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IN1RlGEl\CIA I'ATIFICI~ E ~IZACAO, DE SERVlaJS DE SAJDE
AVALIACAO DO ESTroIO AlU"L DE DESENvIl.Vlt'ENTO

RESl.J'[) - Par-a um ger-enciamento r-acicnaI dos sistemas de saúde, é
fundamental uma alocação dos r-ecur-sos baseada na avaliação de
tecnologias. Entr-etanto as infor-maçeies sobr-e tecnologias de saúde
são em gr-ande par-te inexistentes ou impr-ecisas. Por- sua
flexibilidade em lidar- com este tipo de infor-mação, a inteligência
ar-tificial (IA) pode ser- de gr-ande utilidade. ,Foi r-ealizada uma
pesquisa bibliogr-âfica com o objetivo de identificar- tr-abalhos que
empr-egam IA com O pr-opósito aqui descr-ito. Os ..-esultados mostr-ar-am a
inexistl§ncia de tr-abalhos dir-ecicnados par-a avaliação tecnológica e
alocação de r-ecur-sos em saúde, indicando a necessidade de uma
maior- colabor-ação entr-e cientistas envolvidos com IA e planejador-es
de saúde par-a uma melhor-j,a na ger-ência do setor-.

Os beneficios que podem ser- pr-oduzidos por- um Sistema de Saúde atr-avés de
açeies preventivas, cur-ativas ou de r-eabilitação dependem de uma combinação
cr-iter-iosa de r-ecur-sos I'umanos, instalaçeies fisicas e tecnologia (Mahler-,
1975). Esta úl tima é' definida de for-ma ampla, cor-..-espcndendo a todas as for-mas
de ccnhecillE!l1to que podem ser- aplicadas par-a minor-ar- pr-oblemas de saúde de
individuos ou populaçeies.

lIbs úl timeS 30 anos, a eno..-me expansão do fator- tecnologia,
principalmente na assistl§ncia médica, mudou r-adicalllE!l1te a face da Medicina,
aI ter-Mldo a sua prática, r-elação médico-paciente, custos, or-ganização e
possibilidades de inter-venção (Reiser-, 1982). Acima de tudo, novas tecnologias
pennitir-am beneficios r-eais em saúde em rruitos casos, embor-a tenham tr-azido
ccnsigo r-illCos não-Oespr-eziveis (P..-eger-, 1986) e vár-ios outr-os pr-oblemas
éticos e sociais (Santa et alia, 1981).

Par-a os pa1ses 811 desenvolvillE!l1to, a incor-por-ação de tecnologias de saúde
tem sido um problema cr-i tico, em função de limitaç13es de r-ecur-sos financeir-os
e dificuldõldes de hólrmcnizar- o desenvolvillE!l1to tecnológico com os r-ecur-sos
h.Jmanos, instalaçl5es fisicas e or-ganização dos ser-viços (Paner-ai, 1985;
Paner-ai e Attinger-,198l3). Una vez decidida a totalidade dos r-ecur-sos
dispcnl veis par-a o setor- saúde, o gr-ande pr-oblema que se impl3e é o de decidir
a fonna como os mesmos podem ser- tr-aduzidos no maior- beneficio possivel par-a a
sociedade (Santa, 1982). Este enfoque pode ser- aplicado ao sistema de saúde
como um todo ou a setor-es especi ficos, tais como a atenção per-inatal, doenças
car-diovascula..-es ou o cc:mbate à' malâr-ia. lIb entanto, em qualquer- nl vel de
oper-ação, existem pr-oblemas de ccnhecimento que tên bloqueado uma or-ganização
mais r-acicnal dos serviços de saúde e limitado os beneficios que os países em
desenvolvimento poder-iam obter- da evolução tecnológica do setor-. Basicamente
os cc:nhecimentos necessár-ios par-a uma melhor- or-ganização dos ser-viços de
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saúde, no que diz respeito à sua efetividade e efic:i@ncia, estão nas áreas de
avaliaç~o tecnológica e alocaç~o de recursos em saúde (Santa, 1982; Portela,
1988).

