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RESUMO 
 
 

 

A implantação de sistemas informatizados nos setores de assistência médico-hospitalar está 

dando origem a uma grande quantidade de dados, que podem ser de grande utilidade quando 

empregados juntamente com os sistemas de Inteligência Artificial, podendo gerar 

informações úteis que podem auxiliar os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões. 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre o potencial da aplicabilidade das 

ferramentas de Inteligência Artificial na medicina e o potencial de uso da base de dados de 

saúde militares informatizados para criação de sistemas complexos capazes de resolver 

problemas que possam auxiliar os profissionais de saúde e aperfeiçoar cada vez mais o 

atendimento ao usuário. Através de revisão bibliográfica nas bases de dados científicas pode-

se verificar que o uso da Inteligência Artificial na medicina é uma realidade e é uma área com 

grande potencial para o seu emprego, trazendo inúmeros benefícios para este setor. O 

Exército Brasileiro já iniciou a informatização dos seus dados de saúde, o que já está dando 

origem a um grande banco de dados, que poderão ser utilizados por sistemas inteligentes, o 

que irá auxiliar os profissionais de saúde na tomada de decisões bem como na gestão de saúde 

do Exército Brasileiro, beneficiando os usuários e aprimorando a excelência de seus serviços.  

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Banco de Dados Informatizados de Saúde. Medicina 
Militar.  
 



 
 

ABSTRACT 

 

The implementation of computerized systems in the healthcare sectors is giving rise to a large 

amount of data, which can be very useful when used by Artificial Intelligence systems, and can 

generate useful information that can help health professionals to make better decisions. This 

paper aims to research the potential applicability of Artificial Intelligence tools in medicine 

and the potential use of the computerized military health database to create complex systems 

capable of solving problems that can help health professionals and improve increasingly user 

service. Through literature review in scientific databases it can be verified that the use of 

Artificial Intelligence in medicine is a reality and is an area with great potential for its use, 

bringing countless benefits to this sector. The Brazilian Army has already started the 

computerization of its health data, which is already giving rise to a large database, which can 

be used by intelligent systems, which will help health professionals in decision-making as well 

as in management Army health service, benefiting users and improving the excellence of its 

services. 

Keywords: Artificial Intelligence. Computerized Health Database. Military Medicine. 
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Uso da Inteligência Artificial em Base de Dados de Saúde 

Militares.  

 

TACIANA DAL TOSO1 

GABRIEL LOBO FERREIRA2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com sua capacidade única de raciocínio, o homem procurou compreender, ao 

longo dos anos, como funciona o pensamento, e como se dá a capacidade de 

compreender, prever, perceber e manipular um mundo muito maior e complexo que 

ele próprio. A ciência surgiu a partir desta curiosidade, de maneira empírica, 

inicialmente em busca de respostas aos fenômenos naturais. Após aprender, 

compreender e descrever os fenômenos naturais o homem passou a criar ferramentas 

que contribuíssem para facilitar a sua locomoção, alimentação, comunicação e até 

mesmo criou formas de prolongar sua sobrevivência frente a um mundo de ameaças e 

dificuldades. (HONORIO, 2010). 

Mais recentemente, com o surgimento da computação, houve uma enorme 

ampliação da dimensão do homem, aumentando sua capacidade de calcular e 

armazenar grandes volumes de informação, e isso em nanossegundos. Ampliou sua 

memória e o tempo de recuperação de uma informação, caracterizando uma sociedade 

em mudança rápida e constante. (LOBO, 2007). 

