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Devido à complexidade e ao alto grau de integração de seus processos, 

a área da saúde é uma das áreas que necessita de informações precisas 

para a tomada de decisões. Incertezas ou falhas nessas decisões podem 

acarretar problemas para a vida de um ser humano. Assim, são 

necessários esforços no sentido de automatizar rotinas e informatizar 

processos, sejam esses processos gerenciais, administrativos, 

assistenciais ou mesmo de apoio nos cuidados ao paciente. Este artigo 

apresenta a análise de pesquisas desenvolvidas acerca da proposição e 

aplicação de métodos e soluções automatizadas que se beneficiaram 

dos sistemas inteligentes nas diferentes etapas de desenvolvimento em 

organizações de cuidados de saúde. Neste estudo, são destacados 

alguns trabalhos relacionados sobre o uso de dispositivos vestíveis e 

sistemas voltados à área da saúde, juntamente com um quadro 

comparativo demonstrando o objetivo do trabalho, o ambiente em que 

foi aplicado, a técnica utilizada e os principais resultados. 
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1. Introdução 

A dinâmica do mundo moderno implica na consciência da necessidade de investir cada 

vez mais na produção de sistemas informatizados. Esforços e investimentos nessa direção 

permitiram o avanço e a disseminação do uso da tecnologia em áreas de conhecimento até 

então pouco exploradas. No meio científico, muitas pesquisas voltaram-se para o 

desenvolvimento de sistemas inteligentes, no intuito de verificar a aplicação e a eficiência 

desses sistemas no apoio à solução de problemas e falhas. Capturar o conhecimento humano 

não é uma tarefa simples (CRUZ, 2002; SASIETA, BEPPLER e PACHECO, 2011). 

E essa complexidade torna-se ainda maior quando nos propomos a reproduzir a 

experiência humana. O grande desafio está na possibilidade de capturar e reproduzir o nível 

de exigências relativas ao conhecimento, à intuição e à experiência para a execução de tarefas 

normalmente executadas pelo homem. No desenvolvimento de soluções que prestem suporte, 

sem a necessidade de constante intervenção humana, possibilitando a redução dos tempos de 

espera para que algo seja resolvido ou uma decisão seja tomada. Assim o desenvolvimento de 

soluções inteligentes adaptáveis às necessidades da organização de maneira autônoma e em 

contextos subjetivos, pode construir um caminho ótimo para atender uma demanda, de forma 

eficiente e eficaz (ROCHA et al., 2012).  

Assim, o estudo apresenta a análise de pesquisas desenvolvidas acerca da proposição e 

aplicação de métodos e soluções automatizadas que se beneficiaram dos sistemas inteligentes 

nas diferentes etapas de desenvolvimento em organizações de cuidados de saúde. Para 

alcançar este objetivo uma revisão narrativa da literatura a foi realizada nas bases de 

periódicos Scopus, Web of Science, Science Direct e Medline, no período de 2014 a 2018. 

O artigo está estruturado nas seguintes seções: A seção 2 apresenta a metodologia; a 

seção 3 aborda os principais resultados e discussões; e na seção 4 estão as considerações 

finais seguidas pelas referências que embasam a pesquisa. 

 

2. Metodologia  

O estudo foi exploratório, pois, inicialmente, foi realizada uma revisão narrativa que 

visa buscar artigos relacionados ao tema sistemas inteligentes de conhecimento utilizados no 

cuidado à saúde. A revisão narrativa é utilizada para descrever o estado da arte de um assunto 

específico, sob o ponto de vista teórico ou contextual, ou seja, foi realizada a análise da 

literatura a partir da interpretação e análise crítica pessoal do pesquisador (CORDEIRO, 

2007; RAMOS VOSGERAU, ROMANOWSKI, 2014). Desta forma, foi desenvolvido um 



referencial teórico descrito na seção 3. Após este referencial, apresentam-se os resultados da 

revisão sistemática.  

O estudo iniciou com a identificação de lacunas e oportunidades na área de interesse. 

