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Resumo. A segurança de dados tem avançado muito nos últimos anos se tornando indispensável no cenário atual. Este 

estudo teve como objetivo analisar os diversos riscos que os dados são expostos, variando conforme número de 

vulnerabilidades dos ativos, a probabilidade de vulnerabilidades a serem exploradas por uma ameaça, e o impacto 

decorrente dos incidentes de segurança na organização, tudo isso sempre ativo a cada manipulação no qual são 

utilizados. Para a realização deste trabalho, foi utilizado metodologia de pesquisa qualitativa dedutiva, com bases em 

pesquisas bibliográficas e análise documental secundária. Como resultado desse estudo, foi identificado o quão 

necessário e importante é, principalmente para as empresas, investirem em segurança de dados e informação, tendo 

em vista que os dados são bens extremamente valiosos e por isso muito visados. Alguns dos métodos que podem ser 

aplicados para garantir que os dados estejam seguros são o levantamento de número de vulnerabilidades dos ativos, a 

probabilidade de vulnerabilidades serem exploradas por uma ameaça e o impacto decorrente dos incidentes de 

segurança na organização, além das práticas e normas a diversos itens, como senhas, conexões seguras, firewall,  

atualizações de software, backups e privilégios. 

 

Palavra-Chave: Segurança, Proteção, Dados e Informações. 

Abstract. The data security has advanced a lot in recent years, becoming indispensable in the current scenario. This 

study aimed to analyze the various risks that the data is exposed, varying according to the number of vulnerabilities of 

the assets, the probability of vulnerabilities to be exploited by a threat, and the impact resulting from security incidents 

in the organization, all of which are always active at each manipulation in which they are used. To carry out this work, 

a deductive qualitative research methodology was used, based on bibliographic research and secondary documentary 

analysis. As a result of this study, it was identified how necessary and important it is, especially for companies, to 

invest in data and information security, given that data are extremely valuable and therefore highly targeted goods. 

Some of the methods that can be applied to ensure that the data is secure are the survey of the number of 

vulnerabilities of the assets, the probability of vulnerabilities being exploited by a threat and the impact resulting from 

security incidents in the organization, in addition to the practices and standards to be followed. various items, such as 

passwords, secure connections, firewall, software updates, backups and privileges. 
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1.INTRODUÇÃO 

  

  A informação como a conhecemos pode ser definida como um conjunto de dados estruturados de forma organizada 

com o intuito de nos fornecer um conhecimento que faça sentido. Os dados por si só não apresentam um sentido lógico, 

sendo assim não possuem utilidade até que seja possível transformá-los em informação. 

  Segundo artigo da editora QueConceito de São Paulo (2020), com o passar dos séculos a forma como a informação é 

armazenada sofreu transformações. Na idade da pedra as informações eram desenhadas ou entalhadas em pedras, 

durante a idade média eram gravadas em livros e ficavam armazenadas em bibliotecas físicas. Já no século passado o 

desenvolvimento de novas tecnologias derivada da evolução dos computadores, possibilitou o armazenamento de uma 

grande quantidade de dados de forma rápida e prática. 

  Já nos tempos atuais com a tecnologia avançada e uma enorme quantidade de dados sendo gerados e processados ao 

mesmo tempo, mais do que nunca precisa-se ter as informações protegidas contra acessos não autorizados. Por mais 

simples que seja a informação exposta, ela pode causar sérios danos à empresa que teve seus dados vazados, podendo 

levar a perda de clientes ou, até mesmo, a processos judiciais. 

  Porém, o tráfego de informações de forma segura não é uma necessidade que surgiu com a sociedade atual. Um bom 

exemplo disso é a máquina Enigma, desenvolvida nos anos 1910 pelo holandês Hugo Alexander Koch e muito utilizada 

nas décadas seguintes, principalmente na Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão para repassar mensagens 

criptografadas. Outro bom exemplo, que por sua vez nos remete a um passado ainda mais distante, é a Cítala, um 

sistema de criptografia utilizada pelos Espartanos entre 900 a.C. e 192 a.C. 



 

 

  Isso mostra que, mesmo na antiguidade, já havia uma preocupação com a informação que os povos detinham, seja 

essa informação utilizada para a guerra, ou para fins pacíficos. O fato importante é que quem detém a informação tem o 

poder de fazer uma melhor análise da situação e, com isso, obter uma vantagem competitiva em relação aos adversários. 

  De acordo com o 5° princípio da norma ABNT NBR ISO/IEC 27014:2013, as pessoas são o ativo de informação 

mais importante para a segurança da informação. A organização deve dedicar tempo e recursos periodicamente para 

conscientizar e treinar os funcionários, prestadores de serviços e terceiros de que esse é um assunto de grande 

importância para a continuidade dos negócios. 

  Com base nessas informações, este artigo tem como finalidade esclarecer a necessidade e importância da Segurança 

da Informação nas organizações e, também, apresentar métodos que podem ser aplicados para garantir que os dados 

estejam seguros. 

 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

  Segundo Nelson Murilo de O. Rufino (2014), às ameaças à segurança da informação são diversas, podendo ir de 

ataques de crackers aos dispositivos de armazenamento, que podem utilizar de engenharia social para esse fim, até a 

danos físicos que podem ocorrer no equipamento, sendo causados por desastres naturais ou danos provocados por 

terceiros. 

  Edison Fontes (2006) enfatiza que, a segurança da informação é um “conjunto de orientações, normas, 

procedimentos, políticas e demais ações que devem ser tomadas pela empresa com o objetivo de proteger a informação, 

possibilitando a continuidade de suas atividades”. 

