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1. RESUMO 

Este trabalho denota o desenvolvimento de um sistema especialista para 

contagem de leucócitos e interpretação utilizando à lógica Fuzzy a fim de 

auxiliar alunos e biomédicos a realizarem a contagem de cada tipo celular. 

Assim, serão exibidos valores relativos e absolutos de cada tipo celular, os 

quais serão interpretados de acordo com as regras estabelecidas pela lógica 

Fuzzy. Logo, o sistema além de armazenar e exibir todas as informações 

necessárias irá interagir com o usuário facilitando suas atividades de análise e 

interpretação dos glóbulos brancos. A linguagem de programação escolhida foi 

a linguagem C# devido a facilidade de acesso, integrado ao banco de dados 

SQL que administra os dados das duas tabelas que compõe o sistema: uma 

tabela de cadastro do paciente e uma tabela de cadastro de exame. O software 

InFuzzy cria as regras que serão implementadas na linguagem C# para 

interpretação de cada alteração em cada tipo celular. Logo, os dados serão 

exibidos em um relatório que poderá ser salvo e impresso de forma prática pelo 

usuário.  

2. INTRODUÇÃO 

O hemograma é o exame que avalia quantitativa e qualitativamente os 

elementos celulares do sangue, além de ser o exame mais requisitado nas 

consultas, pois atribui parâmetros para o médico sobre diversos tipos de 

células sanguíneas, facilitando o diagnóstico de possíveis doenças 

correlacionadas.  (FAILACE, 2009). Hoffbrand e Moss (2013) definem que a 

principal função dos leucócitos é proteger o organismo contra infecções, de 

forma que qualquer alteração em um tipo celular poderá indicar a suspeita de 

uma possível patologia.  Com a finalidade de minimizar custos com a compra 

de equipamentos, tanto em clínicas como em universidades, percebe-se a 

necessidade de um sistema que auxilie estudantes e até professores na 

contagem de leucócitos.  

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um software que auxilie na contagem de leucócitos e 

mediante a um sistema especialista integrado à lógica Fuzzy, apresente um 

diagnóstico de possíveis doenças correlacionadas, facilitando assim, a análise 

clínica e interpretação da série de glóbulos brancos. 



4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O propósito das pesquisas exploratórias é ampliar o conhecimento sobre 

assuntos que não se tem tanta afinidade.  

O embasamento científico norteou ao entendimento do funcionamento 

das células, das funções sanguíneas e das múltiplas questões médicas. Assim 

se percebe como o hemograma é um exame essencial para o diagnóstico de 

possíveis doenças correlacionadas. Para elaboração do levantamento 

bibliográfico o autor recorreu a diversos livros de Medicina nas áreas de 

hematologia e histologia para denotar sobre diversos temas celulares.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Para desenvolvimento do sistema o autor segmentou o projeto nas 

seguintes etapas: cadastro de paciente, cadastro de exame, conexão com o 

banco de dados, criação de Forms e contadores para realizar a contagem, 

Infuzzy e implementação da lógica Fuzzy diretamente na linguagem C#.   

Em relação à modelagem de sistema foi utilizada a ferramenta Astah 

Community, para elaborar os diagramas da UML, onde se destaca o de classe, 

caso de uso e o de atividades. Vale ressaltar que a ferramenta além de 

eficiente, é gratuita e por isso foi escolhida para designar esta tarefa.  

O sistema agrega a função de cadastro, onde o usuário ou irá criar um 

novo paciente (isto é, preenchendo suas informações como nome completo, 

idade, endereço) ou irá selecionar um paciente da lista de pacientes já 

cadastrados. Após isso, o usuário será diretamente encaminhado para a tela 

de exames onde irá criar um novo exame, e iniciar o mesmo. A contagem de 

células será realizada de forma manual, onde os botões serão ilustrados pela 

representação da célula para fácil fixação.  

Do ponto de vista computacional, os 11 botões que representam os 11 

tipos de leucócitos sanguíneos irão funcionar como contadores, em que as 

células serão contadas até um número pré-estabelecido antes de iniciar o 

exame que será a base para finalizar o mesmo. Após atingir este número pré-

estabelecido o exame será automaticamente finalizado, e o usuário será 

migrado para a tela de resultados.  

As regras criadas na lógica InFuzzy serão construídas a partir de 

levantamentos bibliográficos da área médica, além do conhecimento 



experimental de um especialista na área. A tela de resultados irá exibir a 

interpretação de possíveis patologias associadas a alterações em cada tipo 

celular apresentado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira imagem a seguir representa o layout do menu, onde será 

possível cadastrar um novo paciente, novo exame, obter ajuda e sair do 

sistema. A janela disposta à direita da primeira imagem representa as opções 

de cadastro, onde é possível incluir, salvar, atualizar, procurar e remover. Os 

campos correspondem às informações mais importantes que se deve obter do 

paciente para ser armazenado no banco de dados. A segunda imagem 

representa a contagem de glóbulos brancos, o qual só será terminado quando 

atingir o número pré-estabelecido total de células.  
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