Para isto, foram pesquisados nas bases de periódicos Scopus, Web of Science, Science Direct 

e Medline trabalhos relacionados ao estudo. Os termos de busca utilizados foram: Healthcare; 

“Healthcare intelligent systems” OR “Healthcare expert systems”. Os tipos de documentos 

acessados foram: artigos de revisão e artigos de pesquisa. O período de pesquisa nas bases de 

dados foi de publicação nos últimos cinco anos (2014 a 2018). As áreas de Engenharia, 

Ciência da Computação, Saúde e Psicologia foram escolhidas para realizar esta revisão 

narrativa. A partir do cruzamento dos termos de busca, o critério de inclusão para a realização 

da leitura completa foi análise do título, resumo e palavras-chave. Os artigos cujo tema central 

era Sistemas inteligentes para a saúde e uso de Dispositivos vestíveis foram escolhidos para a 

leitura completa do texto. 

 

3. Resultados e Discussões 

Na revisão narrativa foram identificadas 71 publicações das quais foram lidas o título, 

resumo e palavras-chave, de acordo com os critérios adotados neste estudo. Após a leitura das 

publicações, verificou-se que 10 artigos eram de interesse do objeto de estudo proposto. Na 

Tabela 1 encontram-se os artigos selecionados. 

Tabela 1 - Artigos selecionados 

Título Autor Ano de Publicação Revista 
An infrastructure for 

individualised and intelligent 
decision-making 

and negotiation in cyber-
physical systems 

Håkanssona, Hartungb 2014 Computers & Electrical 
Engineering 

Wearable Sensors for 
Human Activity Monitoring: 

A Review 

Mukhopadhyay  et al. 2015  IEEE sensors jornal 

A method for identification 
of automation potential 
through modelling of 

engineering processes and 
quantification of information 

waste 

Wim et al. 2015 Advanced Engineering 
Informatic 

 

Identification and 
development of Lean and 

Safety projects 
 

Crema, Verbano 2016 Safety Science 

Towards next-generation 
heterogeneous mobile data 

stream mining 
applications: Opportunities, 

challenges, and future 
research directions 

Rehmana et al. 2016 Journal of Network and 
Computer Applications 

A hierarchical combinatorial 
testing method for smart 

phone 

Cui et al. 2017 Computers & Electrical 
Engineering 



software in wearable IoT 
systems 

State of research and future 
research tendencies in lean 
healthcare: a bibliometric 

analysis 
 

Filser, Da Silva e De Oliveira 
 

2017 Scientometrics 

A Smart System to 
Standardize the 

Specifications of Haptic 
Quality Control 

Bruno Albert et al. 2017 Procedia Computer 
Science 

Contextual factors: assessing 
their influence on flow or 

resource efficiency 
orientations in healthcare 

lean projects 
 

Tay et al. 
 

2017 Perations Management 
Research 

A Systematic Review of 
Wearable Systems for 

Cancer Detection: Current 
State and Challenges 

 

Ray, Dash e De 2017 Journal of Medical 
Systems 

 

Estes 10 artigos foram lidos na íntegra e observou-se que 04 deles estavam fortemente 

relacionados com o objeto do estudo. Na revisão de literatura observou-se que a base de 

periódicos que contém o maior número de artigos em Sistemas inteligentes para a saúde é a 

Medline que, com o uso dos termos de busca exibidos na seção anterior, apresentou 66 

artigos. Os resultados e discussões dos 04 artigos estão descritos a seguir. 

 

3.1 Artigo: Wearable Sensors for Human Activity Monitoring: A Review 

O artigo apresentado por Mukhopadhyay et al. (2015) analisa os sistemas 

recentemente desenvolvidos voltados para o monitoramento de atividades de seres humanos 

baseados em sensores vestíveis, através de uma revisão na literatura. Para as análises iniciais 

das redes de sensores de monitoramento humano, foi realizada uma comparação entre 

diferentes protocolos de rede de computadores. Foram abordados níveis de rede que fornecem 

acesso difundido e seguro a sistemas de sensores vestíveis. Houve a elaboração de um sistema 

detector de quedas baseado em uma combinação de redes de sensores e robôs domésticos. 

Além disso, também foi projetado um sistema de reconhecimento para verificar as formas dos 

sinais obtidos a partir dos movimentos dos dedos. Durante a metodologia foi utilizado um 

sensor biofisiológico vestível, a fim de realizar aquisição, processamento e visualização de 

dados para medição de quanto o meio ambiente e experiências cotidianas influem na 

fisiologia humana. A proposta futura é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento 

de saúde caracterizado pela presença de sensores portáteis. De forma geral, a grande 

dificuldade atualmente, quanto à utilização em larga escala dos dispositivos vestível, é o alto 

custo. Ainda são necessárias algumas melhorias relacionadas às estruturas básicas dos 

equipamentos, pois se espera que os dispositivos sejam mais leves e de alto desempenho. 