  Existem diversas maneiras de garantir a segurança dos dados de uma empresa, desde aplicações de proteção que 

podem ser implementadas para garantir a não alteração ou perda de dados, como antivírus, firewalls ou políticas de 

backup das informações e, como descreve Edison Fontes (2006), a conscientização do usuário, que representa 50% de 

todo o processo de segurança da informação. De nada adianta a empresa possuir toda uma estrutura de segurança se o 

usuário não tem o conhecimento necessário para, juntamente com essa estrutura, assegurar a manutenção dos dados. 

  De acordo com Sócrates Arantes Teixeira Filho (2015), os principais pontos da Segurança de Dados são: 

“Confidencialidade: o acesso à informação deve ser obtido apenas por pessoas autorizadas; Integridade: às informações 

em trânsito ou em um sistema de computador somente podem ser modificadas pelas partes autorizadas; 

Disponibilidade: as informações podem ser acessadas pelas pessoas autorizadas sempre que for necessário”. 

  Adicionalmente, outras propriedades podem estar envolvidas como: “Autenticidade: a origem da informação deve 

ser identificada e o seu remetente deve ser realmente a pessoa indicada na própria mensagem; Irretratabilidade ou não 

repúdio: quem enviou uma informação não poderá negar que a enviou; e Confiabilidade: garantia de tolerância a falhas 

de um sistema de informação”. 

  No Brasil, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em Agosto de 2018 e com data prevista para início 

da vigência em Agosto de 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) tem, segundo disposto em seu Art. 

1º, como principal objetivo regulamentar o tratamento dos dados pessoais, a proteção dos direitos de privacidade e 

liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tanto por pessoas físicas como jurídicas. 

  Em outras palavras, sua finalidade é regular a forma com que os dados disponibilizados por pessoas físicas ou 

jurídicas serão armazenados e utilizados pela organização. A utilização das informações deve respeitar a privacidade da 

pessoa, não podendo ser utilizados para qualquer fim sem a autorização da mesma, exceto, como descrito no Art. 7º e 8º 

da lei, em caso de consentimento fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a autorização do indivíduo. 

  Uma lei com o objetivo de regulamentar o tratamento dos dados dos usuários não é novidade no mundo atualmente. 

Pode-se dizer que a LGPD foi baseada em um regulamento já em vigor no continente Europeu desde maio de 2018, a 

GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados na sigla em inglês) que discorre sobre a forma em que os dados dos 

usuários devem ser tratados. Atualmente o Brasil possui a lei do Marco Civil da Internet, sancionada em Abril de 2014, 

que tem como seu foco, segundo seu Art. 1º, a disciplina do uso da internet, tendo a proteção dos dados pessoais 

somente como um inciso de seu Art. 3º, que visa garantir a proteção dos dados pessoais na forma da lei. 

  Uma das principais razões para a implementação de uma lei específica para regulamentar o tratamento de dados dos 

usuários no Brasil, pode ser a quantidade de vazamentos de dados de grandes proporções que vem ocorrendo pelo 

mundo nos últimos anos, cerca de 77% das empresas tiveram algum tipo de problema com essa questão. Um exemplo 

disso pode ser o caso da Cambridge Analytica, onde, segundo matéria publicada no site de notícias G1 em Janeiro de 

2019, as informações de 87 milhões de usuários do Facebook foram vazados. Tudo se deu início em um quiz criado na 

plataforma por Aleksandr Kogan, professor da Universidade de Cambridge, o quiz tinha como objetivo coletar os dados 

para fins acadêmicos, mas os dados foram repassados para a Cambridge Analítica 

  Por mais que seja um processo árduo e custoso, implementar boas normas de segurança traz seus benefícios. 

Segundo uma pesquisa efetuada pela Symantec, empresa desenvolvedora de antivírus, ao final de 2016, a soma dos 

prejuízos que os brasileiros tiveram com crime cibernético chegavam a quase R$33 milhões, totalizando 42,4 milhões 

de vítimas, entre elas, muitas empresas, que por sua vez apresentaram erro de planejamento de segurança, falta de 

alinhamento da política de segurança com a diretoria, falta de treinamento de equipes ou mesmo ausência de normas de 

proibições claras. 



 

 

 

3.METODOLOGIA 

 

  Neste artigo foram utilizadas de pesquisas aplicadas com o objetivo de gerar conhecimento a respeito do assunto 

Segurança de Dados. Buscando conectar as ideias de forma a tentar explicar causas, efeitos e soluções para os riscos 

que as informações são submetidas em empresas, para entender este problema, foi realizado uma pesquisa qualitativa 

dedutiva expondo conceitos e ideias sobre dados, informações e riscos. 

  Como procedimento técnico, no decorrer da pesquisa foram realizadas pesquisas bibliográficas em documentos 

jurídicos como os da Secretaria Geral da Presidência da República, normas técnicas da ABNT e sites, todos voltados a 

segurança de dados, informações e gestão de riscos. 

