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1. Resumo 

A situação da área da saúde no país é um tema muito abordado. Muitos 

pontos são levantados sobre o que é preciso melhorar, um deles é a longa espera 

em filas de hospitais para se conseguir falar com um especialista. O uso da 

tecnologia vem crescendo a cada dia no mundo, muitas áreas são beneficiadas por 

meio de sistemas e dispositivos que ajudam na gestão de negócios e pessoas, na 

tomada de decisões com base em informações concretas e seguras. Nesse artigo 

será abordada uma possível melhoria. 

Palavras-chave:  Hospitais. Informações. Saúde. Tecnologia. 

 

2. Introdução 

Em uma época onde a tecnologia avança diariamente é notório ver que a área 

de saúde ainda sofre com a ausência dessas transformações tecnológicas, os 

recursos existentes são vários, mas nem sempre são aplicados e acessíveis a 

população. 

É fundamental que a informação na saúde seja de fácil acesso e com o uso 

da tecnologia isso é possível. A área de saúde precisa fazer uso dos recursos 

atuais, como o da internet que é o meio de comunicação que mais tem crescido nos 

últimos anos, atingindo um maior número de pessoas. 

As doenças negligenciadas tem chamado muita atenção do governo brasileiro 

onde: "Doenças negligenciadas, um grupo de afecções transmissíveis, em sua 

maioria causada por protozoários e transmitida por vetores, cujo tratamento é 

inexistente, precário ou desatualizado" (OLIVEIRA, 2009). 

Pensando nisso, surge a pergunta: Como a população por meio da tecnologia 

pode ter fácil acesso a um pré diagnostico médico de doenças negligenciadas? 

(AGÊNCIA FIO CRUZ NOTICIAS). 

Acredita-se que com o uso da Inteligência Artificial é possível criar um guia 

virtual que conta com uma base de conhecimento de profissionais da área de saúde 

para auxiliar pacientes e profissionais com menor conhecimento e experiência. A I.A 

é muito importante, pois com ela é possível automatizar processos, resultando assim 

na otimização do tempo e informações mais precisas, diminuindo erros humanos. 

  



3. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é auxiliar as pessoas por meio de um sistema 

web de possíveis doenças que a mesma possa ter. O paciente terá um pré 

diagnóstico informado pelo sistema baseado nos sintomas que esteja sentindo. Já 

os objetivos específicos são: mostrar que através deste sistema especialista o 

paciente pode procurar um profissional especifico, já com seu pré diagnostico de 

doença, reduzindo o tempo de ambos. 

 

4. Metodologia 

Este trabalho adota a pesquisa bibliográfica, pois tem como finalidade mostrar 

fundamentos científicos sobre o uso de um Sistema Especialista e I.A. Assim 

buscando aplicar este recurso para a área de saúde. 

Será adotada uma pesquisa documental, para validação das hipóteses, 

mediante utilização de dados. “A pesquisa documental apresenta algumas 

vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos e 

possibilita uma leitura aprofundada das fontes (GIL, 2002, pp.62-63)”. 

 

5. Desenvolvimento 

Para gerar um pré diagnóstico médico um especialista da área de saúde 

precisa de anos de estudo para ter o conhecimento necessário para chegar a uma 

resposta confiável com velocidade. Esse conhecimento muitas vezes é algo difícil de 

ser adquirido por muitos profissionais da área. 

I.A é um ramo da ciência da computação que tem por objetivo desenvolver 

sistemas com a capacidade de simular o raciocínio humano, ou seja, perceber, 

tomar decisões e até solucionar problemas (TEC MUNDO, 2008).  

Em 1950 o tema I.A já era abordado por Alan Turing, que falava sobre a 

capacidade que as máquinas têm de pensar e serem inteligentes. Em 2014 o 

primeiro computador passou no teste de Turing, um sistema chamado Eugene 

Goostman fez humanos pensarem que seu interlocutor era um menino de 13 anos 

de idade que mora na Ucrânia (EXPERT, 2016). 

Baseado nessa teoria, um sistema especialista pode ajudar alguém com 

menos conhecimento na resolução de um problema (LAWRENCE, 1995-1996).  

Segundo a pesquisa realizada pela empresa GE Healthcare. No ano de 

2014, com o tema “O Valor do Saber”, 87% dos entrevistados disseram que o uso de 



tecnologias para monitorar a saúde a distância pode ser uma importante inovação 

médica dos próximos anos. 

As etapas para o desenvolvimento e implantação de um sistema especialista 

são: Documentação, Definição de requisitos, Projeto do sistema, Implementação, 

Teste do sistema, Manutenção e serão utilizados os programas: Pacote Office, 

Adobe Dreamweaver, MySQL e Star UML. O sistema ficará em um servidor web e 

poderá ser acessado em qualquer dispositivo por meio da internet. 

 

6. Resultados Preliminares 

Com base na pesquisa do trabalho em andamento as principais dificuldades 

para criar sistemas especialistas na área de saúde são: Diferenças entre os 

pacientes e dados clínicos disponíveis; Barreiras técnicas como: acesso limitado à 

Internet e indisponibilidade de equipamentos. Os pontos fortes que favorecem a 

criação do mesmo são: Aumento da qualidade e redução no atendimento ao 

paciente; Praticidade e disponibilidade; Acesso a base de conhecimento 

especialista. 
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