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RESUMO

A presença de Inteligência Artificial (IA) em diversos setores da assistência médico-

hospitalar é uma realidade nos dias de hoje e muitos são os exemplos de como médicos,

pacientes e gestores de saúde já se beneficiam com o uso dessa tecnologia. Tal fato não pode

ser ignorado se o desejo é permanecer em constante atualização dentro da profissão médica,

que enseja nova realidade no âmbito científico e assistencial. O presente trabalho propõe

pesquisar a respeito de um tema que representa grande mudança nos paradigmas da ciência

médica - o uso de ferramentas de IA na área de atendimento ao paciente, com ênfase no

potencial de utilização de base de dados de saúde militares informatizados e padronizados,

como substrato inicial para criação de modelos computacionais básicos, mas capazes de

executar tarefas complexas. A partir de uma Revisão Bibliográfica a respeito da utilização de

modelos de IA, baseados em Machine Learning, na área da saúde, destaca-se que há uma

necessidade de se padronizar e melhorar a interação e comunicação entre os sistemas

operacionais utilizados pelo Exército Brasileiro. Percebe-se que, dentro de suas prerrogativas,

a Instituição investe no setor de tecnologia da informação e cumpre um cronograma na área

de computacional capaz de criar banco de dados cada vez melhores e que permitirão a

utilização de ferramentas de IA para cumprimento de objetivos variados dentro do contexto

de sua ampla atuação em território nacional.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Assistência médica-hospitalar. Bancos

Informatizados de Dados de Saúde. Medicina Militar. Modelos de Machine Learning.



ABSTRACT

Artificial Intelligence is present in many healthcare applications, which is possible to observe

in how clinicians, patients and health managers are being benefited from technology in this

field. The present study aim to research the use of Artificial Intelligence (AI) tools in medical

assistance, with emphasis in health data operational systems from military organizations, as

essential substrate to create basic computer models, capable to execute multiple tasks. The

main objective is to do a bibliographic revision of AI models utilization in health field,

enlightening the need of organized Big Computer Data collected in army computer programs.

It is possible to observe that Brazilian army is investing in the field and is following a

schedule to delivery new computer platforms, which are going to enable the improvement of

its health information for multiple use, including AI tools.

Keywords: Artificial Intelligence. Healthcare. Health data. Military Medicine. Machine

Learning models.
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1 INTRODUÇÃO

Muitas são as perguntas que os seres humanos se fazem a respeito da própria

existência, seja através de pesquisa, leitura, reflexão solitária ou durante debates entre si. A

consciência de estar vivo e poder analisar o ambiente ao seu redor torna este grupo de

primatas único, despertando grande curiosidade a respeito de suas origens e evolução.

Através de uma capacidade de aprendizado diferenciado, linguagem apurada,

capacidade de memorização e alta adaptabilidade e resiliência aos desafios impostos pela

Natureza, é que foi possível o sucesso da população humana no planeta Terra. Outros gêneros

também tiveram seu momento como principais predadores em Eras paleontológicas

anteriores. No entanto, a variável inovação tecnológica, foi aperfeiçoada e evoluiu,

independentemente dos meios de seleção natural e deriva genética, a partir do surgimento do

gênero Homo.

Basta pensar no fato de o planeta ter sido habitado durante quase 3 milhões de anos

por várias espécies de humanos existentes dentro do gênero Homo. Segundo Harari (2011),

houveram três alavancas essenciais ao desenvolvimento tecnológico, sendo o primeiro há

70.000 anos, conhecido como Revolução Cognitiva, seguida da Revolução Agrícola há

aproximadamente 12.000 anos e a Revolução Científica que data de apenas 500 anos atrás. A

velocidade da evolução tecnológica humana a partir da Revolução Cognitiva humana é

absurda se comparada à escala geológica de tempo, fato que trouxe muitas modificações ao

ambiente circundante, resultando na persistência de apenas uma espécie do gênero Homo viva

nos dias de hoje - o Homo sapiens. Segundo o autor citado ainda neste parágrafo, o fator

primordial para a diferença na adaptação e evolução dessa espécie no planeta foi sua

linguagem única, capaz de melhorar a comunicação entre os indivíduos, aumentando seu

poder de cooperação e, principalmente, de aprendizado com o erro anterior.

A velocidade dessa evolução cultural não cessou e, pelo contrário, a ciência registrou e

quantificou o conhecimento, tornando possível novas Revoluções como a computacional e a

da informação. As redes de comunicação existentes hoje com satélites em órbita, a Internet,

os aplicativos e novos hardwares e softwares deixaram a tecnologia literalmente na palma da

mão dos indivíduos, sendo difícil até mesmo acompanhar cada novidade lançada no setor

tecnológico.

Nesse contexto, um tema que antes era objeto de obras de ficção científica sedimentou

sua presença no mundo moderno, revolucionando mais uma vez a linguagem, o uso de dados
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e conhecimento, a memorização, a comunicação e os resultados da espécie humana na Terra -

a Inteligência Artificial (IA).