  Alguns dos autores usados como base de estudos foram: Alesandro Gonçalves Barreto, Emerson Wendt e Guilherme 

Caselli (2017), Arantes Teixeira Filho (2015), Carlos Cabral (2015), Daniel Mauser (2015), Edison Fontes (2016), 

Emerson Wendt e Higor Vinicius Nogueira Jorge (2017), Gustavo Alberto Alves (2006), Kevin Poulsen (2013), Kim 

Zetter (2017), Marcos Sêmola (2014), Nelson Murilo de O. Rufino (2014), Richard A. Clarke e Robert K. Knake 

(2015), e Yuri Diogenes (2017). 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  Sócrates Arantes Teixeira Filho (2015), afirma que os riscos são medidos pela combinação entre:  número de 

vulnerabilidades dos ativos, a probabilidade de vulnerabilidades serem exploradas por uma ameaça e o impacto 

decorrente dos incidentes de segurança na organização. Essa combinação resulta na definição das maiores necessidades 

de segurança de informação, como na Fig. 1, essas que por sua vez devem ser implementadas pelo controle de 

segurança, diminuindo os riscos de ataques aos dados da organização. Ele ainda enfatiza que não existem soluções 

totais contra todos as ameaças existentes, por isso se deve avaliar quais são os riscos de maior e menor impacto, 

focando a proteção contra os riscos que podem vir a causar maiores prejuízos. 

 

 

Fig. 1. Ciclo da Segurança (Fonte: Segurança da Informação Descomplicada) 

  

  Para Augusto Paes de Barros (2015), os riscos se definem como “a probabilidade e potencial magnitude de uma 

perda futura”, toda atividade humana pode ser uma fonte de  riscos, isso faz com que nem todos os riscos se tornem 

claros. Sendo desconhecidos, não é possível se precaver completamente. O autor também aborda os Cálculos 

Qualitativos do Risco como uma forma eficaz, simples e rápida, de ter dados confiáveis para o cálculo de riscos, 

trocando os valores financeiros por valores como “Alto”, “Médio” e “Baixo”, criando uma matriz de riscos, Fig. 2. Para 

utilizar uma matriz de risco, os valores dos rótulos devem ser identificados de forma significativa, é preciso tomar 

cuidado com problemas de interpretação dos rótulos, uma má resolução e um inadequado ordenamento podem vir a 

gerar a classificação dos riscos da mesma forma, dificultando na escolha de qual deve ser tratado como mais 

impactante. 

 



 

 

 

 

Fig. 2. Matriz de Riscos (Fonte: Trilhas da Segurança da Informação) 

 

  Edison Fontes (2016) ensina que para proteger as informações é necessário considerar os diversos ambientes e 

situações, sendo esta a primeira etapa a ser definida, também avaliar as ameaças e os riscos, o tamanho do impacto, 

baseado nesses dados, é necessário identificar quais são as soluções aplicáveis em cada caso. Depois, elaborar 

documentos e manuais que vão formar o plano, indicando como agir e o que fazer nas diferentes situações, logo 

executar uma série de testes, onde considera-se um bom teste aquele que permite que o próximo teste seja ainda melhor 

que o atual. Por fim, tem os planos de manutenção, feito de forma periódica e para situações específicas, o objetivo é ter 

condições de evitar riscos e caso não possa evitar, ter como prosseguir com o negócio em um caso de ataque aos dados. 

  Anderson Ramos (2015) faz recomendações gerais sobre processos de segurança caso a empresa não tenha uma 

política de segurança, apresentando uma lista sobre a observação e práticas a diversos itens, sendo eles: 

 

  Senhas: complexidade, troca periódica, individualidade, mecanismos de recuperação.  

  Conexões seguras: observância do cadeado, características dos browsers que  

  identificam o que é uma conexão segura, atenção aos nomes de domínio.  

  Antivírus: importância, atualização, varreduras periódicas. 

  Firewall: importância, atualização, funcionamento básico das regras.  

  Atualizações de software: importância, periodicidade, riscos.  

  Backup: importância, opções disponíveis, locais de armazenamento, quantidade de cópias, 

 proteção das cópias.  

  Mensagens suspeitas: características, canais por onde elas são entregues, como avaliar sua 

 veracidade, onde denunciar atividades suspeitas.  

  Privilégio mínimo: definição, objetivos, práticas para incorporação na rotina.  

  Mesa limpa: definição, importância, dicas de implementação.  

  Descarte seguro: importância, uso de fragmentadores e destruidores, informações que não 

 devem ser descartadas sem tratamento. 

  Computação móvel: riscos, criptografia, backup, senhas, rastreamento e localização de 

 dispositivos. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos a conclusão de que os objetivos do trabalho foram alcançados. O levantamento de dados feito por meio das 

pesquisas bibliográficas possibilitaram uma boa coleta de informações, nos permitindo chegar nas falhas mais comuns 

na segurança das empresas e suas respectivas soluções. O obtido disto é uma contribuição teoricamente aplicável para 

as indústrias, tendo em vista a simplicidade de alguns métodos. 

O tema segurança de dados é amplo, desta vez foi optado por focar na gestão de riscos, considerando que este é um dos 

pontos onde muitas empresas apresentam falhas, sendo este um ponto que pode causar os maiores prejuízos, não pode 

ser ignorado. Identificamos vários métodos diferentes, porém as situações podem ser tão diversificadas, que escolhemos 

aquelas que podem ser aplicadas em um maior número de situações. 

Lendo os diversos textos, chegou-se ao entendimento de que a maior fonte de riscos é o próprio ser humano que faz a 

manipulação, sempre que tiver a manipulação, haverá um risco. A explicação para isso é que tanto o ataque tem que ser 

manipulado, quando a falha tem que ser gerada por manipulação. 

A metodologia utilizada foi escolhida através de uma análise minuciosa de todas as opções disponíveis, sendo essa a 

que não apenas mais se enquadra na forma como este trabalho foi feito, mas sim aquela utilizada como um guia para 

todo ele, sem isso, não saberíamos por onde começar. 



