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1. Resumo 
Este artigo apresenta como Inteligência Artificial aplicada no sistema Expert          

Sinta pode ser utilizada no tratamento não farmacológico para idosos portadores de            

Alzheimer. A partir do estudo de relatos sobre a doença Alzheimer, encontrou-se a             

necessidade de adequar a inteligência artificial para o tratamento através de           

perguntas que estimule o raciocínio dos idosos, para que os mesmos sejam            

capazes de recordar de fatos importantes em suas vidas esquecidos como           

consequência da doença. Com este questionário, espera-se que idosos sejam          

capazes de exercitar o raciocínio, lembrar de memórias esquecidas e ir progredindo            

a cada sessão. Todo o desenvolvimento e aplicação dos questionários foi orientado            

por cuidadores e familiares dos idosos. 

 
Palavras-chave: Alzheimer. Inteligência. Artificial. ExSinta. 
 
2. Introdução  

No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos de Alzheimer. Como se trata de               

uma doença silenciosa, a maior parte dos portadores ainda não possuem           

diagnósticos. Segundo o site da ABRAZ (Associação Brasileira de Alzheimer).          

Algumas lesões cerebrais são características dessa doença, mas ainda não se sabe            

ao certo como se desenvolve o Alzheimer. 

Diante disso, sabe-se que uma maneira de retardar o processo da doença é             

a constante estimulação cognitiva e diversificada ao longo da vida, já que a doença              

ainda não possui cura. (ABRAZ)  

Após anos de pesquisa sobre os casos de alzheimer, é possível observar que             

os tratamentos não farmacológico vêm sendo aplicados com mais frequência por           

seus resultados positivos nos portadores da doença. 

1 Lorhaeny Fernandes Pinheiro – Adm. Pessoal – lorhaenypinheiro@hotmail.com 
2 Vitor Gasparoto Febronio – Financeiro – vitor.gasparoto@hotmail.com 



2 

Este artigo abordará a tecnologia voltada à inteligência artificial para o 

tratamento de idosos com alzheimer. Apesar de não muito conhecido, pode ser um 

grande avanço para o tratamento não farmacológico. 

A aplicação de inteligência artificial deste artigo será desenvolvida no Expert           

SINTA, um software que utiliza a técnica de inteligência artificial para o            

desenvolvimento de sistemas especialistas, para montar questionários e apresentar         

respostas conforme as escolhas do usuário. Este software deverá ser utilizado com            

orientação do cuidador e suas perguntas e respostas deverão ser parametrizadas           

com os dados de cada usuário.  

Este artigo tem como objetivo responder a seguinte questão: Como a           

Inteligência Artificial aplicada no sistema Expert Sinta pode tratar idosos portadores           

de Alzheimer? 

 

3. Objetivo  

Apresentar como a ferramenta Expert Sinta junto à inteligência artificial pode           

ser útil para o tratamento não farmacológico de idosos portadores de Alzheimer. 

 

4. Metodologia 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 60): 
 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de          
referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e        
teses. Pode ser realizada independente ou como parte da pesquisa          
descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca se conhecer          
e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado sobre          
determinado assunto, tema ou problema. 

 
5. Desenvolvimento 

Inteligência Artificial é o ramo de pesquisa da ciência da computação que            

busca a capacidade de máquinas executarem pensamentos como o de seres           

humanos, tendo a sensibilidade de pensar, aprender e raciocinar. Essa área de            

pesquisa não é uma tecnologia nova.  

Segundo BELMIRO N. João, 2014, inteligência artificial é o estudo que           

explora os computadores para executar tarefas que necessitam de característica          

humanas como a imaginação e intuição. Desta forma, a inteligência artificial pode            
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ser aplicada em vários segmentos diferentes, como jogos e assistentes virtuais, tudo            

para facilitar a vida do usuário e fazer com que a tecnologia seja cada vez mais                

semelhante às ações humanas. 

Existem alguns parâmetros que os criadores de softwares de inteligência          

artificial desenvolveram para evitar a execução de atividades inesperadas, essas          

são: 

● Restrições de conhecimentos - limite de conhecimento, até onde a          

inteligência artificial pode aprender e executar. 

● Proibição de auto replicar - impede que software gere cópias de modo            

independente. 

● Proibição de interação - impede que tenha contato com pessoas não           

autorizadas, evitando a comunicação. 

● Ordem - obrigatoriamente deve seguir todas as ordens que seu          

programador inserir no sistema, até mesmo sua auto destruição. 