O termo IA remete, a muitos, à presença quase que cinematográfica de máquinas e

robôs que, numa escalada de aprendizado tenderiam a se igualar ou superar a inteligência

humana, roubando suas funções na sociedade e escravizando a população. No artigo

intitulado Inteligência Artificial na Medicina, Hamet e Tremblay (2017) traçam um histórico

de desenvolvimento das ditas máquinas inteligentes, as quais se tornariam tão inteligentes

quanto seres humanos, caso o progresso da velocidade, capacidade e programação de

softwares de computadores continuasse no ritmo atual de desenvolvimento. Obviamente, a

preocupação do autor com a ética na pesquisa é uma tendência e, sem dúvidas a ciência é uma

ótima ferramenta para trazer respostas quanto à segurança do desenvolvimentos da IA. No

entanto, deve-se atentar para questionamentos não científicos que rondam o assunto, com

potencial de distorcer e atrasar as aplicações dessa inovação.

Na verdade, o uso de tais ferramentas já está presente no cotidiano das pessoas e,

apesar do potencial infinito de aplicação, a IA pode ser muito útil, também, em tarefas

simples, modificando a eficiência da trabalho humano. Portanto, as expectativas de

investimento nesta área são enormes e estar antenado para as mudanças que ocorrerão com o

advento dessa nova forma de encarar os problemas da sociedade será crucial para o

entendimento de como os profissionais de diferentes áreas farão sua contribuição no novo

mercado de trabalho e, na área da saúde, não poderia ser diferente. Para se ter uma noção do

impacto do setor no mercado financeiro, dados dos gastos globais, publicados pela Bloomberg

(2019), com sistemas de inteligência artificial devem alcançar US$ 35,8 bilhões em 2019,

equivalente a R$ 140 bilhões, o que representa um aumento de 44% sobre os investimentos

realizados em 2018.

Então, pode-se dizer que a presença de IA em diversos setores da assistência médico-

hospitalar é também uma realidade e muitos são os exemplos de como médicos, pacientes e

gestores de saúde já se beneficiam com o uso da tecnologia, algo que não se pode ignorar se o

desejo é permanecer em constante atualização dentro da profissão.

O presente trabalho propõe pesquisar a respeito daquela que representa grande

mudança nos paradigmas dessa assistência - o uso de ferramentas de IA na área de

atendimento médico, com ênfase no potencial de utilização de base de dados de saúde

militares informatizados e padronizados, como substrato inicial para criação de modelos

básicos, mas capazes de executar tarefas complexas. A partir de uma Revisão Bibliográfica a

respeito da utilização de modelos de IA na área da saúde, deseja-se traçar um panorama da
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atual situação do banco de dados de saúde disposto pelo Exército Brasileiro, procurando

responder qual a viabilidade de se utilizarem algoritmos capazes de aprender com a

experiência para beneficiar os usuários do sistema de assistência médico-hospitalar da

Instituição.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 - METODOLOGIA

Foi realizada uma Revisão Bibliográfica sobre o tema nas seguintes bases de dados:

Pubmed, Scielo, Google Acadêmico, utilizando as seguintes palavras-chave: Inteligência

Artificial. Assistência médica-hospitalar. Bancos Informatizados de Dados de Saúde.

Medicina Militar. Modelos de Machine Learning.

2.2 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DA SAÚDE

IA é um termo geral que implica no uso de computadores com o objetivo de simular a

inteligência humana para realização de tarefas complexas. É um ramo da engenharia da

computação que implementa novos conceitos, linguagens e soluções para os problemas

modernos (HAMET; TREMBLAY, 2017). O termo foi descrito como ramo da ciência e da

engenharia oficialmente em 1956 no artigo citado anteriormente, apesar de estar presente no

ideário humano há séculos, como é possível notar em croquis de Leonardo da Vinci, que

desenhou projetos arcaicos de robô em 1495, segundo Moran (2006).

Um conjunto de técnicas que está em evidência dentro do ramo da IA e está presente

em grande parte de suas aplicações é o Machine Learning (ML), termo utilizado em inglês

nas publicações dentro do tema, podendo ser traduzido para o Português como aprendizado

de máquina. Por definição, aprendizado de máquina é a disciplina focada em construir

sistemas computacionais que melhoram automaticamente através da experiência (JORDAN;

MITCHELL, 2015). Segundo os autores anteriormente citados, obteve um progresso

considerável nos últimos 20 anos, sendo o método de escolha, dentro do ramo da IA, no

desenvolvimento de softwares presentes em aplicativos de reconhecimento de voz, robótica,

processamento de dados, visão eletrônica, controle autônomo veicular, dentre outros.

Ao relatar o avanço de modelos de IA em diversos setores da atividade humana,

Meskò (2019) disserta sobre o potencial desse largo espectro de tecnologias capazes de unir

várias áreas do conhecimento, garantindo não haver dúvidas que a assistência em saúde

também será remodelada a partir desta que é considerada a quarta Revolução Industrial,

trazendo impactos positivos e soluções inovadoras no atendimento médico-hospitalar.
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A assistência médico-hospitalar da população é caracterizada por sua complexidade, o

que se explica por questões inerentes à própria atividade, a qual possui alto custo e não tolera

índices negativos de resultados. Faz parte do senso comum o pensamento de que não se deve

medir esforços na manutenção da vida e da higidez das pessoas, com o intuito de evitar que o

desfecho da morbidade e da mortalidade aconteça por carência de infraestrutura ou escassez

de recursos.