 

 

Sobre as obras e autores utilizados pode se dizer que foram escritos de uma forma que tornou possível uma rápida 

compreensão do assunto, principalmente Trilhas em Segurança da Informação, um compilado de vários autores 

diferentes que tratam sobre a segurança de dados em diversos pontos. 

Sugerimos a leitura dos livros referenciados, justamente por ser um assunto amplo, cada qual pode vir a ajudar em uma 

situação diferente para tratar da Segurança de Dados, assim como também as aplicações de alguns dos métodos 

exibidos neste trabalho, a pesquisa não se encerra aqui, ficando aberta a futuras colaborações. 
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Resumo. As metodologias ágeis estão presentes já há um bom tempo no mercado de software. O nível de complexidade 

a cada dia que se passa fica maior, com o grande advento da tecnologia os usuários começam a ficar mais exigentes. 

Para se desenvolver sistemas complexos, necessitamos de métodos de desenvolvimento que auxiliem a equipe no dia a 

dia, e um método falho pode trazer grandes prejuízos a uma empresa. Este artigo tem como objetivo realizar uma 

pesquisa de campo, testando a aplicação da metodologia Scrum no dia a dia, afim de avaliar suas diretrizes como um 

método de desenvolvimento eficaz. 

 

Palavra-Chave: metodologia ágeis, desenvolvimento de software, Scrum, gestão de projetos. 

Abstract. Agile methodologies have been around for a long time in the software market. The level of complexity with 

each passing day gets higher, with the great advent of technology users start to get more demanding. To develop 

complex systems, we need development methods that help the team on a day-to-day basis, and a flawed method can 

bring great losses to a company. This article aims to conduct a field research, testing the application of the Scrum 

methodology on a daily basis, in order to evaluate its guidelines as an effective development method. 

 

Keywords: agile methodology, software development, Scrum, project management. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual em que vivemos, estamos sofrendo por constantes mudanças desde o princípio da humanidade. 

Sempre é importante estarmos preparados para estas mudanças, para Gomes e Darwin (2009, p.5) “Não é o mais forte 

que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta as mudanças”. Desde 1960 até o ano 2000 houve 

uma grande evolução no mercado do software, o nível de exigência começou a ficar ainda maior com o passar do 

tempo, softwares que antes eram pequenos e com um baixo nível de complexidade, começaram a crescer cada vez mais, 

e ficar ainda mais complexos. Os processos pelos quais estas empresas utilizavam, já não supriam mais a necessidade 

do mercado. Os métodos tradicionais já não eram mais tão eficazes (BARTIÈ, AEXANDRE, 2002 p.5). 

Estes métodos tradicionais, conhecidos na área de sistemas como “cascata”, funcionavam da seguinte forma: cada etapa 

era realizada uma pós a outra, em uma sequência linear, e para a próxima poder ser iniciada, a antecessor a ela deveria 

estar finalizada. Segundo PRESMAN, ROGER S. (2016, p.43): 

Hoje, o trabalho com o software tem um ritmo acelerado e está sujeito a uma cadeia de mudanças intermináveis (em 

características, funções e conteúdo de informações). O modelo cascata é frequentemente inadequado para este trabalho. 

Entretanto, ele pode servir como um modelo útil em situações nas quais os requisitos são fixos e o trabalho deve ser 

realizado até sua finalização de forma linear. 

Como afirma os autores, o método tradicional não é falho, mas na nossa realidade atual do mercado de software ele não 

é mais relevante como era antigamente. Na pesquisa realizada nos EUA, citada por (BARTIÉ, ALEXANDRE, 2002 

p.6), afirma que cerca de 70% dos projetos de software falham na entrega de suas funcionalidades. O principal motivo 

por esta falha, está na mudança de requisitos no decorrer do projeto, isso ocorre pelo longo período desde o 

levantamento do requisito, até o desenvolvimento do produto, pois os requisitos não são mais necessárias ou perderam a 

sua validade para o mercado (PRESMAN, ROGER S, 2016 p.42). 

Visando resolver este problema em relação aos métodos tradicionais, um grupo de 17 pessoas se reuniu em fevereiro de 

2001, para discutir sobre qual seria a forma ideal para o desenvolvimento de software. Neste local estavam envolvidas 

diversas pessoas com conhecimento sobre métodos de desenvolvimento já existentes, considerados como métodos 

leves. Nesta reunião surgiu o que seria chamado “Manifesto Ágil”. Este manifesto é composto de princípios e diretrizes 

que garantem que seus métodos, sejam eficientes e flexíveis em comparação aos métodos tradicionais, que possuem 

enumeras regras e processos que precisam ser seguidas de forma rígida (SBROCCO, 2012). 

Com o objetivo de analisar e verificar a eficácia de uma metodologia ágil utilizada na pratica como método de gestão de 

projeto de software, em uma equipe de desenvolvimento de sistemas de 7 integrantes, onde utilizam o framework 

Scrum como ferramenta de gerenciamento de projetos, será aplicado um questionário com o intuito de observar e 

validar as diretrizes deste framework aplicadas do dia a dia do desenvolvimento de software. Na próxima seção vamos 



 

 

entender mais o motivo da utilização das metodologias ágeis em relação aos métodos tradicionais, e o motivo da 

escolha do framework Scrum para gestão de projetos de software, e como este framework se comporta. 

 

2. REVISÃO DE LEITURA 

 

Desde seu princípio, a engenharia de software busca métodos de desenvolvimento eficazes. Em seu início, na metade do 

século XX, uma abordagem baseada nas grandes empresas da indústria automobilista, serviram como base para o que 

conhecemos hoje por “cascata”, que naquela época, foi utilizado como método para o desenvolvimento de software 

(PRIKLADNICKI, RAFAEL; WILLI, RENATO; MILANI, FABIANO, 2014). 

