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1. RESUMO 

Este artigo apresenta um software inteligente de aprendizado – chatbot – para 

interação com pessoas acometidas da doença esquizofrenia, buscando assimilar 

metodologias únicas e confortáveis para seu usuário a partir de análises do perfil do 

mesmo, gerando informações importante sobre a evolução de sintomas do 

transtorno para o médico responsável. Objetiva revolucionar a interação com o 

usuário explorando a implementação de recursos no campo de A.I. (Artificial 

Inteligence) capaz de aprender e desenvolver uma personalidade mais amigável 

possível. A primeira doença a ser tratada pelos recursos oferecidos na aplicação 

será a Esquizofrenia. O projeto vai ao encontro do conceito denominado medicina 

2.0 (A. Caldwell et al., 2011), trazendo inovações aos tratamentos de transtornos 

mentais com auxílio de tecnologias de ponta. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A evolução da sociedade atual, com o auxílio da tecnologia, já é algo natural 

considerando os avanços que se obtinham antigamente os quais hoje são 

alcançados em meses. Visando suprir as necessidades apresentadas pela 

sociedade, hoje a medicina apresenta a mesma necessidade de evolução e 

inovação em métodos considerados não tão eficazes.  

O projeto visa promover a inovação mediante uma real necessidade da sociedade 

explorando o conceito de Medicina 2.0, trazendo tecnológicas avançadas para 

auxiliar médicos e pacientes a obter melhores resultados em menos tempo.  

Assim, o projeto objetiva auxiliar o campo de medicina psicológica e psiquiátrica 

desenvolvendo um chatbot (C. Lebeuf; M. A. Storey e A. Zagalsky, 2017) inteligente 

para acompanhar os pacientes durante sua jornada no tratamento, ajudando-os a 

lidar com questões de sua condição mental e ao mesmo tempo gerar dados e 

informações importantes para o médico responsável, informando sobre sintomas 

apresentados, evolução de tratamento e resposta apresentadas pelos pacientes.  

O chatbot desenvolverá uma metodologia de interação única para cada paciente, 

buscando aumentar a taxa de adesão ao tratamento, já que por sua vez tem sido um 

obstáculo muito grande no cenário atual.  

Considerando o aumento em doenças psicológicas nos últimos anos é de suma 

importância usufruir dos avanços tecnológicos para melhorar a qualidade de vida de 



 
 

pessoas portadoras de transtornos mentais aumentando a eficácia nos tratamentos 

atuais, evoluindo de forma significativa o atual cenário que a medicina se encontra 

no país. 

 

3. OBJETIVOS 

A proposta do projeto explora o conceito de medicina 2.0, integrando tecnologias 

exponenciais no intuito de revolucionar os métodos atuais auxiliando médicos e 

pacientes em tratamentos de transtornos mentais a obter melhores resultados em 

menor tempo. O projeto visa trabalhar os sintomas de sua condição mental da 

melhor forma possível, enquanto coleta os dados necessários para análises que 

ajudarão o profissional responsável a concluir diagnósticos mais eficazes.  

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento de informações sobre a doença, por meio de fóruns, 

pesquisas, profissionais da área (psiquiatras e psicólogos) e até mesmo os próprios 

portadores da doença. Neste momento o projeto conta com o suporte da ONG 

ABRE, onde será possível discutir os aspectos necessários para a aplicação bem 

como o auxílio de profissionais ligados a pacientes portadores da doença.  

Levantamento e análise de tecnologias destinadas a este propósito atualmente 

disponíveis no mercado também foi realizado, como: ferramentas de Machine 

Leaning para o aprendizado proposto pela aplicação; software de reconhecimento e 

emissão de áudio e análise de requisitos de hardware que irá atuar junto com a 

aplicação.  Foi iniciado o aprendizado de máquina (Machine Learning) para traçar 

pré-perfis dos pacientes destinados.  

Testes de eficácia e acurácia dos dados coletados por meio da aplicação e 

readequação e novas implementações para ajuste da aplicação serão realizados 

após o treinamento do chatbot. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O chatbot vem sendo desenvolvido com base em uma ANN (Artificial Neural 

Network), sendo uma ferramenta de Machine Learning no campo de A.I. (Artificial 

Inteligence), implementada na linguagem Python e fará uso de algumas bibliotecas 

como PyBrain, NLTK e será desenvolvida uma biblioteca personalizada para 



 
 

interpretação e emissão de áudio pois as atuais não atendem todas as necessidades 

do chatbot.  

Como mencionado anteriormente, foi necessário realizar um levantamento de 

informações sobre a doença, por meio de fóruns, pesquisas, profissionais da área 

(psiquiatras e psicólogos) e até mesmo com os próprios portadores da doença para 

que fosse possível iniciar o desenvolvimento.  

Neste momento o projeto conta com o suporte da ONG ABRE, onde é possível 

discutir os aspectos necessários para o correto desenvolvimento do chatbot, bem 

como receber suporte de profissionais que possuem contato direto com pacientes 

portadores da doença.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O protótipo desenvolvido até o momento demostra uma grande aceitação por parte 

dos portadores da síndrome. O conjunto de tecnologias utilizadas confirmam a 

eficiência em atender os resultados esperados. 
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