Na área de inteligência artificial há o software Expert SINTA, um sistema            

especialista totalmente descomplicado que pode ser utilizado em diversas áreas. Se           

baseando em perguntas, o programa alcança resultados adequados à partir da           

resposta inserida em cada questão. O sistema deve ser parametrizado pelo usuário,            

ou, neste caso, pela família ou cuidador do paciente. As perguntas e respostas             

devem condizer com a realidade do usuário, para que o mesmo seja capaz de              

relembrar fatos de sua vida que foram esquecidos por consequência da doença. 

O sistema Expert Sinta pode ser usado para apoio à decisão e tomada de              

decisão. Para chegar nos objetivos, o conhecimento do sistema especialista precisa           

ser armazenado em uma base de conhecimento no formato de regras, e, quando             

respondidas todas essas regras, o usuário chegará ao seu objetivo final. O sistema             

é basicamente composto por cinco partes: especialistas, base de conhecimento,          

mecanismo de inferência, interface de usuário e usuário. 

Segundo o site da IA Expert, os especialistas são as pessoas responsáveis            

pelo desenvolvimento do sistema, essas possuem o conhecimento sobre um          

determinado assunto. Neste caso, cuidadores ou familiares que conhecem fatos da           

vida do portador de Alzheimer. A base de conhecimento é o local onde o              

conhecimento fica armazenado no formato de regras SE - ENTÃO. O mecanismo de             
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inferência é responsável pela encadeação das regras, conclusão do objetivo e           

perguntas ao usuário. 

O tratamento não farmacológico se baseia em mudanças no estilo de vida e             

alternativas que têm como objetivo tratar o problema sem medicação. A tecnologia            

está voltada no tratamento de Alzheimer em meios, inclusive na inteligência artificial. 

Para o desenvolvimento do questionário há os seguintes pré-requisitos: 

1. Pessoa que conheça bem o paciente e fatos de sua vida. 

2. Pessoa com tempo disponível para realizar os levantamentos        

necessários para a criação do questionário junto aos orientadores. 

3. Pessoa com tempo disponível para desenvolver o questionário e         

aplicá-lo ao paciente. 

Desta forma, é possível identificar que cuidadores e familiares são as           

pessoas mais indicadas para a execução do questionário. 

O questionário possui assuntos diversos e geralmente é feito mais de um,            

para que o paciente possa realizá-los mais de uma vez e, com a alta frequência de                

sua utilização, seja capaz de lembrar os acontecimentos de sua vida. 

Há questionários padrões que são desenvolvidos para os idosos, mas, além           

destes, também podem ser aplicados questionários que estimulem o raciocínio          

lógico, como perguntas sobre fatos históricos e matemática. É importante ressaltar           

que todas as questões e os questionários são determinados pelo responsável do            

idoso. 

Veja na figura, mapa mental 1, os objetivos que se deseja chegar. 
Figura 1 : Mapa Mental 1 

 
Fonte: Dos autores (2018) 
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1.Eventos Importantes 

Os eventos importantes podem conter acontecimentos como casamento,        

nascimento do primeiro filho e formatura.  

2.Filhos 

No questionário de filhos, o objetivo final é o nome de cada filho. 

O Alzheimer, atualmente, é uma das doenças que mais atingem idosos.           

Segundo o site da Abraz, a doença é conhecida como demência, causa perda de              

funções cognitivas, e antes mesmo do aparecimento dos sintomas, as alterações no            

cérebro já são existentes. No início, os sintomas são confundidos com o processo             

de envelhecimento, desta forma, o paciente acaba atrasando o “diagnóstico”,          

agravando o quadro da doença. Não há um diagnóstico específico para detectar o             

Alzheimer, para identificar a doença são feitos vários exames de sangue e imagem             

(tomografia e ressonância magnética do crânio), e, quando descartadas as demais           

doenças, o problema é definido como Alzheimer. Desta forma, tratamento não           

farmacológico tem como objetivo o incitar o esforço cerebral, que consiste na            

estimulação das funções cognitivas para raciocinar, assim, o idoso poderá relembrar           

de alguns fatos de sua vida que foram esquecidos por consequência da doença. 

Foram desenvolvidos 02 questionários de modo padrão, estes poderão ser          

utilizados para que o cuidador ou familiar altere apenas os dados (variáveis) do             

idoso com Alzheimer, mantendo as mesmas questões à serem aplicadas, desta           

forma, o tempo de estudo do questionário será menor, e consequentemente todo o             

processo do tratamento não farmacológico será mais eficiente. 