O método de desenvolvimento cascata, também conhecido como ciclo de vida clássico, é uma abordagem que pode ser 

utilizada quando os requisitos são fixos, quando o ciclo de desenvolvimento pode ser conduzido de forma linear, sem 

requisitos instáveis, ou seja, que não veem a sofrer mudanças futuramente. Este método pode ser separado pelas 

seguintes etapas: levantamento de requisitos, planejamento, modelagem, desenvolvimento e emprego (entrega, suporte). 

Sendo que cada uma das fases, devem ser seguidas de forma sistemática. (PRESSMAN, 2011, página 30). 

Os principais problemas encontrados pelo método de desenvolvimento cascata, estão relacionados a mudança de 

requisitos que são enfrentados durante o andamento do projeto. Caso durante uma etapa do desenvolvimento, ocorrer 

alguma modificação no projeto, o escopo do projeto pode sofrer alterações, assim afetando no prazo final de entrega, ou 

esta modificação não seria realizada, assim afetando diretamente ao cliente, recebendo um produto que não atenda mais 

a sua necessidade. Outro problema que ocorre neste método de desenvolvimento, é a entrega do produto, como cada 

etapa deve ser seguida uma após a outra, o cliente apenas poderá ter um visão do projeto nas etapas finais, assim não 

terá uma noção de como o produto final vai ficar, perdendo toda a inspeção durante o seu desenvolvimento. 

(SBROCCO, 2012). 

Em fevereiro de 2001, um grupo de profissionais da área de tecnologia se reuniram para discutir sobre o problema 

relacionado a estes métodos de desenvolvimento tradicionais. Neste encontro foram definidos os valores e princípios 

para o desenvolvimento de software, este dia ficou conhecido como o Manifesto Ágil. Dentro do manifesto ágil, 

possuímos vários métodos de desenvolvimento, também conhecidos como metodologias ágeis, onde sua função, é o 

desenvolvimento de software flexível e adaptável, além de entregas semanais, possuindo uma maior feed back pelo 

cliente. (GOMES, 2016). 

Segundo Sabbagh e Version One, “Scrum foi apontado como o método de trabalho utilizado por dois em cada três 

participantes de uma pesquisa realizada em 2011”. O autor também descreve que o motivo pelo uso desta técnica está 

relacionado a sua flexibilidade, onde a mesma, pode atender a projetos pequenos até projetos de milhares de dólares. 

(SABBAGH, 2016). 

O Scrum é um framework de desenvolvimento ágil, utilizado por várias empresas de software. Este framework não é 

apenas utilizado para desenvolvimento de software, mas sim para realizar qualquer tarefa, desenvolver qualquer 

produto. Este termo se originou do rúgb, onde segundo Sutherland e Hirotaka Takeuchi e Iukujiro (2016, P.40) “A bola 

é passada pelo time conforme ele avança, em unidade, pelo campo”, ou seja, todo o time deve trabalhar unido, tomando 

junto as decisões, se um integrante do time não passar a bola, ela não chega até seu destino. O autor também descreve 

que uma equipe Scrum deve ser auto gerenciável, não dependendo de um chefe estar delegando o que cada integrante 

necessita fazer, ele proporciona liberdade aos “jogadores”, a única função do líder é remover os empecilhos, para que 

não afete o andamento do projeto (Sutherland, 2016). 

Esta metodologia foi utilizada pela primeira vez na Easel pelo próprio Sutherland (cocriador do Scrum) no ano de 1993. 

Sutherland procurava uma forma de melhorar o processo da empresa onde trabalhava, os métodos utilizados pela 

empresa já não eram mais eficientes, as entregas tinham um grande atraso. Visando isso, ele buscou vários modelos de 

outras empresas que tiveram sucesso como a HONDA a Funji-Xerox e entre várias outras empresas japonesas. Após 

este estudo, a primeira Sprint foi iniciada (Sutherland 2016, p.40). 

Os membros de um time, podem ser compostos por: um Scrum Master, um Product Owner e o Time de 

Desenvolvimento. O dono do produto é responsável por realizar uma ponte entre o cliente e os demais integrantes, além 

de validar e verificar se o produto está de acordo com o que foi proposto. O Scrum Master tem como responsabilidade 

remover os impedimentos que entra no caminho dos desenvolvedores, além disso, sua função é realizar as reuniões 

diárias e ensinar o time há aplicar o Scrum. O time de desenvolvimento fica responsável por desenvolver o produto, 

garantindo sua entrega e qualidade (SABBAGH, 2016, pag 61). 

A principal vantagem das metodologias ágeis é ter pequenas entregas do produto, assim garantido sempre a inspeção 

pelo cliente. No Scrum temos a sprint, que basicamente é uma pequena entrega de uma parte do produto. O dono do 

produto define o que será desenvolvido durante a sprint, seu tempo de duração não deve ultrapassar um mês e não deve 

ser menor que uma semana. Toda sprint deve iniciar por uma reunião de planejamento, nesta reunião será definido as 

atividades da sprint, sendo que está sprint precisa ter um objetivo, e o mesmo não pode ser alterado após seu início, 

nesta reunião todo o time de desenvolvimento deve participar, e seu tempo de duração não ultrapassa de 8 horas 

(SCHWABER, KEN; SUTHERLAND, JEFF, 2017). 

