erro), o radial basis com 
backpropagation [Bro089, Hayk94] , e o paraUel, self-organizing, hierarquical neural network - pshnn 
[Ers089] (modelo paralelo, auto-organizado e hierárquico). 

Os resultados obtidos para os três modelos foram muito promissores e equivalentes em termos de 
precisão, ficando a taxa média de acerto na casa dos 95,45%, 98,18% e 96,36% para as redes backpropagation, 
radial basis e pshnn, respectivamente. A diferença mais acentuada entre os modelos situou-se no tempo 
gasto para a sua construção (treinamento), em que o modelo radial basis mostrou ser o melhor. 

ESTUDO DE UMA METODOLOGIA PARA PROGRAMA DE 
CONTROLE DA QUALIDADE E RADIOPROTEÇÃO 

EMTOMOGRAAACOMPUTADO~ADA 

Autora: Maria Ester Souza Tiecher 
(Tese defendida no !ME, em 6 de agosto de 1997) 

Este trabalho visa desenvolver uma metodologia para programa de controle da qualidade em tomografia 
computadorizada (TC) no Hospital Central do Exército (HCE). Esta metodologia consiste em estudar os 
parâmetros físicos que influenciam o desempenho do equipamento, assim como a grandeza referente à dose, 
o Índice de Dose em Tomografia Computadorizada (CTDI). 

Através deste estudo, foram implementados os testes já estabelecidos necessários à verificação dos 
parâmetros físicos: resolução espacial, resolução de baixo contraste, linearidade, uniformidade de número 
de TC, ruído, espessura de corte e artefatos. Com o propósito de analisar os fatores que influenciam estes 
parâmetros, foram feitas modificações nos protocolos mais utilizados na rotina do serviço, crânio e abdômen, 
variando-se parâmetros da técnica como: corrente no tubo, tempo de varredura, filtro de reconstrução de 
imagem e espessura de corte, visando a uma otimização da prática. 

Neste trabalho, foi utilizada uma câmara de ionização tipo lápis, que é o tipo de dosímetro mais utilizado 
nos Programas de Controle da Qualidade em TC, devido à facilidade de manuseio, leitura imediata e medida 
emfantoma. 

Como produto final, foi fornecido ao Serviço de Radiologia do HCE um manual de instruções de verificação 
dos parâmetros físicos, a fim de que o programa de controle da qualidade seja efetivamente implantado. Esse 
manual é uma adaptação do manual fornecido pelo fabricante. r:m 
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