Entre as técnicas tradicionalmente empregadas para a alocação de recursos,
citam-se (Panerai e I'bhr, 1986): análise de decisão, processo anal! tico
hierárquico, análise de custD-beneficio, anàlise de custo-efetividade, análise
de recursos--efetividade, pesquisa operacional, etc. Todas estas metodologias
fracassam em fornecer mcx:lelos mais gerais que possam ser aplicados em uma
classe ampla de problemas; além disso elas apresentam, em graus diversos,
limi taçi3es no que diz respeito à capacidade de lidar cem um volume grande de
dados, os quais possuem graus variados de precisão. Esta imprecisão dos dados
resul ta dos seguintes fatores:
a) desconhecimento sobre a efetividade de grande número de tecnologias de
saúde. Este fato é agravado ainda pela difusão e incorporação de novas
tecnologias, sem que as mesmas sejam avaliadas adequadamente;
b) precariedade e, em muitos casos, ine)(istencia de dad~ relativos à
morbidade das populaçESes. Esta condição é mais grave em pai ses do terceiro
mundo, justamente onde a necessidade destes dados é maior;
c) imprecisão de dados relacionados aos custos das tecnologias e outros dados
referentes à demanda de recursos, materiais ou humanos, por parte das
tecnologias;
d) má distribuição dos recursos materiais e humanos, tanto no que se refere ao
aSReCto geográfico quanto à concentração dos recursos em determinadas classes
de problemas de saúde. flbvamente, estas condiç!5es são mais agravadas em paises
pobres, nos quais o setor de saúde está direcionado principalmente para
atender A uma elite econômica e social.

f\bs úl times vinte anos, tem havido no campo da informática médica, uma
ampla difusão de técnicas da área de intelig@ncia artificial com a finalidade
de lidar com quest!5es que até então t@m sido privilégio dos seres h.unanos: a
capacidade de aprender e inferir mesmo com dados imprecisos. Inicialmente,
surgiram os sistemas especialistas que visavam à automatização do diagnóstico
e terapia em um dado setor da medicina, utilizando para isto o conhecimento de
especialistas na área (Shortliffe, 1976). Embora este continue sendo o
principal uso da IA em Medicina, tem surgido aplicaçi3es em áreas como
educação, análise de sinais, reconhecimento de padr!5es e outras. Como as
técnicas de IA se propí5em a lidar com dados imprecisos, por que não
empregá-las para lidar com os problemas decorrentes da carOnc:ia e/ou
imprecis!5es daquelas informaç!5es necessárias ao processo cki! alocação de!
recursos em $5Clúde? Com esta motivação foi realizado um levantamento de
trabalhos no campo da saúde que fazem uso de técnicas de IA, procurando
principalmente encontrar aqueles que se preocupam com os problemas
relacionados com a alocação de recursos e avaliação tecnológica em saúde.

Na seção seguinte, será apresentada a metodologia adotada neste
levantamento cujos resul tados indicam uma aus@ncia total de preocupação na
área de intelig;§ncia artificial com problemas de organizaç~o de serviços de
saúde e vice-versa. As implicaç!5es deste resul tado são discutidas no final do
trabalho.

I"ETODCl...lEIA

A busca da identificação de trabalhos anteriores sobre aplicaç!5es de
inteligência artificial na alocação de recursos e avaliação tecnológica em
saúde baseou-se em consul tas a grandes bases de dados e a fontes
especializadas nas quais a probabilidade de detecção fosse mais elevada. A
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consul ta a cada uma destas fontes foi realizada de modo diverso, visto que
cada uma apresenta particularidades próprias no que se refere à facilidade de
acesso, grau de especificidade dos trabalhos que contêm, etc. Desta forma,
serão descritos separadarrente, a seguir, os procedimentos utilizados; para a
realização das consultas.

Bases de dados

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no IBIOT (Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia) procurando-se sorrente trabalhos
publicados em língua inglesa de acordo com as palavras-chave indicadas na
Tabela 1. Várias combinaçeses booleanas foram adotadas, porém mantendo-se
sempre uma palavra de cada grupo (~/OBJETlVO/I"ETODCL.OOIA).