 

3.2 Artigo: A method for identification of automation potential through modelling of 

engineering processes and quantification of information waste 

 O artigo apresentado por Wim et al. (2015) contextualiza o cenário da automação de 

tarefas, ressaltando que as metodologias propostas apresentam a implicação de ganhos 

econômicos e tecnológicos para justificar a automação de tarefas de ciclo de vida da 

Engenharia. Segundo os autores, questões relacionadas à viabilidade e ao potencial de 

automação devem ser respondidas para justificar o desenvolvimento de uma solução 

automatizada para qualquer tarefa da Engenharia. Essas questões raramente são tratadas ou 

respondidas pela literatura, considerando o aspecto qualitativo dos argumentos. Resumos de 

casos nos domínios de projeto e fabricação ilustram genericamente a aplicabilidade de 

métodos aos processos de ciclo de vida da Engenharia para os quais os autores apontam, em 

relação à perspectiva de avaliação do potencial de automação, uma série de deficiências 

relacionadas a essas metodologias. De forma complementar, abordam a proposição do 

conceito de desperdício de informação para caracterizar as ineficiências de processos 

relacionados a dados e informações utilizados em sistemas de informação e relacionam a 

identificação dessas ineficiências à capacidade de identificar oportunidades de melhorias. 

Enquanto alguns métodos qualitativos estão disponíveis para avaliar a adequação e potencial 

para automação de tarefas de Engenharia, o conceito de desperdício de informação pode ser 

aplicado para resolver deficiências relacionadas à quantificação e priorização de potencial de 

automação. O método utilizado é caracterizado como um framework de dois estágios pelo 

qual um processo de Engenharia pode ser rastreado pelo desperdício de informações. 

Composto por um macro-ciclo e um micro-ciclo, sendo que ambos os ciclos compreendem os 

mesmos passos: definir, medir e analisar um processo. A análise de nível macro é uma análise 

de processo de alto nível do fluxo de valor de informação, em que o conteúdo da tarefa e os 

portadores de informações de alto nível (como documentos) são considerados caixas pretas. A 

análise de nível macro oferece um alto nível de compreensão do processo de informação. Já a 

análise de nível micro é uma análise de processo de baixo nível. A fase de definição de nível 

micro tem três finalidades distintas. Inicialmente, as funções de processo selecionadas (que 

foram tratadas como caixas-pretas na análise de nível macro) precisam ser definidas de forma 

mais detalhada. Para isso, precisam ser divididas em suas atividades essenciais. Por fim, 

usando a informação durante os dois passos anteriores, um estado futuro do processo é 

definido. Um fluxo de trabalho reestruturado com responsabilidades e fluxo explícito de 

elementos de informação é concebido, de preferência, de tal forma que um volume 

significativo de ineficiências e problemas sejam resolvidos. É nesse ponto que a Engenharia 

de automação de tarefas pode ser efetuada. O propósito da fase de medição em nível micro é 

gerar resultados quantitativos em relação ao desperdício de informação. Algumas limitações 



permanecem: não há método para gerar estimativas de custo a priori do processo de 

automação. Estimativa do custo de desenvolvimento e manutenção associado com uma 

solução automatizada é necessário para ser capaz de construir uma análise custo-benefício 

completa e objetiva para oportunidades de automação. 

 

3.3 Artigo A Systematic Review of Wearable Systems for Cancer Detection: Current State 

and Challenges 

Ray, Dash e De (2017) apresentam a atual abordagem de ponta no campo de 

detecção de câncer baseado em sistema wearable (vestíveis) e identifica os principais desafios 

que impedem adoção clínica. A pesquisa evidencia as necessidades das pessoas afetadas pelo 

câncer e como esses dispositivos estão sendo usados para detectar e gerenciar diferentes tipos 

de câncer. Durante levantamento, foram estudados alguns dispositivos wearable como o 

VitalPatch que alerta o usuário sobre sua respiração adequada, mede a frequência cardíaca 

padrão de sono e temperatura corporal; o RunScribe, que tem suas funcionalidades voltadas 

para o auxílio de atletas durante a corrida, medindo a cinemática dos pés; o SmartVest 

constituído por um colete e alguns sensores de monitoramento de sinais fisiológicos. A busca 

por materiais foi feita nas bases de dados Nature, IEEE Xplore Digital Library, Science 