Na prática, o desafio de melhorar o nível assistencial, vem normalmente acompanhado

de um aumento de gastos com o setor, seja na contratação de mão-de-obra em número

suficiente e qualificada, quanto na compra de materiais e recursos. A redução do

investimento, em contrapartida, poderia resultar na piora do nível do atendimento e dos

índices considerados como parâmetros de boa assistência médica.

Reduzir custos e aumentar a eficiência é uma busca constante de qualquer empresa,

mas, no caso dos hospitais, essa combinação pode ser uma questão de sobrevivência.

A situação do sistema de saúde brasileiro exige cuidados especiais. Com o

crescimento dos gastos em saúde, resultado da adoção de alta tecnologia para

diagnóstico, e alto índice de desperdício, o segmento enfrenta dificuldades para

equilibrar as contas (PINOCHET, 2011, p. 1).

É evidente a importância do recurso financeiro no setor, visto que o aumento e

envelhecimento da população reflete em dificuldade orçamentária aos provedores públicos e

privados que se esforçam para adequar os custos da saúde com a entrega de bons resultados

de atendimento, dando sustentabilidade ao sistema.

Seja na área pública, reconhecidamente carente, ou na privada, em que as operadoras

de planos de saúde reclamam das perdas contabilizadas, não há dúvidas de que é preciso rever

processos e investir em tecnologias capazes de aumentar o controle e melhorar a qualidade,

eficiência e eficácia da assistência. Nos ambientes hospitalares, é frequente que se encontrem

centenas de aplicações diferentes e que, além disso, os softwares de informatização hospitalar

sejam geralmente complexos, de alto custo e de difícil desenvolvimento e implementação.

Assim, faz-se necessário um posicionamento estratégico das organizações da área da saúde

para o tratamento dos recursos informacionais, bem como a escolha de uma ferramenta de

Tecnologia de Informação capaz de trazer os benefícios esperados para essas organizações.

Para solucionar esse problema, muitos são os exemplos de inovações capazes de melhorar a

prestação de algum tipo de serviço a partir do uso de novas tecnologias. A lógica da inovação
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capacita o sistema a transformar o gasto em investimento que comporte economia e até

mesmo um retorno de investimento, ambos importantes para o fluxo de caixa de qualquer

gestor (PINOCHET, 2011).

É exatamente neste campo que ferramentas de IA, baseadas em algoritmos de ML

iniciaram uma Revolução na forma de se encarar a prestação de serviços e o mercado de

trabalho da saúde.

Hamet e Tremblay (2017) definem que a IA na Medicina pode ser subdividida em dois

ramos principais: o virtual e o físico. Segundo os autores, o ramo físico é melhor representado

pela robótica (assistência a idosos e procedimentos cirúrgicos, por exemplo) e a nanorobótica

(como nos sistemas de administração de medicamentos em tecidos alvo). Nestes, é necessário

maior aporte de investimento devido à presença de robôs capazes de executar movimentos

guiados pelo aprendizado adquirido pelas máquinas. Já o ramo virtual é capaz de trazer

resultados expressivos, a partir de ferramentas mais básicas e econômicas. Exemplos reais

citados por Hamet e Tremblay (2017) são o maior controle de sistemas de gestão hospitalar,

incluindo a criação de bancos de dados eletrônicos de saúde e a criação de profundas redes de

aprendizado capazes inclusive de guiar médicos em decisões terapêuticas, o que pode ser

arma importante contra a iatrogenia (complicação resultante do tratamento médico).

Os algoritmos criados a partir dessa tecnologia virtual vêm sendo, portanto, utilizados

em tarefas complexas preditivas (SIDEY-GIBBONS, 2019), criando ferramentas úteis em

epidemiologia, diagnóstico e prognóstico, além da criação de protocolos e diretrizes na

prevenção e redução de taxas de morbimortalidade. Recentemente, por exemplo, algoritmos

baseados em técnicas de ML foram treinados para o diagnóstico de lesões de pele através da

utilização de banco de imagens. Os resultados da máquina obtiveram resultados semelhantes

àqueles alcançados com o laudo realizado por dermatologistas experientes (ESTEVA, 2017).

Outro exemplo registrado na literatura médica foi um trabalho realizado no hospital de

Especialidades Militares das Forças Armadas do Equador, onde BUITRÒN et al. (2017)

identificaram que modelos de ML realizados a partir de algoritmos como Naive Baives,

Regressão Logística e Multilayer Perceptron, trouxeram melhores taxas de acerto em

processos de triagem no setor de atendimento à emergência. Segundo os autores, a aplicação

de modelos de aprendizado de máquina garantiu melhor capacidade preditiva na classificação

dos doentes, em comparação com o protocolo de triagem utilizado pela equipe do Hospital.

