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Machine Learning
“É possível usar os dados do passado para atender com

segurança os pacientes no presente?”

Marcius Conceição Prestes, MD
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✔ Serve a entidade filantrópica das irmãs 
Scalabrianas - Associação Educadora 
São Carlos

✔ Atende paciente privados e particulares 
desde 1979 em Porto Alegre/RS

✔ Sede com 312 leitos
✔ Pronto socorro atende 24 horas por dia, 

sete dias por semana
✔ Possui serviço materno-infantil 
✔ Hospital geral com foco estratégico em 

traumatologia, oncologia, aparelho 
digestivo, cardiologia e neurologia

✔ Tem unidade externa de hospital-dia, 
quimioterapia e radioterapia 2



Marcius Conceição Prestes

✔ Médico graduado pela UFCSPA
✔ Pós-graduado em Clinica Médica e Terapia Intensiva no GHC/RS
✔ Pós-graduado em Desenvolvimento Humano pelo IBC
✔ Título de especialista pela AMIB e a SBNPE
✔ Graduando MBA em Gestão de Negócios em Saúde pela Faculdade 

UNIMED
✔ Experiência há 10 anos em gestão de negócios de saúde 

(Emergência e CTI)
✔ Presidente da Comissão de Revisão de Prontuários
✔ Líder de programa de melhoria continua do Acesso e do Fluxo de 

Pacientes do HMD
✔ Líder do projeto de Centro de Comando Operacional do HMD
✔ Experiência nos capítulos COP e ACC na JCI
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Objetivos da apresentação

1. Apresentar o contexto do HMD que demandou 
o uso de Inteligência artificial (AI)

2. Revisar a literatura sobre AI na saúde

3. Apresentar o Case de AI operacional

4. Apresentar o Case de AI assistencial
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CONTEXTO DO HOSPITAL 
MÃE DE DEUS
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Precisamos falar de eficiência em 
hospitais
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Hospitais são sistemas complexos 
com grande chance de erros
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Programa de Acesso e Fluxo do 
Paciente do Hospital Mãe de Deus
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Round de Alvorada

✔ Unir todos lideres operacionais para 
derrubar silos institucionais desde 2016

✔ Método Daily Huddle
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Quando o programa se confunde 
com o Command Center
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Programa de Acesso e Fluxo do 
Paciente do Hospital Mãe de Deus
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Comitê de Soluções do Command 
Center

12



Matriz de indicadores de eficiência
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Visibilidade e acompanhamento 
semanal de todos indicadores
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Resultados: Redução do tempo de 
espera de leitos
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Resultado: Redução do Tempo 
Médio de Permanência
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Resultado: Ganho de leitos sem 
obras
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REVISÃO DA LITERATURA 
SOBRE MACHINE LEARNING
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As máquinas estão aprendendo a 
dirigir automóveis. Já existem 

carros que podem se mover sem 
motorista, como os carros do 

Google e da Tesla

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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A empresa iFlytek criou um robô 
que passou no exame nacional

para licenciamento de médicos da 
China

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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AI não substituiu humanos é um 
recurso de eficiência

Em 2014 o erro de classificação das 
imagens dos sistemas utilizando técnicas de 
Inteligência Artificial e Aprendizado de 
Máquina foi de 7,3%, e em 2016 foi de 
3,6%, o que supera o desempenho humano 
obtido na base do ImageNet, que foi de 
5,1%.

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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O que é a AI?

“Um programa para mimetizar a habilidade 
cognitiva humana”

Jiang F et al. Artificial intelligence in healthcare: past,  present and future. Stroke and Vascular Neurology 2017;2. 
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Com a AI surgiu?

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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Como AI é produzida?

Jiang F et al. Artificial intelligence in healthcare: past,  present and future. Stroke and Vascular Neurology 2017;2. 

24



Tipos da AIs

✔ IA Focada ou Fraca: Resolvem problemas simples 
e objetivos, especializados, geram recomendações

✔ IA Generalizada ou Forte: Algoritmos complexos 
como humanos, usam o Machine Learning, por 
exemplo. Nível atual.

✔ IA Superinteligência: Conceitualmente superiores 
aos humanos. Será?