A disponibilidade de um volume exponencial crescente de dados, oriundos de 

instrumentos como sequenciadores de genoma, telescópios, fontes de luz, redes de 

sensores e um crescente número de dispositivos com capacidade de coletar e transmitir 

dados fez surgir um novo paradigma. A geração de grandes volumes de dados por si só 

não apresenta valor relevante a menos que possam produzir conhecimento. É 

impossível processar essa enorme quantidade de dados sem métodos e processos 

computacionais avançados. A análise desses dados precisa, obrigatoriamente, utilizar 

um ferramental determinístico, estatístico e de aprendizado de máquina, que consome, 

                                                           
1 Médica Oftalmologista, Escola de Saúde do Exército. E-mail: tacianadt@gmail.com 
2 Bacharel em Ciências Militares, Tenente de Infantaria, Escola de Saúde do Exército.  
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filtra, manipula, transforma e consolida esses dados, com o objetivo de extrair alguma 

informação relevante e conhecimento. Um novo ramo da ciência surge então para 

tentar resolver este problema, a Inteligência Artificial, que tenta não apenas 

compreender, mas também construir entidades inteligentes. (GUTIERREZ, 2019; 

HONORIO, 2010). 

A Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como um ramo da ciência da 

computação que se propõe a desenvolver sistemas que simulem a capacidade humana 

de percepção de um problema, identificando seus componentes para, com isso, resolver 

problemas e propor e/ ou tomar decisões. Usando diferentes algoritmos e estratégias 

de tomada de decisões e um grande volume de dados, sistemas de IA são capazes de 

propor ações, quando solicitados. (LOBO, 2007) 

O estudo da IA teve início após a Segunda Guerra Mundial e, atualmente, 

abrange uma enorme variedade de subcampos, desde áreas de uso geral, como 

aprendizado e percepção, até tarefas específicas como jogos de xadrez, demonstração 

de teoremas matemáticos, criação de poesia e diagnóstico de doenças. A inteligência 

artificial sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é potencialmente 

relevante para qualquer esfera da atividade intelectual humana. Nesse sentido, ela é um 

campo universal. (PATEL, 2009) 

Em tecnologia da informação, o termo big data significa um grande conjunto de 

dados armazenados. Big data analytics é o processo de analisar grandes quantidades de 

dados em busca de correlações, padrões ocultos e insights diversos. No campo da 

medicina, a big data armazena dados de prevalência, incidência e evolução de 

enfermidades, e possibilita, com o uso de IA, gerar dados estatísticos, antecipar surtos, 

prescrever ações preventivas e propor melhores condutas terapêuticas. (YU, 2018). 

O processamento de linguagem natural no registro de dados em prontuários 

eletrônicos, a adoção de sistemas computacionais na comunicação médico-paciente, o 

uso de dispositivos vestíveis e corporais para a obtenção de parâmetros fisiológicos e 

telemedicina visam aperfeiçoar o desempenho do médico no atendimento do paciente 

e resultarão em importantes transformações na prática médica. (GUTIERREZ, 2019). 

A IA está mudando gradualmente o cenário da saúde e das pesquisas médicas e 

sua aplicabilidade na medicina tem potencial para auxiliar médicos e demais 

profissionais de saúde a traçarem melhores planos de tratamento para seu paciente, 



13 
 

 

fornecendo as informações necessárias para a tomada de uma boa decisão. (SANTOS, 

2017). 

Nos últimos anos, houve uma expansão de aprimoramento dessa tecnologia em 

diversas áreas e com desenvolvimento da robótica, telemedicina e aprendizado de 

máquina paulatinamente alcançando resultados promissores, houve um aporte de 

recursos neste setor. (DE MACEDO, 2020)  

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre o potencial da 

aplicabilidade das ferramentas de Inteligência Artificial na medicina e o potencial de uso 

da base de dados de saúde militares informatizados para criação de sistemas complexos 

capazes de resolver problemas que possam auxiliar os profissionais de saúde e 

aperfeiçoar cada vez mais o atendimento ao usuário.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 METODOLOGIA  

Realizou-se uma Revisão Bibliográfica nas bases de dados do Pubmed, Scielo 

Google Acadêmico e Biblioteca Digital do Exército (BDEX), utilizando as seguintes 

palavras-chave isoladas: Inteligência Artificial. Assistência médica-hospitalar. Bancos 

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

busca combinada de 2 palavras: Inteligência Artificial-Medicina, Bancos Informatizados 

de Saúde – Exército Brasileiro. O artigo mais antigo utilizado nesta pesquisa data do ano 

de 1975 e o mais recente, do ano de 2021. Foram excluídos os artigos que após a leitura 

não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa.  