Na discussão dos resultados do estudo, os autores sustentam que foram superadas as

expectativas com o modelo de aprendizado de máquina, que obteve taxa de acertos superiores
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a 90%, o que num primeiro momento os encorajou a utilizar a ferramenta como apoio à

decisão médica.

Longe de esgotar os possíveis exemplos de como a IA vem sendo utilizada, deve-se

salientar a importância, principalmente em países em desenvolvimento, de tais ferramentas

em âmbito geral de gestão a organização do sistema de saúde. Gartner e Padman (2015)

observam que um grande desafio para o sistema de saúde nesses países são a coordenação de

assistência e fluxo de pacientes no hospital, quando há escassez de leitos, equipamentos

diagnósticos, recursos humanos ou disponibilidade de centro cirúrgico - algo rotineiro no

sistema de saúde brasileiro. Os autores relatam que tais problemas ficam ainda maiores

quando informações detalhadas dos pacientes em admissão são cadastradas de forma

desestruturada e incompleta já nos primeiros estágios da assistência. Como medida para evitar

problemas de gestão, foram criadas estratégias como a divisão dos admitidos em Grupos

Associados ao Diagnóstico (GAD).  Nestes sistemas, pacientes em admissão hospitalar são

classificados dentro de grupos com características clínicas homogêneas, correlacionadas às

suas respectivas necessidades de recursos (medicamentos, internação, procedimentos

cirúrgicos, exames complementares) durante o tratamento. Através da estruturação e

organização da informação do paciente, os hospitais podem prever e prover, de forma mais

eficiente, as necessidades de recursos hospitalares para o devido tratamento. Neste estudo dos

autores citados neste parágrafo, por exemplo, foram analisados 16.000 prontuários de um

hospital com 350 leitos, demonstrando que técnicas de aprendizado de máquina foram

capazes de aumentar a acurácia da classificação de GAD, especialmente para pacientes

eletivos. Os autores demonstraram que, aliar técnicas de aprendizado de máquina, associadas

à programação matemática, trouxe melhores resultados nas decisões de alocação de recursos,

o que se traduz em economia e evita desperdício e indisponibilidade na assistência. 

Como pode-se perceber, são muitos os exemplos já executados e testados no setor de

sáude e não é o escopo deste trabalho dissecar as inúmeras possibilidades que os modelos de

aprendizado de máquina podem trazer para o atendimento médico hospitalar. Em

contrapartida, é de se valorizar como dar o primeiro passo dentro de Instituições para se obter

a matéria-prima básica essencial para o desenvolvimento de tais ferramentas.

2.3 TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE

FERRAMENTAS DE IA
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Mattos e Guimarães (2005) definem como Tecnologia da Informação (TI) um

conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, empíricos e intuitivos empregados

tanto no desenvolvimento quanto na produção e utilização de bens e serviços e no auxílio ao

atendimento de indivíduos. A governança em TI foi trazida para dentro do Setor de Saúde

como uma forma de auxiliar nos processos diários seja com a tecnologia de diagnósticos ou

biotecnologia que vem tornando dinâmico, rápido e porque não dizer fascinante o mundo da

saúde (COSTA; ORLOVSKI; 2015).

Dentro do contexto do setor de TI, para se iniciar qualquer processo de criação de

modelos de IA é necessário lançar mão de coleções de dados informatizados e organizados.

Com a ampla e notória implantação de sistemas informatizados para a gestão de negócios e

instituições nas últimas décadas, a criação e manutenção de bancos de dados posiciona-se,

hoje, como fator crucial para a manutenção de rotinas de trabalho eficazes em organizações

dos mais variados portes e finalidades, incluindo as da área da saúde.

O armazenamento de dados sobre os processos e rotinas dessas organizações em

sistemas informatizados, bem como a capacidade de editar, atualizar e recuperá-los

tempestivamente, proporcionam benefícios que, no século XXI, podem ser considerados não

somente vantagens competitivas para empresas com fins lucrativos, mas a verdadeira base

sobre a qual qualquer organização planeja, implementa e gerencia suas atividades e recursos.

Entre as principais vantagens da adoção de bancos de dados para uma organização, é

possível destacar o aumento da disponibilidade da informação para os profissionais

envolvidos, a agilidade no acesso à informação, a redução da redundância e erros ao longo

dos processos, o aumento da precisão das informações, o aumento da segurança dos dados por

meio de criptografia, entre outras.

Nesse contexto, constata-se que um investimento inicial para a criação e manutenção

de um banco de dados básico e unificado com informações sobre pacientes, profissionais,

estoque de materiais, histórico de atendimentos, diagnósticos e prognósticos, entre outras

dimensões essenciais do atendimento na saúde, já seria, por si só, uma iniciativa capaz de

contribuir para a eficácia das ações e a sustentabilidade de uma organização de saúde.

Ademais, com a recente ampliação na adoção da inteligência artificial para a análise

de dados em organizações, em especial de ferramentas de Machine Learning, é importante

notar que a criação e manutenção de um banco de dados com as características anteriormente

descritas, bem como o envolvimento de profissionais competentes na área de computação e

saúde, também poderia embasar iniciativas como identificação de tendências, realização de
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projeções e tomada de decisões mais assertivas pelos profissionais que ocupam cargos

elevados na hierarquia das organizações.