A reunião diária serve como uma ferramenta de inspeção e adaptação para o time. Sua duração é sucinta e no máximo 

de 15 minutos, onde cada membro da equipe expõe o que realizou no dia anterior, o que vai realizar no momento, e qual 



 

 

a previsão do que será realizado, os empecilhos que possam afetar a meta da sprint também são expostos pelos 

participantes, assim o time pode tomar rápidas decisões, para evitar que o objetivo da sprint seja comprometido. A 

reunião é executada todo dia, no mesmo horário e local. O Scrum master fica responsável por dar andamento na reunião 

sem que aja interrupções e garante que todos os participantes sejam breves e objetivos (SCHWABER, KEN; 

SUTHERLAND, JEFF, 2017). 

Quando uma sprint finaliza, todo o time de desenvolvimento e as partes interessadas se reúnem para analisar o que foi 

realizado nesta entrega. A revisão da sprint tem como objetivo deste evento é otimizar o processo, melhorando a sua 

entrega de valor. O time de desenvolvimento contribui com o que foi realizado durante a sprint. Nesta reunião é feito 

um levantamento das funcionalidades prontas, e as funcionalidades que não foram finalizadas. Esta reunião tem duração 

de no máximo 4 horas, todo o time é envolvido além das partes interessadas no produto. Além da revisar o que foi 

realizado, o time define qual caminho o projeto vai tomar a seguir (SCHWABER, KEN; SUTHERLAND, JEFF, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O método utilizado para a realização da pesquisa se classifica como dedutivo, onde segundo Matias-Pereira “O 

raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas”, o motivo da utilização deste método está 

relacionado por ser um método que leva a lógica como conclusão formal onde seu conhecimento é adquirido através da 

razão, partindo sempre do geral ao particular. Os resultados são obtidos através de um meio estatístico, utilizando-se da 

probabilidade para se obter conclusões não absolutas, mas sim através da probabilidade. (Matias-Pereira, 2019, pg 46). 

A pesquisa se caracteriza como quantitativa, onde se obtém de dados objetivos para se utilizar da probabilidade como 

meio de se obter dados formais. A técnica utilizada para realizar a coleta dos dados é na abordagem formato de 

questionário, onde questões são formulados, e os entrevistados respondem questões objetivas sobre o assunto de estudo. 

(Zanella, 2013, pagina 95). 

A pesquisa foi realizada na empresa IDS desenvolvimento de software e assessoraria LTDA, na cidade de Pato Branco 

situada no interior do Paraná. Em uma equipe de desenvolvimento de software composta por 7 integrantes que utilizam 

do framework Scrum para a realização de um produto de software. A equipe então, foi submetida a um formulário 

online para identificar se os artefatos utilizados são aplicáveis de forma eficiente como descrita pelo framework. O 

formulário é composto de 4 questões afim de validar a utilização da ferramenta na prática. 

Primeira questão tem como objeto validar se as reuniões diárias auxiliam o time de desenvolvimento com os empecilhos 

do dia a dia. Pergunta – 1. As reuniões diárias, visão identificar o que cada integrante do time está realizando, e seus 

impedimentos, tendo como objetivo auxiliar a equipe no desenvolvimento do produto. Com base na sua experiencia, as 

reuniões diárias: a) É um tempo gasto que não promove resultados; b) Sim ela auxilia na execução das atividades; c) 

Sua execução poderia ser mais eficiente; 

A segunda questão visa validar a forma como as sprints estão organizadas, analisando se as pequenas entregas estão 

cumprindo com o seu dever. Pergunta – 2. O Scrum é composto de pequenas entregas que denominamos de sprint. 

Nestas entregas uma parte do produto é realizado assim em um curto prazo de tempo, o cliente pode ter uma visão do 

produto e logo identificar as falhas no projeto. Esta inspeção pelo cliente promove melhorias para produto e as falhas 

são realmente identificadas: a) sim, as falhas do produto são identificadas o cliente tem uma visão de produto podendo 

ter a inspeção do que está sendo desenvolvido é realmente sua necessidade; b) apenas uma visão do produto pelo cliente 

de fato ocorre; c) apenas as falhas são identificadas; d) nenhuma das situações descritas ocorrem. 

A terceira questão faz a comparação da metodologia aplicada em relação a outras metodologias de desenvolvimento do 

mercado. Pergunta – 3. Com base na experiência da aplicação do Scrum, foi possível comparar sua eficiência de entrega 

em relação a outros métodos de desenvolvimento: a) Sim ele foi mais eficiente; b) Ele não foi eficiente; c) Não sei 

responder. 

A quarta questão tem como objetivo verificar se o Scrum por ser um framework flexível é eficiente se utilizado com 

outros métodos de desenvolvimento. Pergunta – 4. O Scrum não é considerado um método de desenvolvimento, e sim 

um framework que nos auxilia no desenvolvimento de qualquer produto, onde sua principal vantagem é poder ser 

utilizado junto há outras metodologias de desenvolvimento como o Kanban. Ele pode ser considerado eficiente ao ser 

utilizado juntamente a outra metodologia como descrito, ou ele poderia ser mais eficiente se fosse um método único de 

desenvolvimento tendo todas as suas regras e diretrizes totalmente acopladas? A) Sim, por ser um framework flexível 

ele é eficiente; b) Não, ele não se comporta bem ao ser utilizado com outra metodologia; c) ele precisa ser um 

framework mais completo, possuindo mais diretrizes e regras para auxiliar a gestão de projetos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a aplicação do questionário com os 7 participantes, os dados foram coletados e analisados afim de se obter 

objeções sobre a aceitação da aplicação do framework Scrum como ferramenta de gestão de projetos em um produto de 

software. Com base nas respostas, gráficos foram gerados com o intuito de observar os dados dos participantes para 

validar as hipóteses levantadas durante este artigo. Cada pergunta do questionário tem o objetivo de verificar se a 



 

 

hipóteses abstraídas do guia do Scrum escritos pelos autores Sutherland e Schwaber (2017), são aplicáveis na rotina da 

equipe de desenvolvimento de software onde está pesquisa foi realizada. 