 

2.2 O ADVENTO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

Pode-se dizer que o primeiro grande trabalho reconhecido como IA foi realizado 

por Warrem Macculloch e Walter Pitts (1943). De acordo com Russell e Norvig (2004), 

eles se basearam em três fontes: o conhecimento da fisiologia básica e da função dos 

neurônios do cérebro, uma análise formal da lógica proposicional criada por Russell e 

Whitehead e a teoria da computação de Turing. Esses pesquisadores sugeriram um 

modelo de neurônios artificiais.  (HONORIO, 2010) 
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O primeiro a articular uma visão completa de IA foi Alan Turing, em seu artigo de 

1950 “Computing Machinery and Intelligency”. Ele apresentou o Teste de Turing, onde 

sugeriu um teste baseado na impossibilidade de distinguir entre entidades 

inegavelmente inteligentes, “os seres humanos”. O computador passaria no teste se um 

interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguisse 

descobrir se as respostas escritas vinham de uma pessoa ou não. (HONORIO, 2010) 

O termo Inteligência Artificial foi cunhado pela primeira vez numa conferência 

no Dartmouth College em 1956 por McCarthy e cols. (PATEL, 2009)  

O primeiro relato do uso da IA em medicina iniciou-se com o artigo de Shortlife, 

que apresentou em sua dissertação de doutorado na Universidade de Stanford, o 

sistema MYCIN. Este sistema utilizava uma base de aproximadamente 600 regras, 

baseado em perguntas do tipo sim/não. Ao final da análise o sistema fornecia uma lista 

com as possíveis bactérias causadoras da patologia do paciente com a ordem de 

probabilidade de cada uma, bem como fornecia uma lista com os antibióticos possíveis 

de serem usados para o seu tratamento. (SHORTLIFE, 1975)  

             A incorporação de conceitos de IA em sistemas de apoio à decisão já existem há 

décadas, porém, foram apenas os aumentos da velocidade de processamento e da 

capacidade de armazenamento de informações, especialmente com adoção de 

unidades de processamento gráfico (GPU) para cálculo numérico, que permitiram que 

grandes volumes de dados fossem analisados, possibilitando a solução de problemas 

complexos, orientação da tomada de decisões e a realização de tarefas sem receber 

instruções diretas de humanos. (GUTIERREZ, 2021) 

 Os algoritmos utilizados em IA são compostos de três famílias: machine 

learning (aprendizado de máquina), deep learning (aprendizagem profunda) e natural 

language processing (processamento de linguagem natural). Machine learning trata-se 

de programação computacional de análise de dados para a construção de modelos 

analíticos, ou seja, o sistema pode através da análise de dados, identificar padrões e 

tomar decisões.  O deep learning é uma categoria de IA que utiliza programações 

computacionais chamadas redes neurais artificiais (RNA) ou métodos conexionistas. 

Estes softwares funcionam simulando o cérebro humano e possuem características 

peculiares de operacionalização e de aquisição de conhecimentos. Estas plataformas 

aliadas ao poderio computacional permitem que as máquinas possam reconhecer 
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objetos, sons (fala) e traduzir ações vocalizadas em tempo real. Exemplos de deep 

learning são os aplicativos Google Translate (tradutor Google). O Processamento de 

linguagem natural (PLN) é a capacidade de um programa de computador para entender 

a linguagem humana como ela é falada. Os algoritmos que compõe o PLN têm como 

objetivo a analise, reconhecimento e/ou produção de textos em linguagens humanas. 