O trabalho de Friedman, Wong e Blumenthal (2010) evidencia as propriedades

fundamentais de sistemas de aprendizado artificial rápido, com capacidade de serem

desenvolvidos a partir de registros médicos eletrônicos. Segundo esses autores a adoção de

registros médicos eletrônicos aumentaram muito, gerando enormes quantidades de dados

hospitalares computáveis por máquinas. O uso seguro dessas informações, respeitando as

legislações vigentes, principalmente relativas à privacidade de pacientes, pode ser útil além

do propósito inicial do suporte individual ao paciente, acelerando a progressão do

conhecimento criado em laboratório diretamente para a beira do leito, reestruturando a

assistência sanitária por completo.

A acumulação de dados computáveis e padronizadas através de registros eletrônicos

nacionais de saúde, cria um potencial enorme ao sistema de saúde estadunidense

para conduzir pesquisas clínicas, melhorar a qualidade do atendimento e inventariar

o status da saúde pública em tempo real. Esses objetivos podem ser alcançados com

a mobilização de dados oriundos da localidade onde foram coletados para centros

investigativos, onde serão agrupados e analisados para propósito específico

(FRIEDMAN; WONG; BLUMENTHAL, 2010, p. 1).

No mesmo sentido, Sidey-Gibbons (2019), relata o aumento da potência e memória

dos computadores e redes que permitiram a criação de grandes volumes de base de dados que

estão sendo utilizadas para o desenvolvimento de ferramentas computacionais capazes de

realizar tarefas complexas e com acurácia elevada. Chiavegatto Filho (2015), da mesma

forma, observa que os avanços da ciência nos últimos anos encontrou fortes indícios de que a

próxima grande fronteira da epidemiologia será a análise de grandes bancos de dados - Big

Data.

Os algoritmos são utilizados para identificar sujeitos com história familiar de doença

hereditária ou risco elevado de doença crônica. IA é usada para melhorar a

performance organizacional, permitindo que indivíduos capturem, distribuam e

apliquem seu conhecimento coletivo para tomada de decisões em tempo real. A

informação desses pacientes necessita estar em formato digital acessível tanto como

dado individual, quanto em formulários de pesquisa epidemiológica. Grandes

esforços serão necessários por parte da academia e da indústria de tecnologia da

informação para se alcançar os resultados esperados e a minimização de custos. O

status atual dos registros médico-hospitalares ainda está presente em programas
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incomunicáveis com desperdício de informação útil para o sistema de saúde e para

aquisição de conhecimento (HAMET; TREMBLAY, 2017, p. 38).

Com a pesquisa do status atual dos bancos de dados eletrônicos de saúde é possível

perceber sua importância para organização e melhoria da assistência e da ciência por trás do

atendimento médico. O desafio para a criação desses bancos inteligentes e interligados existe

nos países desenvolvidos, sendo que países em desenvolvimento como o Brasil, que possui

característica continental, não podem se isentar de caminhar nesta direção. Em um país como

o nosso, que deseja se fortalecer econômico e socialmente, mantendo seu protagonismo e

soberania perante a comunidade internacional, é urgente a necessidade de investimento na

criação de Big Data brasileira de alta qualidade.

A título de exemplo, séries históricas armazenadas sobre diagnósticos, prognósticos e

evolução de pacientes de uma organização com mais de uma unidade de atendimento podem

ser a base de aplicação de modelos de aprendizado de máquina para identificar correlações,

fazer e testar previsões e, assim, embasar a alocação mais assertiva de recursos escassos,

sejam eles humanos, materiais e financeiros, em cada uma das unidades, de acordo com as

conclusões obtidas. Para o Exército Brasileiro, por exemplo, isso se traduz em um auxílio

enorme para os setores logísticos que contarão com informação de qualidade a respeito das

atuais necessidades de cada Unidade Militar de acordo com as particularidades de cada região

e as Unidades se beneficiarão também durante o planejamento da dotação que deverá ser

solicitada.

Mesmo que aplicações ainda mais avançadas da inteligência artificial, como

diagnóstico de doenças por imagem e desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, já

sejam realidade em países desenvolvidos, os exemplos anteriormente citados demonstram que

a aplicação de modelos de aprendizado de máquina em bancos de dados que contenham

informações básicas sobre o processo de saúde já podem contribuir de forma significativa

para organizações que buscam um aprimoramento no uso de seus recursos.