~ OBJETIVO I"ETODCL.OOIA

~TH RE5U..RCE ~OCATICJ\l ffiTIF ICI PL INTELLlGEN:E
~T EXPERT SYSTEMS
~II\I3 KJ\OLEDGE El\l3If\EERII\I3

ASSESSI"ENT KJ\OLEDGE
FUZZY SETS

Tabela 1. Palavras-chave usadas na pesquisa bibliográfica.

Foi também realizada uma entrevista entre o profissional que iria
conduzir a pesquisa bibliográfica e um dos autores deste trabalh:J, visando ao
esclarecimento de dúvidas e à exposição de forma mais completa possi vel dos
objetivos da pesquisa e do conteúdo dos trabalhos de interesse. Infelizmente,
não foi permitida a participação dos autores na realização da pesquisa, a.qual
foi feita utilizando o sistema DIPLCB..E. A base consultada foi a "Cll'A.JTER
DATABASE", uma vez que nesta base haveria maior possibilidade de se
encontrarem os trabalhos de interesse. Esta base contém trabalhos publicados a
partir de 1983, num total aproximado de 215.000 ti tulos, sendo que a
atualização da mesma se realiza de 15 em 15 dias.

Duas outras pesquisas bibliográficas foram realizadas. Uma delas foi
feita na Q\EN (Comissão NaciOnal de Energia I\Uc:lear), a qual tem acesso à base
de dados INSPEC. Esta base contém trabalhos nas áreas de Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Informática, Teleccm.Jnicaçeses e Física, publicados a
partir de 1979, num total aproximado de 1.700.000 titulos. Esta base é
atualizada mensalmente. A outra pesquisa foi realizada no Instituto Oswaldo
Cruz, consultando a base de dados BlREI"E, a qual registra os trabalhos
publicados no "Index Medicus Latino-Americano" a partir de 1981.

Estas duas pesquisas foram realizadas com a presença de um dos autores
deste trabalh:J, sendo utilizadas um número maior de combinaç15es de
palavras-chave do que a pesquisa anterior, além de ter sido realizada uma
busca mais cuidadosa na base de dados. lIb caso, a cada ti tulo que parecia de
interesse, foi consul tado o resumo do mesmo para se certificar se ele atendia
aos prop:Ssi tos da busca.

Index Medicus

Esta publicação mensal relaciona os trabalhos gerados pela base de dados
I"EDLll\E. Foram consul tados os volumes relativos aos anos de 1987 e 1988 (até
outubro) utilizando os seguintes ti tulos: "Heal th Planning", "Heal th
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Servic:es" , "Heal th Resaurc:es" , "Heal th PaI ic:y", "Operations Researc:h" ,
"Information Systems", "Expert Systems", "Cost Analysis", "Artific:ial
Intelligenc:e", "Computer Systems", "Computer-Assisted Dec:ision Making" ,
"Computer-Assisted Diagnosis" e "Computer-Assisted Therapy".

Consul ta a Especialistas

Foram enviadas c:artas a 14 especialistas internac:ionais da área de
informátic:a médic:a, solic:itando informações a respeito de trabalhos envolvendo
o uso de ·intelig@!inc:ia artific:ial em estudos de aloc:ação de recursos em saúde.
Os seguintes especialistas responderam à c:onsulta: K.-P. Adlassnig (lnstitut
fOr Medizinisc:he Computerwissensc:haften, Viena-Áustria) , J .H. Van I3emreI
(EraSllLls lhiversity Rotterdam - Holanda), E.H. Shortliffe (Stanford lhiversity
Medic:al Center), J.M. Long e J.R. Slagle (lhiversity of Minnesota), F. Gremy
(Centre Hospitalier Régional 8< lhiversitaire de Montpellier, Franc:e).

Conferênc:ias

Devido à SUa importânc:ia e representatividade, foram c:onsul tados os anais
de duas c:onfer~nc:ias: "Annual International Conferenc:e of the IEEE Engineering
in Medic:ine and Biology Soc:iety", realizada em novembro de 1988 em lIbva
Orleans e "Sixth International Conferenc:e on Medic:al Informatic:s (MEDII\FCl36) " ,
realizada em 1986. Foram verific:ados os trabalhos destas duas public:ações que
fazem uso de IA e c:lassific:ados, subjetivamente, em c:ategorias de acordo c:om a
aplic:ação dos mesmos, c:onfonre será mostrado na seção de resul tados.