(OSAKI, 2018) 

 

2.3 USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MEDICINA.  

 Conforme os modelos de aprendizado de máquina continuam avançando, é 

uma sensação crescente de que a IA poderia revolucionar a prática médica. Atualmente, 

o diagnóstico automatizado de imagens médicas é indiscutivelmente o domínio de 

maior sucesso das aplicações de IA médica. Muitas especialidades médicas, incluindo 

radiologia, oftalmologia, dermatologia e patologia, contam com diagnósticos baseados 

em imagens. (YU, 2021)  

Em tecnologia da informação, o termo big data significa um grande conjunto de 

dados armazenados. Big data analytics é o processo de analisar grandes quantidades de 

dados em busca de correlações, padrões ocultos e insights diversos. No campo da 

medicina, o big data armazena dados de prevalência, incidência e evolução de 

enfermidades, e possibilita, com o uso de IA, gerar dados estatísticos, antecipar surtos, 

prescrever ações preventivas e propor melhores condutas terapêuticas. (YU, 2021)  

Segundo Chiavegatto (2015, p.325): ”Apesar de a revolução do big data na saúde 

estar apenas começando, já é possível identificar três áreas auspiciosas para os 

próximos anos: a medicina de precisão, os prontuários eletrônicos do paciente e a 

internet das coisas”. c 

A medicina de precisão diz respeito à possibilidade de individualizar cada vez 

mais os tratamentos, e isso será possível através do desenvolvimento de mais estudos 

científicos com grandes amostras. Para que estes estudos sejam possíveis, será de 

grande importância a universalização do uso integrado do prontuário eletrônico do 

paciente. A internet das coisas diz respeito à conexão dos objetos de uso do dia-dia à 

internet, como por exemplo a geladeira ou a porta de casa. As possibilidades de uso na 

área específica da saúde são imensas. No caso de idosos, por exemplo, se o chão da casa 

tiver um sensor conectado à internet, uma queda brusca de um corpo poderá gerar um 
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alerta automático para os cuidadores do idoso e, em situações críticas, para o próprio 

sistema de saúde. Outra possiblidade promissora será o uso de wearables, objetos 

eletrônicos conectados ao corpo que poderão identificar a iminência de infartos e 

acidentes vasculares antes mesmo do próprio indivíduo. (CHIAVEGATTO, 20125) 

A IA está sendo utilizada em sistemas de prontuários eletrônicos hospitalares e 

está tornando a dispensação de medicamentos mais segura ao realizarem cruzamentos 

da prescrição médica com dados do paciente e assim evitando interações ou doses 

inapropriadas. (OSAKI, 2021)  

Dentre os sistemas de IA mais desenvolvidos atualmente podemos citar o 

Watson Health, da IBM, plataforma que contém enorme quantidade de informações 

médicas advindas dos mais importantes centros de pesquisa e tratamento de câncer no 

mundo. Através do processamento destas informações pode-se obter a avaliação de 

risco e evolução de pacientes com câncer. (OSAKI, 2021) 

 A maioria dos departamentos de radiologia mantém um banco de dados de 

imagens históricas em um sistema de comunicação e arquivamento de imagens, que 

normalmente fornece milhares de exemplos para treinar as redes neurais. Abordagens 

computacionais para diagnósticos radiológicos foram propostas e implementadas desde 

1960. Com a ajuda de métodos modernos de aprendizado de máquina, muitas 

aplicações radiológicas de IA, como a detecção de nódulos pulmonares usando imagens 

de tomografia computadorizada, o diagnóstico de tuberculose pulmonar através do rx 

e identificação de massa mamária usando exames de mamografia alcançaram precisão 

diagnóstica de nível especializado. Esses estudos empregaram uma técnica conhecida 

como aprendizagem por transferência, em que redes neurais profundas e bem 

estabelecidas, treinadas em milhões de imagens naturais e não médicas, são 

emprestadas e, em seguida, as conexões da rede neural são ajustadas com o uso de 

milhares de imagens biomédicas. (YU, 2021) 

 Muitas aplicações clínicas de IA estão buscando aprovação regulatória. 