Vale ressaltar, ainda, que embora a aplicação de modelos de aprendizado de máquina

ainda pareça distante da realidade de instituições no Brasil ou em outros países em

desenvolvimento, os esforços iniciais para a criação e manutenção de um banco de dados

unificado podem não somente trazer melhorias na gestão da organização no curto-médio

prazo, bem como ser a base sobre a qual novas iniciativas serão planejadas e implementadas

futuramente para a melhoria do atendimento oferecido, mesmo sem um aumento

correspondente de recursos para recursos humanos, materiais e/ou físicos.
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2.4 EXÉRCITO BRASILEIRO E O STATUS DA INFORMATIZAÇÃO DE SEUS DADOS

DE SAÚDE

Brasil (1980) dispõe sobre regulação da situação, obrigações, deveres, direitos e

prerrogativas dos membros das Forças Armadas, que participam de diversas ações em

território nacional, possuindo compromisso com o aperfeiçoamento tecnológico contínuo e

com o fortalecimento de sua estrutura, no sentido de salvaguardar a soberania de nosso país. É

pertinente, portanto, todo e qualquer esforço na direção de incrementar seus recursos,

principalmente quando tal esforço for passível de ser realizado com o orçamento disponível,

evitando aumento de gastos e, preferencialmente, economizando recursos - aqui se insere a

importância da inovação tecnológica.

Para se falar de inovação tecnológica na área da saúde militar no Brasil, é importante

entender a dimensão desse setor. O Exército Brasileiro (EB) conta com grande efetivo e

possui um Serviço de Saúde capaz de oferecer assistência médico-hospitalar para o militar e

seus dependentes, regulamentada pelo Decreto n° 92.512, DE 2 DE ABRIL DE 1986, que

estabelece normas, condições de atendimento e indenizações além de outras providências. Os

recursos disponíveis para essa assistência são oriundos de dotações orçamentárias da União

específicas, contribuições mensais, indenizações e receitas através de contratos ou convênios

com o Sistema de Saúde do Exército (SSEx).

Conforme sublinhado em capítulo anterior, é de se valorizar a importância da

Informatização como medida inicial para se permitir o desenvolvimento de ferramentas de

inovação. Na realidade do EB, o Departamento Geral do Pessoal (DGP), preocupa-se em

proporcionar o adequado atendimento aos beneficiários do FUSEx e, dentre outras ações,

busca a melhoria nos processos gerenciais, com a implantação de diversos sistemas

informatizados para modernizar a gestão do sistema de saúde, a revisão da legislação da

assistência à saúde e o reequipamento e a modernização das Organizações Militares de Saúde

(FUSEX, 2019).

Segundo Carmo Junior (2010), é possível perceber o fortalecimento formal de

diretrizes específicas de fiscalização e organização profissionais de procedimentos médicos,

com intuito de criação de melhores padrões de gerenciamento. No mesmo trabalho, o autor

descreve que, na ocasião do ano de sua publicação, o Exército Brasileiro já vinha

implementando, dentro do Estado Maior do Exército e de seus Departamentos, a

informatização de seus diversos sistemas, a citar: na área operacional, o sistema de comando -
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SISMC2, na área de administração o Sistema Integrado de Administração Financeira do

Governo Federal (SIAFI), no Centro de Comunicação Social do Exército - o Sistema de

Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx). Na área da saúde, especificamente, o autor

cita a presença de mais de um sistema disponibilizados pelo Departamento Geral do Pessoal

(DGP) e suas Diretorias, como a Diretoria de Saúde (DSau) e a área de Gestão do Fusex:

FIGOMIS – Ficha de Informações Gerenciais das Organizações Militares de Saúde; SIGIR –

Sistema integrado de gestão inteligente de recursos; SIRE - Sistema de Registros e

Encaminhamentos; SIGEMS - Sistema de Gestão de Estoque de Material de Saúde;

CADBEN - Cadastro de Beneficiário do FUSEx. No mesmo trabalho em 2010, Carmo Junior

ainda relata que, além dos sistemas citados acima, mais recentemente o EB implantou ainda

outros dois sistemas para organizar os dados referentes à atividade assistencial (SIRMED) e a

atividade pericial (SIPMED).

O SIRMED é o Sistema de Registros Médicos desenvolvido para fornecer as

informações necessárias ao bom andamento e eficácia da gestão de saúde (BRASIL, 2009).

Foi concebido com o objetivo primordial de orientar os trabalhos das Seções de Saúde

Regionais (SSR) e Seções de Saúde das organizações militares (SSOM), no tocante à

padronização dos procedimentos relativos aos registros das informações relacionadas com o

controle sanitário do pessoal e das instalações do EB (CARMO JUNIOR, 2010). No mesmo

trabalho, Carmo Junior (2010), informa que o Sistema de Perícias Médicas é mais antigo e já

era utilizado na atividade médico-pericial pelas juntas de inspeção de saúde, sendo agora

estendido aos médicos peritos das Organizações Militares (MP/OM). Foi, segundo o autor,

concebido com o objetivo de orientar os trabalhos das Assessorias de Saúde de Comandos

Militares de Área, das Seções de Saúde Regionais (SSR), das Seções de Perícias Médicas de

Organizações Militares de Saúde, das Juntas de Inspeção de Saúde (JIS) e dos Médicos

Peritos, no tocante à padronização dos procedimentos relativos às atividades médico-periciais

do Exército Brasileiro, definidas nas Instruções Reguladoras das Perícias Médicas do Exército

(IRPMEx).