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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AIs Generalizadas

✔ Machine Learning são programas que melhoram seu 
desempenho a partir de uma grande quantidade de exemplos

✔ A partir de acesso continuo aos dados cria-se as hipóteses 
para prever os desfechos, ou seja, APRENDE

✔ Quando maior a quantidade de dados maior a chance de 
generaliza-se uma hipótese, com maior acurácia

✔ Situações mais complexas necessitam de um tipo especifico: 
Redes Neurais Artificiais

Ludemir TB. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Estado Atual e Tendências. Estudos Avançados 35 (101), 2021.
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Exemplo prático de AI

Porque a Amazon é tão rápida para entregar 
produtos?
Usando AI

✔O produto está a caminho, quando estamos 
pedimos

✔É provável que no Rio Grande do Sul existe 
necessidade de roupas de frio em maio
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Exemplo do Escore de MEWS

✔ Predizer risco de deterioração clinica 
através de um algoritmo de sinais vitais

✔ Dependente de adesão humana
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Qual seu espaço na saúde

✔ Codificação médica automatizada

✔ Especificidade diagnóstica

✔ Detecção precoce de doenças

Stanfil MH et al. Health Information Management: Implications of Artificial Intelligence on Healthcare Data and Information Management.
IMIA Yearbook of Medical Informatics 2019
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CASE PARA MELHORAR A 
OPERAÇÃO NO HMD

30



Projeto de desenvolvimento de AI 
no Hospital Mãe de Deus

✔ O Command Center levou o hospital a ser mais proativo, 
agora precisávamos ser mais preditivos

✔ Para aprendermos a simular

✔ Temos um Big Data muito significativo

✔ Desenvolver o algoritmo é a parte mais fácil, só precisar usar 
a lógica de pensamento da operação

✔ Desenvolvimento sobre a ótica de processos é mais simples 
e mais rápido de obter adesão e resultados
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Predição de recuperação 
pós-operatória em CTI adulto
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Predição de necessidade de 
internação no pronto socorro
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Predição de horário para leito 
após recuperação anestésica
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O que aprendemos?

✔ Nossas maior dificuldade é preparar o 
banco de dados para leitura

✔ Precisamos rodar PDCAs

✔ Seguir a velha lógica da metodologia ágil: 
comece pequeno
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AI PARA MELHORAR A 
ASSISTÊNCIA - ROBÔ LAURA
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Qual o problema?

Armitage M.,  et al. 

2007

Colin W. et al. 2019
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*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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A falha do reconhecimento da 
deterioração clinica é multifatorial

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura

Dados 
Desconectados

Baixa Acurácia do 
EWS

Erros de Comunicação
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Como foi realizado o 
desenvolvimento do algoritmo?

Data extracted from
6 different hospitals in Brazil

From January 2016 
until October 2019

121,089 unrepeatable 
medical encounters

7,540,389 data points

Kobylarz J .,  et al. 

2020

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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Resultados do Modelo

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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Robô Laura na prática
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*Foto autorizada pelas colaboradoras



Painel de alertas do Robô Laura

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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A mortalidade no Mãe de Deus do 
alerta vermelho é maior

3-4x mais 
chance de 

morrer 

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura

n 16.638 pacientes
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Command Center

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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Reunião Tática do Time de 
Resposta Rápida
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Objetivos operacionais

✔ Pacientes com alerta amarelo devem ter seus 
sinais monitorados de 4 em 4 horas nas 
unidades de internação

✔ Pacientes com alerta vermelho devem ter uma 
evolução médica em até 1 hora na internação

✔ Devemos reduzir o número de alertas vermelhos 
em pacientes em cuidados paliativos
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O número de coleta de sinais 
vitais aumentou significativamente

*Com permissão do Dr Hugo Morales, co-fundador e diretor médico do Laura
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Número de alerta amarelo nas 
Unidades de Internação em 2022
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Adesão ao processo do alerta 
amarelo
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Número de alertas vermelhos e 
transferências ao CTI em 2022
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Adesão ao processo do alerta 
vermelho
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Minha opinião

É possível usar os dados do passado para 
atender com segurança os pacientes no 
presente?

Sim

Mas o resultado só ficará se existe cultura 
de eficiência, pois a AI é meio, não fim.
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“O que é perigoso é não evoluir”
Jeff Bezos

Obrigado pela oportunidade!

Marcius Conceição Prestes
 +55 (51) 99661.3380

     marciusprestes@gmail.com

Atibaia-SP, 07 junho de 2022.
 

53

mailto:marciusprestes@gmail.com