Por exemplo, um sistema de IA para diagnosticar doenças cardiovasculares usando 

imagens de ressonância magnética cardíaca desenvolvido pela Arterys foi aprovado pelo 

FDA em 2017. (YEASMIN, 2021)  

 A IA também tem sua aplicação na dermatologia. Nesta especialidade médica, 

a inspeção da lesão é uma das principais ferramentas diagnósticas, principalmente se 



17 
 

 

tratando de lesões cancerígenas, como o melanoma. Para o diagnóstico do melanoma 

através da inspeção os dermatologistas adotaram o sistema ABCDE, em que o A se refere 

à assimetria, o B às suas bordas, C à sua coloração e E da evolução da lesão e mudança 

na forma e dimensões da lesão. Exceto pelo critério E, os demais podem ser analisados 

através de uma fotografia. Recentemente, redes neurais convolucionais treinadas com 

129.450 imagens  de dermatoscopia superou o nível de acurácia dos dermatologistas na 

análise da presença de malignidade nas lesões. . (YU, 2021) 

 Apesar da fase de treinamento do aprendizado de máquina ser bastante 

custosa,  o modelo de diagnóstico finalizado pode ser implantado em dispositivos 

móveis, melhorando potencialmente a acessibilidade da triagem de lesões cutâneas em 

nível de especialista em todo o mundo. (YU, 2021) 

 No campo da Oftalmologia a IA também pode ser amplamente empregada, já 

que muitos diagnósticos e patologias podem se acompanhados através de imagens de 

exames, como a retinografia, angiografia e campo visual. O glaucoma, por exemplo,  

doença oftalmologica caracterizada pela perda de células ganglionares da retina e 

consequente perda de campo visual, traz muitos desafios aos médicos tanto devido à 

sua fisiopatologia não totalmente compreendida, dificuldade para o seu diagnóstico 

precoce, bem como a detecção de progressão. O uso de exames de imagem para 

acompanhamento como campo visual, retinografia e OCT (Tomografia de Coerência 

Optica) torna de grande importância o uso da IA, que pode auxiliar os médicos desde o 

diagnóstico até melhor identificação da progressão e apoiar uma definição adequada 

para o tratamento e acompanhamento. (GIRARD, 2020)  

 Ainda dentro do campo da oftalmologia podemos citar o Deep Mind, 

desenvolvido na Inglaterra pelo grupo Google, que tem sido usado na avaliação de 

scans visuais, buscando causas de cegueira. O Deep Mind está processando 

atualmente 1,6 milhão de prontuários de pacientes atendidos nos hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde da Inglaterra, buscando desenvolver uma nova geração de sistemas 

de apoio à decisão clínica, analisando dados desses pacientes e gerando alertas sobre a 

sua evolução. (OSAKI, 2021) 

 Fica claro a importância do uso da IA na medicina, porém muitos desafios 

ainda precisam ser vencidos. Como esse desempenho vai se traduzir em impacto no 

panorama da prática médica, como irá se inserir em um sistema de saúde e quanto 



18 
 

 

esforço financeiro será necessário para acomodar avanços rápidos. Os médicos 

precisarão entender e se adaptar ao seu novo papel, atuando como integradores de 

informações, e o sistema de educação médica terá que fornecer as ferramentas e 

métodos para fazê-lo. A definição de quem irá controlar, certificar ou lucrar com a 

aplicação da IA ainda está para ser determinado e, portanto, deve ser de primeira 

prioridade o equilíbrio das salvaguardas regulatórias e forças de mercado para garantir 

que os pacientes sejam os principais beneficiários. (YU, 2021) 

 

2.4 INFORMATIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

  O Sistema de Saúde do Exército (SSEx) é o conjunto, estruturado e sinérgico, 

constituído pelo Serviço de Saúde (com seus órgãos, suas organizações militares de 

saúde, postos médicos, seções de saúde de organização militar, seus recursos 

materiais e humanos), pelos recursos financeiros e orçamentários, pelo seu normativo 

legal e pelas atividades que objetivam prestar o apoio de saúde às atividades militares 

e à assistência à saúde aos seus beneficiários, que são aqueles pertencentes ao: 