Nesse sentido, na última década, o Exército continuou a depositar energia e

investimentos no projeto de informatização, a citar o exemplo do Projeto intitulado EB

S@úde - Sistema Integrado de Gestão de Saúde. O objetivo do projeto é implantar um sistema

informatizado e integrado que agregue valor:

- à gestão técnica e administrativa das Organizações Militares de Saúde (OMS), das

UG FuSEx e demais UG do Exército Brasileiro; e



22

- às decisões estratégicas, táticas e operacionais relativas à saúde assistencial e à

gestão dos recursos orçamentários, financeiros, patrimoniais e humanos do Sistema de Saúde

do Exército (SSEx).

 A nova plataforma pretende integrar os sistemas utilizadas por Organizações

Militares de Saúde (OMS), Unidades Gestoras Fusex e outras Unidades Gestoras. Além disso,

As medidas necessárias à implantação do Projeto EB S@úde prevê a entrega de 4

subprojetos:

1 - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira do Sistema de Saúde do

Exército (SIRE 2.0): pretende modernizar e integrar as ferramentas de TI de apoio à gestão

orçamentária e financeira (SIRE e CADBEN/FUSEx) do Sistema de Saúde do Exército

(SSEx), compreendendo atualização de linguagem de programação, uso de gerenciadores de

dados e inclusão de novas funcionalidades;

2 - Sistema de Informações Hospitalares do Sistema de Saúde do Exército (SIH-

EB/2017): pretende customizar e implantar o "Aplicativo para Gestão dos Hospitais

Universitários - AGHUse", (desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA);

3 - Modernização do Sistema Hospitalar do Hospital Central do Exército

(MSISHCE): pretende modernizar o Sistema Hospitalar do HCE (SISHCE) para versão em

tecnologia atualizada, compreendendo aquisição de licenças, treinamentos e suporte técnico,

incluindo a normalização da Base de Dados; Implantar o Módulo de Atendimento

Emergencial nas OMS no âmbito da 1ªRM; Implantar o Módulo de Atendimento

Ambulatorial nas OMS no âmbito da 1ªRM;

4 - Painel de Indicadores do SSEx (PI-SSEx): pretende disponibilizar aos gestores

estratégicos, táticos e operacionais, informações oportunas e relevantes para apoiar os

processos decisórios do SSEx, a partir de dados coletados no Sistema de Registro de

Encaminhamentos (SIRE), na Ficha de Informações Gerenciais das OMS (FIGOMIS), no

Sistema de Informações Hospitalares (SIH), no Sistema de Perícias Médicas (SIPMED),

dentre outros que se fizerem necessários.

O Projeto EB S@úde foi aprovado pelo Conselho Superior de Tecnologia da

Informação do Exército (CONTIEx), por ocasião da 12ª Reunião Ordinária, em 9 de maio de

2017. Dentre os principais benefícios esperados com a implantação do projeto EB S@úde,

pode-se ressaltar: redução de custos com a otimização dos estoques, racionalização de

emprego dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e melhoria na gestão de

serviços e bens contratados, eliminação de perdas financeiras com a modernização e
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integração dos atuais sistemas de gestão orçamentária e financeira do DGP, bem como das

rotinas de troca de informações desses sistemas com os de pagamento de pessoal dos militares

e dos servidores civis. Destaca-se ainda, o objetivo de incrementar a produtividade dos

profissionais de saúde e o faturamento das contas médicas, proporcionar aos usuários do

sistema ferramentas para registro do processo de auditoria de contas médicas, instituir o

prontuário eletrônico único do paciente, atender às provas judiciais, facilitar a continuidade de

tratamento, permitir pesquisa epidemiológica e a investigação de antecedentes de uma

condição mórbida corrente, evitar a repetição desnecessária de exames complementares,

mitigar riscos e, finalmente, aumentar a satisfação dos beneficiários proporcionado pela

melhoria de qualidade da assistência à saúde da família militar e pela redução das filas no

atendimento ao paciente (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018).

No Boletim de 20 de Abril de 2018, citado anteriormente, foi documentado que as

ferramentas de TI atualmente utilizadas para a gestão dos recursos orçamentários e

financeiros do sistema de saúde do EB foram desenvolvidas há mais de 10 anos, algumas há

mais de 20, além de apresentarem repetidas inconsistências e falhas que aumentam o risco de

perda de receita e de descontrole das despesas. Este fato possibilitou a justificativa da

necessidade de se caminhar no desenvolvimento do Projeto EB S@úde, o que é muito

positivo para possibilitar o uso, também, de todo o potencial que tais softwares terão com

informação organizada, para possibilitar o uso das ferramentas de IA conforme elucidado

nesta revisão bibliográfica.

