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RESUMO 

Estudo de revisão de literatura narrativa, descritiva e exploratória que tem 

como objetivo identificar e descrever na literatura científica fatores da inteligência 

artificial e sistemas inteligentes relacionados à SAE por meio de busca 

sistematizada em bases de dados (PubMed, Decs da BVS, EBSCO, LILACS e 

SciELO), utilizando unitermos de publicações dos últimos 5 anos. Os resultados 

parciais demonstram que existe uma quantidade maior de publicações na língua 

inglesa relacionadas ao tema, evidenciada pelo baixo número de publicações 

indexadas em bases de dados latino-americanas.  

INTRODUÇÃO 

A aplicação da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), 

exigência legal brasileira, cobra do enfermeiro conhecimento sobre seu paciente 

e utilização de conhecimentos e habilidades para uma melhor assistência(1,2).  

A Inteligência Artificial (IA) associada a Sistemas Especialistas (SE) cruza 

dados de conhecimentos prévios e específicos, contribuindo para a 

racionalização do processo de enfermagem e tomadas de decisão clínica(3,4,5). 

Isso se dá por meio de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) que propõem ao 

usuário diagnósticos, soluções de problemas e armazenam por tempo 

indeterminado dados de pacientes (redução de custos) permitindo ao enfermeiro 

prestar uma assistência mais humanizada e objetiva, reduzindo erros(5,6). 

OBJETIVO 

Identificar e descrever na literatura científica fatores da inteligência 

artificial relacionados à Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

MÉTODO 

Será realizada busca sistematizada em bases de dados (PubMed, Decs 

da BVS, EBSCO, LILACS e SciELO), utilizando unitermos em português, 

espanhol e inglês (Inteligência Artificial, Inteligencia Artificial e Artificial 

Intelligence; Cuidados de Enfermagem, Antención de Enfermería e Nursing 

Care; Sistemas Especialistas, Sistemas Especialistas e Expert Systems) e 



palavras-chave nos 3 idiomas (Processo de Enfermagem, Procesos de 

Enfermería e Nursing Process; Informática em Saúde, Informática para la Salud 

e Health Informatics). Os termos serão combinados entre si durante as buscas 

nas bases de dados.  

DESENVOLVIMENTO 

A coleta de dados se dará por: exploração de fontes bibliográficas 

pesquisadas, leitura e seleção do material, tabulação dos dados e elaboração de 

texto e tabelas. Os critérios de inclusão adotados serão: textos com acesso na 

íntegra, publicações com menos de 5 anos, estudos realizados em humanos, 

que atendam ao objetivo do trabalho e sejam apresentados em pelo menos um 

dos 3 idiomas selecionados. Como critérios de exclusão serão adotados: textos 

em resumo cujo acesso na íntegra não for possível, publicação anterior a 5 anos, 

objetivos de pesquisa que não respondem ao proposto e idioma. As variáveis 

analisadas serão: título, ano de publicação, perfil dos autores, periódico 

publicado, tipo de estudo, objeto de estudo, população, resultado da pesquisa. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais obtidos por meio de busca nas bases de dados 

estão representados na tabela a seguir:  

 

Os autores até o momento identificados referem sobre a IA principalmente 

quanto a disponibilidade de SAD, relacionados à utilização dos profissionais de 



saúde nas unidades hospitalares, aos usuários no suporte domiciliar para 

manejo de sinais e sintomas, nos levantamentos de problemas para a utilização 

dos SE e redução de custos por meio de sistemas de gerenciamento e 

telecomando. 
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