I - Sistema de Assistência Médico-hospitalar ao Militar, seus Dependentes e 

Pensionistas Militares (SAMMED); 

II - Fundo de Saúde do Exército (FUSEx); 

III - Sistema de Atendimento Médico aos Ex-Combatentes (SAMEx-Cmb); e 

IV - Plano de Assistência de Saúde Suplementar (PASS) dos Servidores Civis, e seus 

dependentes, do Comando do Exército. (BRASIL, 2021a) 

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus 

Dependentes atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o território nacional, por 

intermédio de uma rede formada por 29 hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos 

médicos. A assistência à saúde à família militar é uma das principais prioridades do 

Comando do Exército, que tem envidado esforços no sentido de melhorá-la 

e aperfeiçoá-la, seja na obtenção de recursos financeiros na esfera do governo federal, 

seja na aplicação judiciosa dos recursos disponibilizados e arrecadados. (BRASIL, 2021b) 

O Departamento Geral do Pessoal (DGP), a fim de proporcionar o adequado 

atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército, dentre outras medidas, 
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tem buscado a melhoria nos processos gerenciais, com a implantação de diversos 

sistemas informatizados para modernizar a gestão do sistema de saúde do Exército 

Brasileiro, a revisão da legislação da assistência à saúde e o reequipamento e a 

modernização das Organizações Militares de Saúde. (BRASIL, 2021b) 

A Divisão de Saúde (D Sau) possui diversos sistemas e   bancos   de   dados 

funcionando atualmente, entre eles podemos citar: FIGOMIS  –  Ficha  de  Informações  

Gerenciais  das  Organizações  Militares de Saúde; SIGIR – Sistema integrado de gestão 

inteligente de recursos; SIRE   -   Sistema   informatizado   do   atendimento   médico-

hospitalar   do Sistema de Saúde do Exército ; SIGEMS - Sistema de Gestão de Estoque 

de Material de Saúde; CADBEN - Cadastro de Beneficiário do FUSEx. As duas principais 

áreas da atividade médica militar em tempos de paz, a atividade assistencial e atividade 

médica pericial também já estão em processo de informatização através do SIRMED e 

SIPMED respectivamente. (CARMO JUNIOR, 2010)  

Em 2019, foi criado pelo DGP o projeto EB S@úde com o objetivo de implantar e 

aprimorar os softwares de gestão da saúde na forma de: melhorar a gestão técnica e 

administrativa das Organizações Militares de Saúde (OMS), das UG FuSEx e demais UG 

do Exército Brasileiro; e dar suporte às decisões estratégicas, táticas e operacionais 

relativas à saúde assistencial; ao cadastro de beneficiários; e à gestão dos recursos 

orçamentários, financeiros, patrimoniais e humanos, do Sistema de Saúde do Exército 

(SSEx). (BRASIL, 2019) 

Dentre os objetivos a serem atingidos com o projeto EB S@úde estão instituir o 

prontuário eletrônico do paciente, único no âmbito do EB, para: 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; e mitigar o risco, em casos de atendimento 

de urgência, de se administrar tratamento inadequado aos pacientes, por falta de 

informações. A instituição do prontuário eletrônico também permitirá o 

armazenamento, recuperação e atualização dos prontuários em mídia eletrônica nas 

nuvens. Além disso visa também aumentar a segurança dos pacientes, uma vez que os 

sistemas de informações hospitalares são amplamente citados na literatura 
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especializada mundial como fator de redução dos erros médicos e apoiar o processo 

decisório, dos diversos níveis, com informações oportunas e confiáveis. (BRASIL, 2019) 

 

2.5 DESAFIOS FUTUROS NO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Um dos principais desafios para o uso de Inteligência Artificial e 

consequentemente do uso de big datas está relacionada à privacidade de dados, com 

risco de uma grande quantidade de dados confidenciais e privados serem roubados e 

divulgados. Para evitar o vazamento de dados, protocolos de segurança cada vez mais 

rígidos e especializados precisarão ser desenvolvidos e implementados e novas técnicas 

de criptografia serão cada vez mais incorporadas às pesquisas científicas. 