É de se valorizar também que, além do desenvolvimento de novas plataformas de

organização dos dados de saúde do EB, deve-se providenciar infraestrutura mínima para que

em qualquer localidade do país, seja possível o registro de atendimentos e dados em

plataforma eletrônica e conectada à Internet. Em 2010, no trabalho já citado de Carmo Junior,

o autor verificou em sua pesquisa que, por exemplo, nenhuma unidade da 9ª Brigada de

Infantaria Motorizada alcançou a implantação total dos dois principais sistemas de saúde

vigentes naquele ano, não realizando a totalidade das Inspeções de Saúde através do

SIPMED, nem o cadastro de todos os militares da OM no SIRMED com a confecção da ficha

médica inicial e visitas médicas no sistema, tampouco dos registros de acidente de serviço e

atestados de origem no sistema. As dificuldades encontradas relativas a material (físico e de

informática) e de pessoal, levam a concluir que, mesmo em uma metrópole como o Rio de

Janeiro, a execução e manutenção de base de dados de saúde esbarra em dificuldades

estruturais que impedem a completa implantação dos dois sistemas (CARMO JUNIOR,
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2010). O autor concluiu que, naquele período, era necessário que as Seções de Saúde

possuíssem uma estrutura mínima de informática, com um computador no consultório médico,

com internet para acesso ao site do DGP e, pelo menos uma impressora, algo que não ocorria

em 2010. Nove anos após a publicação de seu trabalho, muito foi feito na direção de

modernização dos sistemas, mas o esforço dispensado para tal não deve ser desperdiçado pela

ausência de alimentação dos novos sistemas, o que ainda pode ser a realidade de determinadas

OMs ao redor do Brasil. Com todo o avanço na direção de melhoria do Sistema Integrado, é

necessário também fornecer a estrutura necessária para não se perder informações devido a

problemas de origem material, uma vez que o investimento para a criação de tal tecnologia é

grande e não pode ser desperdiçado.

Consideradas as dificuldades que, porventura, ainda possam existir, foi de extrema

importância a aprovação da Diretriz de Implantação do Sistema de Saúde do EB (EB S@úde),

o que responde a questão inicial deste trabalho de que a Instituição está caminhando na

direção de aperfeiçoamento tecnológico e de suas bases de dados de saúde. Além dos dados

poderem atestar a qualidade do serviço de cada Organização Militar, dando um feedback da

eficiência da assistência médico-hospitalar em cada região do país, os dados disponíveis

auxiliam na gestão financeira dos recursos da União e, ainda, representarão o substrato inicial

necessário para a utilização de ferramentas de IA na produção acadêmica contínua e na

melhoria da assistência médica à beira do leito, conforme exemplificado anteriormente.
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3 CONCLUSÕES

Considerando o status atual da base de dados informatizados de saúde do Exército

Brasileiro, pode-se inferir que muita energia foi envolvida para a criação de novos sistemas

operacionais, modernizados, com múltiplas funções para a organização e criação de ampla

base de dados de saúde informatizadas dos militares e seus familiares.

O processo ainda está em andamento e há muito trabalho pela frente para divulgar os

novos Sistemas, treinar o efetivo e sensibilizar os usuários para a importância do registro em

maior quantidade e, com maior qualidade.

Atualmente, os gestores do SSEx utilizam o Painel de Indicadores do SSEx,

disponível nos seguintes endereços:

- http://sig.eb.mil.br (para oficiais generais)

- http://tupa.cds.eb.mil.br (Portal do CDS)

O Painel de Indicadores do Sistema de Saúde do Exército (PI-SSEx) é uma ferramenta

de Business Intelligence (BI), desenvolvido com o apoio do Centro de Desenvolvimento de

Sistemas do Exército (CDS), que tem o objetivo de proporcionar aos gestores dos níveis

tático, operacional e estratégico do SSEx informações precisas, oportunas e úteis às tomadas

de decisões (Brasil, 2019).

Para facilitar o acesso e a obtenção das informações, o PI-SSEx possui uma tela

principal que organiza os 14 módulos disponíveis, agilizando o acesso aos 50 relatórios

existentes. Merece destaque o módulo de número 13 (Gestão do Conhecimento) que, a partir

do desenvolvimento de um datamart, integrou as informações disponíveis nos sistemas

existentes (SIRE, SIPMED, SIRMED, FIGOMIS, BDCP, SIAPPES, SIRC e CADBEN) e,

desta forma, possibilitou a construção de novosnconhecimentos (Brasil, 2019).

Segundo Drucker (1990), gestão do conhecimento é a capacidade de gerenciar,

descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e reter conhecimento com

eficiência, eficácia e efetividade para que uma organização se coloque em posição de

vantagem competitiva em relação às outras com a finalidade gerar lucro e de garantir sua

sobrevivência e expansão no mercado.

A definição apresentada nos permite inferir que a gestão do conhecimento é uma etapa

a ser vencida para se poder avançar no uso da Inteligência Artificial. Consolidada a gestão do

conhecimento, o próximo desafio será dispor de mão de obra qualificada para o
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desenvolvimento de algoritmos capazes de aprender com o conhecimento acumulado que

resultará em benefícios para a gestão e para os beneficiários do SSEx.

Como organização permanente, cuja história está alinhada desde o princípio com a

história da Nação, o Exército certamente tem a capacidade e a vocação para ser pioneiro em

desenvolvimento de softwares e aplicações de IA no âmbito da saúde militar, o que é

desejável para a sustentabilidade e a solvência do SSEx em um mundo cada vez mais

dependente de tecnologia.
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