Direct, Pubmed, Pubmed Central, and Springer Link. Os termos de busca foram “Wearable” 

or “Wearable Cancer Detection” or “Wearable Detection” or “Cancer Detection” and 

“Wearable Health”. Além disso, foram pesquisados os seguintes sites <www.wearable-

technologies.com> e <www.postscapes.com> para inclusão de produtos fabricados com 

sistemas vestíveis. O critério para seleção de artigos seguiu: Artigos originais publicados em 

revista científica ou apresentados em um processo de conferência; publicação de artigo ou ano 

de relatório (inclusive) de 2009 a 2017; sistemas wearable para detecção de câncer foi o 

principal aspecto desta revisão; produtos destinados à detecção de câncer também foram 

incluídos; artigos publicados em inglês. A partir deste estudo, os autores verificaram que 

ainda há um grande escopo de trabalho em aberto e que são necessárias mais pesquisas na 

área, devido à baixa quantidade de artigos específicos encontrados. Outro dado importante 

levantado é que a maior parte das pesquisas científicas desenvolvidas é relacionada ao câncer 

de mama. Sendo uma tendência para estudos aprofundados e com o uso de dispositivos 

vestíveis para avanças a tecnologia a ser utilizada nesta área. 

 

3.4 Artigo A Smart System to Standardize the Specifications of Haptic Quality Control 

Segundo Bruno Albert et al. (2017), o objetivo principal é propor um sistema baseado 

em conhecimento, formalizado sobre as percepções hápticas (de tato) e suas relações com o 

controle de qualidade. A partir de um estudo de caso em relógios de luxo, os autores 



destacaram três principais problemas: A diversidade da linguagem utilizada para descrever a 

qualidade esperada ou não esperada de um produto; diferenças de uma pessoa para outra na 

percepção relacionada a uma palavra específica; desacordos na definição da qualidade 

esperada do produto mesmo sem usar palavras. Uma das consequências que influencia no 

controle de qualidade são os protocolos de qualidade que ampliam o escopo de interpretações 

segundo a subjetividade humana. Para sanar este problema, o estudo foi conduzido a partir de 

uma representação genérica dos descritores usuais de sensações relacionadas ao toque. Por 

meio de um refinamento, foram obtidas apenas nove sensações, sendo aquelas que devem 

descrever genericamente qualquer sensação háptica. O método utilizado para avaliação dessas 

sensações consiste em analisar as relações entre descritores e estímulos a fim de encontrar 

uma maneira de vincular descritores a sensações. Além disso, também é possível usar a 

definição das próprias palavras e sua correlação com outras palavras, desse modo, a interação 

da associação é realizada utilizando todos os descritores completamente associados como 

base. E por fim também foi utilizado o método LDA (Latent Dirichlet Allocation), esse 

envolve agrupamento das palavras por temas que correspondem à proximidade semântica, 

juntamente com o software R. Posteriormente, diretrizes foram detalhadas para orientação a 

fabricantes no que diz respeito às especificações de controle de qualidade sensorial. Os 

resultados revelam um aumento no desempenho do controle de qualidade de 16% em relação 

à repetitividade e 33% em termos de reprodutibilidade das decisões de aceitabilidade em 

comparação com avaliações de especialistas. 

 

3.5 Comparação dos artigos selecionados 

Um quadro comparativo, Tabela 2, foi elaborado, a fim de destacar de cada artigo 

selecionado o seu objetivo, área de atuação, métodos ou técnicas e principais resultados 

atingidos. 

Tabela 2 - Comparação dos trabalhos apresentados 

Artigo  Objetivo Aplicação Método/ 
Técnica 

utilizado (a) 

Principais 
resultados 
atingidos  

Mukhopadhyay      

et al. (2015) 

Analisar os 
sistemas de 
monitoramento 
das atividades de 
seres humanos 
baseados em 
sensores 
vestíveis. 

Monitoramento 
do estado de 

saúde de 
pacientes. 

Aquisição, 
processament

o e 
visualização 

de dados 
através da 
revisão de 
literatura.  

Utilização em larga 
escala dos 

dispositivos 
vestíveis ainda com 

alto custo e 
necessidade de 
melhorias em 

relação ao peso e 
desempenho desses 

dispositivos.  