(CHIAVEGATTO, 2015) 

Entre as dificuldades técnicas, está o fato da IA precisar de uma grande 

quantidade de dados que sejam representativas da população, pois dados de diferentes 

ambientes hospitalares podem conter vieses que não se aplicam em outra população, 

por isso é necessária uma curadoria primorosa dos dados. (YU, 2018)  

Outro desafio com relação ao uso da IA está na regulamentação do seu uso. O 

FDA anunciou em abril de 2018 que está se movendo em direção a uma "abordagem 

pré-certificada" para software de IA em constatnte aperfeiçoamento. A abordagem 

proposta irá primeiro olhar para a tecnologia desenvolvedora, em vez de principalmente 

no produto. Como tal, uma clara orientação precisa ser feita em relação à certificação 

das equipes que desenvolvem, revisam e atualizam os sistemas de IA. (YU, 2018)  

             De acordo com Krishnapuram, diretor e distinto engenheiro da IBM  existem quatro 

problemas regulamentares importantes: a) confusão em torno da propriedade de 

dados e da privacidade, pois não existe uma definição sobre de quem são os direitos 

sobre os dados que alimentam a IA e nem sobre até onde estes dados podem ser 

usados sem violar a privacidade dos pacientes ou os regulamentos que os rodeiam; 

b) Incentivos disfuncionais, a forma de recompensa da IA é baseada na qualidade dos 

cuidados enquanto a forma tradicional é baseada em volume, quantidade, de 

tratamentos e cuidados para um paciente, logo a mudança exigirá uma revisão do 

modelo tradicional; c) termos de responsabilidade, não está bem definido ainda 
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quem assume o risco se algo der errado, pois um sistema não pode ser processado 

por negligência; d) o paradigma de pesquisa tradicional não tem suporte para a 

medicina personalizada, sobre a dificuldade em estabelecer padrões e linhas de base 

para tratamentos e medicamentos comuns quando cada paciente é tratado como um 

caso único. (SANTOS, 2015) 

 

3. CONCLUSÃO 

 A Inteligência Artificial já demonstrou que pode contribuir de várias maneiras e 

em diversos processos dentro da medicina, auxiliando médicos a tomar melhores 

decisões, agilizando o processo de atendimento, possibilitando auxílio remoto em locais 

que a assistência em saúde especializada pode ser de difícil acesso e como um todo, 

aprimorando o atendimento ao paciente, podendo proporcionar maior satisfação e 

qualidade do serviço de saúde.  

 O Exército Brasileiro, instituição cujo Departamento de Saúde tem sua origem 

desde a transferência da corte Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, nos primórdios 

da nação, passou por inúmeras modificações e acompanhou sempre a evolução ao 

longo dos anos, o que confirma seu caráter permanente na história da nação brasileira. 

(BRASIL, 2021c) 

Nos últimos anos um grande esforço está sendo realizado para a expansão da 

informatização do serviço de saúde do exército com a implementação de novos 

softwares, permitindo assim reunir uma grande base de dados. Podemos concluir que 

os primeiros passos no sentido da utilização da IA no Sistema de Saúde do Exército já 

foram dados, pois a informatização está gerando uma grande base de dados, e o desafio 

futuro será o desenvolvimento de algoritmos e aplicações em que esses dados possam 

ser utilizados. Por se tratar de uma instituição de caráter e atuação nacional e por ter 

um grande número de usuários, as bases de dados de saúde do EB tem grande potencial 

na aplicação de instrumentos de IA, que podem auxiliar na tomada de decisões e na 

gestão de saúde do Exército Brasileiro, beneficiando os usuários e aprimorando a 

excelência de seus serviços. 
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