Na primeira questão do questionário, seu objetivo era questionar os participantes sobre os benefícios que a reunião 

diária agrega para o time. Segundo os autores, a reunião diária serve como uma ferramenta de inspeção, que tem como 

objetivo otimizar o trabalho da equipe e aumentar a performance na execução das atividades (Sutherland e Schwaber, 

2017). Na concepção da equipe, 100% dos participantes afirmam que o framework auxilia na execução das atividades, 

mostrando que em apenas 15 minutos por dia é possível analisar o que cada integrante da equipe esta realizando para 

dar sequência ao desenvolvimento do produto, assim otimizando o trabalho dos participantes, colaborando para o prazo 

de entrega do produto. 

Na segunda questão, seu objetivo é verificar se nas entregas da sprint, onde uma versão funcional do produto é entregue, 

as falhas e a visão do produto pelo cliente são identificadas após uma resposta pelas partes envolvidas no projeto. Com 

base nos autores, Pressman afirma que uma metodologia que depende de vários meses para se concluir uma versão ou 

todo o projeto, torna-se inadequada, já que o mesmo também afirma que hoje o ritmo com qual desenvolvemos um 

produto de software é muito acelerado, e uma inspeção tardia pelas partes envolvidas pode acarretar a perda do produto. 

No questionamento, 42,9% dos participantes afirmam que é possível identificar as falhas e a visão do cliente sobre o 

software desenvolvido, 42,9% afirmam que apenas as falhas podem ser identificadas e apenas 14,3% acreditam que 

nenhuma das duas situações descritas ocorre com a entrega das sprints. A maior parte do time identifica que as falhas 

pode ser observadas om a entrega das sprints, mas menos da metade do time afirma que a inspeção pelo cliente sobre o 

produto na entrega das sprints não está promovendo uma melhoria ao produto, neste caso seria necessário observar a 

forma como a comunicação entre essas duas partes está sendo realizada, para que seja possível ter uma visão do produto 

que está sendo desenvolvido atende à necessidade das partes interessadas. 

No terceiro questionamento, o objetivo era identificar se o Scrum é uma ferramenta mais eficiente em relação a 

experiência do time com outros métodos de desenvolvimento. Nos resultados analisados 85,7% da equipe afirmaram 

que o Scrum foi mais eficiente que as ferramentas anteriores de gestão utilizadas pelos integrantes do time. Apenas 

14,3% da equipe afirmou que não sabia responder sobre esta questão, ou seja, apenas um integrante, então uma 

abordagem direta foi feita, o mesmo relatou que não conseguiu afirmar pelo motivo de não ter experiência com o 

framework, mas alegou estar satisfeito com a experiência com esta ferramenta. 

Na última questão, seu objetivo era identificar se o Scrum, por ser uma ferramenta com poucas diretrizes e regras, e se 

acoplar com outros métodos, pode-se ser eficiente em seu trabalho, Sabbagh  afirma que o Scrum é um framework 

flexível e pode ser utilizado juntamente com outras metodologias de desenvolvimento. Nos resultados deste 

questionamento 100% dos participantes afirmar que pode ser uma ferramenta eficiente por ter esta flexibilidade. O 

Scrum por ser simples e fácil de se entender, pode ser facilmente adaptado a outra ferramenta, pois seus eventos e 

formas de uso não são acopladas, e como os projetos pode ter dinâmicas diferentes para se gerenciar, por conta das 

diferenças de seu ramo de negócio, o Scrum se torna uma opção por permitir este junção.  

 

5.  CONCLUSÃO 

 

De modo geral, o framework de desenvolvimento Scrum mostrou na pratica ser eficaz como um método de 

desenvolvimento de software, já que o mesmo não foi projeto especificamente para o desenvolvimento de software. 

Como demostrado pelos participantes do time de desenvolvimento abordados nesta pesquisa, esta ferramenta tem uma 

entrega de valor maior para equipe, onde as reuniões diárias como descritas no primeiro questionamento otimizam o 

trabalho dos integrantes, além de situar o que cada peça do time está realizando. No terceiro e quarto questionamento, e 

pelas afirmações expostas pelos autores Pressman (2016) e Sutherland (2019) pode-se obter objeções afirmando ser 

uma ferramenta eficaz em relação as demais metodologias (cascata ou tradicionais). A única duvida que fica em relação 

ao framework Scrum, é na questão da entrega de valor exercida pela sprint, onde a mesma precisa ser diagnosticada em 

uma segunda etapa desta pesquisa. 
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Resumo: O desenvolvimento tecnológico da humanidade têm-se apresentado de uma maneira extremamente acelerada 

nas últimas décadas e, por conta disso, a àrea da Inteligência Artificial têm-se destacado. Dentro da IA, há inúmeros 

campos com estudos promissores, porém, o uso da mesma dentro do âmbito medicial têm ganhado grande destaque, 

com sistemas indo de tarefas mais simples, como o auxílio médico em tarefas básicas, até o auxílio de diagnóstico 

extremamente complexos de doenças, antes vistas como “incuráveis” pelo ser humano. Porém, juntamente com o 

acelerado desenvolvimento da mesma, cresce também a dificuldade da implantação de tais sistemas nas rotinas de 

hospitais e centros cirúrgicos, devido ao grande receio de médicos e pacientes em relação às máquinas. 