 

Nos artigos apresentados, observa-se a preocupação quanto ao uso de dispositivos 

vestíveis e sistemas de apoio aos cuidados relativos à saúde, que se configurem como 

sistemas inteligentes. Em relação aos métodos ou técnicas utilizadas, ainda é preciso aplicar 

abordagens inteligentes, com o uso de sistemas especialistas e de interação com os usuários, a 

fim de atender de forma mais precisa as necessidades dos pacientes. Constata-se a carência do 

uso de sistemas inteligentes que integrem o uso de dispositivos vestíveis com a capacidade de 

aprendizado para que os sistemas possam auxiliar no trabalho e na gestão de informações em 

saúde. 

 

4. Considerações Finais 

A análise de pesquisas desenvolvidas acerca da proposição e aplicação de métodos e 

soluções automatizadas que se beneficiaram dos sistemas inteligentes nas diferentes etapas de 

desenvolvimento em organizações de cuidados de saúde resultou na percepção de problemas 

relacionados à Tecnologia da Informação nesta área. Sendo alguns deles: a falta de 

Wim et al. (2015) Explorar as 
possibilidades de 
automação de 
processos, 
avaliando o 
conceito de 
desperdício de 
informação para 
quantificar suas 
ineficiências. 

Setor de 
estruturas 

automotivas, 
abordando 

desperdício de 
informações. 

Engenharia 
de automação 

de tarefas. 
 

Análise quantitativa 
do desperdício de 

informação. 

Ray, Dash e De 

(2017) 

Investigar como 
a pesquisa de 
dispositivos 
wearable atende 
às necessidades 
das pessoas 
afetadas pelo 
câncer. 

Detecção de 
câncer em 

pacientes em 
fase inicial.  

Levantament
o de 

trabalhos 
relacionados 
em bases de 

dados e 
busca por 
produtos 

fabricados 
com 

dispositivos 
vestíveis. 

Grande parte das 
pesquisas 
científicas 

desenvolvidas é 
relacionada ao 

câncer de mama. 

Albert et al. 

(2017) 

Propor um 
sistema baseado 
em 
conhecimento, 
formalizado 
sobre as 
percepções 
hápticas e suas 
relações com o 
controle de 
qualidade. 

Representação 
genérica dos 
descritores 
usuais de 
sensações 

relacionadas 
ao toque. 

Análise das 
relações 
entre 
descritores e 
estímulos. 

Aumento no 
desempenho do 
controle de 
qualidade de 
produtos em 
comparação com 
avaliações de 
especialistas. 



credibilidade nos dados inseridos nos sistemas de informações; a dificuldade de uso, por parte 

dos profissionais da saúde, dos recursos tecnológicos; a inexistência de multiplicadores bem 

capacitados (usuários de referência); a dificuldade de compreensão dos profissionais acerca da 

importância de registrar dados completos e corretos; a cultura dos profissionais e seu 

comprometimento com os registros assistenciais e com desfechos de qualidade; a falta de 

infraestrutura de apoio à realização das atividades (equipamentos e sistemas); a falta de 

padronização de processos e protocolos assistenciais; o não cumprimento de padrões e 

protocolos existentes; a inexistência de regras bem definidas; o baixo nível de empatia dos 

profissionais que atuam diretamente com os pacientes; a dificuldade de interpretação, por 

parte dos profissionais da saúde, de questões subjetivas associadas ao cuidado com pacientes. 

Assim, pretende-se continuar a pesquisa a fim de avaliar a viabilidade de aplicação de 

um sistema inteligente em processo de healthcare, como apoio ao processo assistencial e de 

gestão do serviço.  

Com isso, espera-se alcançar uma proposta de melhorias no processo de healthcare 

específico a partir da proposição de uso de tecnologias integradas de dispositivos vestíveis e 

sistemas inteligentes de interação com os pacientes; reduzir o desperdício de informações no 

processo; disponibilizar uma ferramenta para qualificar a produção de informações confiáveis, 

qualificando o processo de tomada de decisão; qualificar o processo assistencial e os 

desfechos a partir da interação com o paciente; contribuir para a segurança do paciente; e criar 

valor para clientes tanto internos (médicos e gestores, com informações confiáveis), quanto 

externos (pacientes, a partir da qualificação dos desfechos e agilidade no atendimento). 
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