OUtras Fontes

Consul tas foram também realizadas na Biblioteca da Organização
Pan-Aneric:ana de Saúde, em Washington, D.C., na biblioteca do centro
Cientl fic:o da IB'1, Rio de Janeiro e ao periódic:o "Methods of Information in
Medic:ine" •

RESlLTADOS

Em todas as fontes c:onsul tadas, não foi enc:ontrada qualquer refer@!inc:ia ao
uso de téc:nicas de .IA em aloc:ação de recursos, aval iação tecnológica ou
planejamento em' saúde. lIb entanto, em vários casos, o relaxamento das
condições impostas pelas palavras-;:have da Tabela 1 forneceu várias
refer@nc:ias em outras aplicações de IA em Medicina e Saúde. Para as fontes que
forneceram maior número de refer@!incias, a Tabela 2 indica a sua distribuição
de acordo com uma classificação baseada no ti tulo dos trabalhos. Esta
distribuição ilustra a tend~nc:ia de uma maior concentração de trabalhos na
área de diagnóstico seguida de tratamento/terapia e proc:essamento de sinais. É
importante ressal tar, no entanto, que a Tabela 2 não pode ser vista como um
levantamento exaustivo em relação a estas outras. áreas.

DI~

Q.lando se proc:ede a um levantamento bibliográfic:o , dois importantes
fatores devem ser conlSiderados: diversidade e qualidade das fontes
consul tadas. Neste trabAlho, proc:urou-se atingir estes dois c:ritérios mediante
uma c:onsul ta a obras e autores de reputação internacional, bem como em três
pesquisas bibliogr'{ficas realizadas em banc:o de dados.

As pesquisas bibliográfic:as foram realizadas com o objetivo de se
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encontrar trabalhos que aplicassem técnicas de IA em problemas de alcx::ação de
recursos. Assim, as pesquisas realizadas na IB'1, CF'S e sobre as bases INSPEC
e BI~ nllo forneceram nenh.Jm trabalho no sentido especificado acima.
Entretanto, a pesquisa realizada no IBIQT forneceu alguns trabalhos que
empregavam IA em outras áreas,. e não em alcx::ação de recursos, além de uma
série de outros trabalhos fora do âmbito de IA. Isto se deve ao fato de que
esta pesquisa não foi conduzida juntamente com o autor, resul tando que o
profissional responsável pela mesma, por não estar familiarizado com a área,
listou trabalhos que não eram de interesse. CcntUclo, isto não invalida em
absoluto a pesquisa bibliográfica realizada.

Na classificação dos trabalhos, através da Tabela 2, há obviamente um
certo c;Jrau de subjetividade, tanto no que se refere às categorias utilizadas
na classificação dos trabalhos quanto à sua distrib.Jição. D.Jtros autores
poderiam chegar a resul tados ligeiramente diferentes, já que existem trabalhos
que não pertencem exclusiv~te a uma única categoria. Entretanto, duas
observaçeles podem ger extrai das da Tabela 2: a ausOncia de trabalhos que
utilizam IA para a alcx::ação de recursos e a concentração de trabalhos na área
de diagnóstico e tratamento. Acreditamos que, apesar de resultados diferentes,
outros autores chegarão às mesmas constataçeses. Este fato expressa uma atitude
vel tada principalmente para a criação e di fusão de tecnologias e um certo
descaso para com os problemas de planejamento em saúde.

~
I'EDINFO 86 IEEE INDEX IBIGT TOT~

I'EDIaJ5

DIAGNJSTICD 8 7 11 2 28

~T~ 2 2 10 2 16

~ISE DE
4 8 2 - 14

SINAIS
DIAGNJSTICD E

5 3 - - 8
~T~

ACDIElE1..HAl" 5 - • 1 2 8

RECllII-ECII'ENTO - 5 1 6
DE PADRES -
I'DIIITCRACPD E

2 2 4
CDIITRl...E

- -
EIlt..aCAO - 1 2 1 4

~DE -RECl...A5OS - - - -
f'\...PIIEJ~ - - -EM 9UJE - -
fWPLIACPD DE -
1EOID.D3IA - - - -

Tabela 2. Distrib.Jição dCSi trabalhos de acordo com a
categoria e fonte consultada.