Abaixo, imagens de como os questionários são apresentados em sua versão           

gráfica: 

 Questionários sobre os filhos e sobre os eventos importantes: 
Figura 2 : Desenvolvimento 1 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 3 : Desenvolvimento 2 

 
Fonte: Dos autores (2018) 
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Figura 4 : Desenvolvimento 3 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

 
 
 
 
 
Figura 5 : Desenvolvimento 4 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 6 : Desenvolvimento 5 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 7 : Desenvolvimento 6 

Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 8 : Desenvolvimento 7 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 9 : Desenvolvimento 8 

Fonte: Dos autores (2018) 

Figura 10 : Desenvolvimento 9 

 
Fonte: Dos autores (2018) 
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Figura 11 : Desenvolvimento 10 

 
Fonte: Dos autores (2018) 

 
 

6. Resultados 

O primeiro questionário padrão desenvolvido tem como objetivo ajudar o          

idoso a recordar de eventos importantes, este faz com que o idoso com Alzheimer              

recorde de eventos como formatura escolar, nascimento do primeiro filho e           

casamento, ocasiões que marcaram sua vida, desta forma, foi estruturado o           

questionário, como mostra a Árvore de Decisão 1 a seguir: 
 

Figura 12 : Árvore de decisão 1. 

 
Fonte: Dos autores (2018) 
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O segundo questionário padrão desenvolvido tem como objetivo ajudar o          

idoso a recordar de seus filhos, este faz com que o idoso com Alzheimer relembre               

de seus filhos através de respostas sobre os mesmos, desta forma, foi estruturado o              

questionário, como mostra a Árvore de Decisão 2 a seguir: 
Figura 13 : Árvore de decisão 2. 

.

 

Fonte: Dos autores (2018) 

 

Os mapas mentais 2 e 3 representam a estrutura do questionário de forma             

visual, estes mostram como o questionário dependeria da questão anterior para           

chegar no objetivo correto. 

Na primeira fase prática do tratamento não farmacológico foi realizado o           

desenvolvimento da base de conhecimento com os dados do idoso através de            

informações passadas pelo cuidador, que em contato com a família, conseguiu           

recolher informações detalhadas sobre o passado do paciente. O cuidador recebeu           

as devidas orientações do funcionamento do sistema, inclusive onde alterar          

informações da base de conhecimento, se necessário. 

O cuidador, após tirar dúvidas e aprender toda a funcionalidade do questionário,            

partiu para a parte prática da aplicação no idoso. Foi possível observar que de início               

o idoso não entendia muito sobre o que se tratava, então a orientação profissional              

do cuidador foi de extrema importância. Conforme respondia às questões, o           
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paciente lembrava de algumas partes de cada questão, o que o auxiliou nas vezes              

seguintes.  

É importante ressaltar que o tratamento não farmacológico não é imediato e            

que precisa ser aplicado diversas vezes. Em muitos casos o paciente não consegue             

recordar das informações, mas com a frequência da aplicação, o mesmo passa a se              

familiarizar com as respostas. Além dos questionários sobre fatos da vida, foi            

possível observar que ao responder questionários de lógica, fatos históricos e tentar            

estimular seus conhecimentos específicos, o idoso correspondia melhor aos         

questionários e conseguia se lembrar vagamente das informações obtidas, mesmo          

após algum tempo da aplicação do questionário. 

 
7. Considerações Finais 

O objetivo deste artigo é informar como a IA aplicada no sistema Expert Sinta              

pode auxiliar no tratamento não farmacológico de idosos portadores de Alzheimer. É            

possível observar que a inteligência artificial é muito flexível e pode ser encontrada             

em diversos segmentos. Por se tratar de uma tecnologia que possui características            

que se aproximam à maneira de pensar dos seres humanos, se torna extremamente             

útil para auxiliar em casos mais específicos, como o exemplo do tratamento não             

farmacológico, desta forma, foi possível realizar o questionário para idosos          

portadores de Alzheimer em um sistema simples e muito funcional, como o Expert             

Sinta. 

Como o Alzheimer ainda é uma doença que não possui cura, são aplicados             

tratamentos que retardam a evolução da doença, ou seja, procedimentos          

farmacológicos através de orientação médica, fora este, é possível trabalhar o           

tratamento não farmacológico voltado a exercitar o raciocínio do idoso, que podem            

fazer com que idosos se recordem de algumas lembranças. 

O tratamento não farmacológico para doenças que não possuem cura acaba           

tendo um resultado demorado, imprevisível e que muitas vezes não acontecem,           

além disto, não há como saber como o paciente irá reagir. A tecnologia está sempre               

um passo à frente para facilitar as ações humanas, porém, quando não utilizada             

corretamente e de forma clara, pode dificultar os resultados e ser incompreendida            

pelo usuário.  
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