Es~ atitude não decorre exclusivamente. de dificuldades metodológicas.
Não há razão para se acreditar que a utilização de IA no setor de planejamento
enfrente maiores dificuldades do que a criação de sistemas especialistas para
diagn6stico, mesmo porque alguns pn:x::edil1llll'1tos de rQpresentação de
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cO"ltwc:imento (regras de produçllo, estruturas - "franes") e técnicas par~ lidar
com imprecisl5es (fatores de cO"lfiança para as regras, t:O"ljuntos nRb.JIOSO!l,
probabilidade, etc.) podem ser adaptados para expresSOlr efetividade, custos de
tecnologias ou combinações de tecnologias, ou outras infonnaçeles necessári~s à
alocaçllo de recursos. t de se prever que as maiores dificuldades surgirXo no
processo de otimizaçllo. Neste caso, o desenvolvimento de procedimentos
heur1 sticos de busca da soluçllo 6tima pode ser uma poss1 vel soluçllo. l.in
problema diretamente relaciO"lado é o da rapidez de geraçllo da soluçllo.Con 05

computadores de 4a. geraçllo, o tempo será relativamente elevado para a solução
de problemas de méd~o porte corro, por exemplo, alocação de recursos na área
perinatal (Portela, 1988). Porém, com o desenvolvimento dos comp.ltadon!5 de
Sa. geração, dotados de processamento paralelo, este tempo pode ser
grandemente reduzido; também o desenvolvimento das redes neurais pode ser de
grande impor-tll:ncia para um processo rápido de otimização. Una outra forma de
reduzir o te:npo de computaçllo é se CO"ltentar com soluçeles sub-6timas. De fato,
com o grande número de imprecisl5es que permeiam as informaçeles em saúde, nllo
há sentido em se falar de uma soluçllo ót1ma. MesIro soluçeles "sub-6umas" podem
trazer grandes cO"ltribu~çeles para a melhor~a da saude da população.

Em s1ntese, a pesqUiSOl bibliográfica descrita neste tr~balho indica que a
utilização de técnicas de IA e engenharia de cO"ltwc:imento na avaliação de
tecnologias e alocaçl:o de recursos em saúde é uma área praticamente virgem.
FWlos motivos alegados acima, no en~to, é fundamental que especialistas de
ambos os campos cO"lscientizem-se da necessidade de um desenvolvimento nesta
área, SIIfll o qual dificilmente se poderá gerenciar o problema complexo de
.. locaçllo de recursos em saúde e obter um maior benef1 cio do cO"ltwc:imento já
existente e incorporado na forma de tecnologias de saúde.

Os autores agradecem à Fundaçllo l<EJ..l..aE e Q\F'q pelo apoio f inanceiro e ao
IBICIT, OIEN, Instituto Oswaldo Cruz, Dr. Ricardo Mac:hiIdo (18'1) e 5r. Jorge
Pena I'bhr (CFS/WashingtO"l) pela colaboraçllo na ~lização das pesquisas
bibliográ.ficas.
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ARTIFICIAL INTELLIGEIII:E ANO HEALTH CARE P\...AtINII\I3:
AN ASSESSMENT OF THE FflESENT STI'a:: OF lJEV9..lJPMEINT

MYCIN, New

ABSTRACT - The ratiCllal organizatiCll of heal th care involves the appropriate
allocatiCll of resources based CIl informatiCll derived from tectnology
assessments. A major drawback though, is that in most instances, the necessary
informatiCll is either absent or unreliable. In this cClltext, artificial
intelligence (AI) tectniques could be extremely useful given their abili ty
to deal wi th incomplete fuzzy informatiCll. A computerized and I ibrary search
was performed with the objective of identifying the extent to which AI
tectniques have been applied to resource allocatiCll and/or tectnology
assessment in heal th care. The resul ts obtained show a total absence of wark
in this field, indicating the need to promote closer collaboratiCll between AI
scientists and heal th care decisiCll--makers in order to improve heal th care
planning and management.
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