Palavra-Chave: Auxílio Médico, Diagnóstico, Inteligência Artificial, Sistemas Especialistas 

Abstract:  The technological development of mankind has been presenting itself in an extremely accelerated way in the 

last decades and, because of that, the area of Artificial Intelligence has stood out. Within AI, there are numerous fields 

with promising studies, however, the use of it within the medical field has gained great prominence, with systems 

ranging from simpler tasks, such as medical assistance in basic tasks, to the aid of extremely complex diagnosis of 

diseases, previously seen as “incurable” by humans. However, along with its accelerated development, the difficulty of 

implementing such systems in the routines of hospitals and surgical centers also increases, due to the great fear of 

doctors and patients in relation to machines. 

Keywords: Artificial Intelligence, Diagnosis, Expert Systems, Medical Assistance.  

 

1. Introdução 

Desde que a espécie humana habita a terra, têm-se estudado como o cérebro humano funciona e em como o mesmo 

utiliza-se de experiências antes vividas, para a tomada de decisões no dia a dia. 

Denominamos a espécie Homo Sapiens – homem sábio – porque nossa inteligência é de extrema importância para nós. 

Durante milhares de anos, procuramos entender como pensamos, isto é, como um mero punhado de matéria pode 

perceber, compreender, prever e manipular um mundo muito maior e mais complicado que ela própria. O campo da 

inteligência artificial, ou IA, vai ainda mais além: ele tenta não apenas compreender, mas também construir entidades 

inteligentes. (RUSSEL; NORVIG, 2004) 

Ainda segundo Russel e Norvig (2004), atualmente a inteligência artificial possui uma vasta gama de subcampos, indo 

de áreas mais generalizadas, como aprendizagem e percepção, até tarefas mais específicas como, por exemplo, jogos de 

xadrez, demonstração de teoremas matemáticos e também, diagnóstico de doenças. 

Quando se fala no avanço de tecnologias médicas e em como tais conhecimentos chegam cada vez mais rápidos aos 

profissionais, é fato que nem sempre é possível, para tais profissionais, associar todo o conhecimento científico e, além 

disso, há também a demanda de diagnósticos médicos cada vez mais rápidos e precisos e, neste caso, espera-se que a 

inteligência artificial contribua de forma significativa. 
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Diante deste cenário, é de extrema necessidade destacar a importância do desenvolvimento da área de inteligência 

artificial no âmbito medicinal e dentro de outros fatores, quais e como as técnicas de inteligência artificial podem 

auxiliar no tratamento de doenças e no auxílio médico hoje e num futuro próximo. 

Baseado nisso, as perguntas que irão nortear este estudo serão: 
I.Quais técnicas estão sendo utilizadas atualmente no auxílio e diagnóstico médico estão obtendo resultados posiitivos? 

II. Como tais técnicas podem ser utilizadas para um diagnóstico mais rápido e preciso? 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

Apesar de ter tido um grande salto em popularidade nos últimos anos, o uso da inteligência artificial no âmbito 

medicinal não é algo recente. Em 1969, Howard Beich já havia publicado um artigo no qual descrevia um sistema que, 

avaliando os dados de um determinado paciente, sugeria ações para reestabelecer seu equilíbrio hidroeletrolítico
1
. 

Segundo COEIRA (1998), desde os primórdios da computação, os cientistas da área têm a ideia de criar um “cérebro 

humano” e, motivados por isso criaram uma pequena comunidade que unia cientistas da computação com profissionais 

da saúde que se dedicaram à criação de um programa de pesquisa em uma nova àrea nomeada de Inteligência Artificial 

na Medicina, ou IAM. Ainda segundo COEIRA (1998), “os trabalhos pioneiros se deram em diversas universidades, 

tais como o MIT, Tufts University, Pittsburgh, Stanford e Rutgers, liderados por pesquisadores como Peter Szolovits, 

Edward Shortliffe e Randolph Miller” e tais trabalhos foram tão significantes para a àrea que, os mesmos, são 

considerados referência até os dias atuais. 

Após alguns anos de estudos, CLANCEY e SHORTLIFFE (1984), deram à IAM (Inteligência Artificial Médica) a 

seguinte definição: “Inteligência Artificial Médica se preocupa primariamente com a construção de programas de IA 

que realizam diagnósticos e fazem recomendações terapêuticas.” 

 

2.1. A evolução da Inteligência Artificial Médica 
 

Segundo WESTPHAL (2003) “a evolução do uso da inteligência artificial nos ambientes médicos pode ser dividida em 

quatro estágios”, conforme mostra a Figura 1: 
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1
 Segundo a ABCMed (2015), “define-se equilíbrio hidroeletrolítico sempre que os principais eletrólitos do corpo 

humano (sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fosfato, sulfato, bicarbonato, entre outros) não estejam dentro das 

taxas fixas necessárias para que possam exercer normalmente suas funções”. 



 

 

primeiro estágio, de 1968 à 1976, segundo WESTPHAL (2003), “caracterizou-se pelo uso de regras de trabalho casuais 

para a descrição de processo de doenças (sistema MYCIN, em 1974), redes de trabalho hierárquicas (sistema 

DIALOG/INTERNISIST, em 1974) e frames ou templates para definições de doenças (sistema PIP, em 1976)”. 

BRONZINO (1995) diz que com o sucesso de tais sistemas causou a proliferação dos Sistemas Especialistas. 

Na segunda fase, WESTPHAL (2003) relata que “foi marcada pelo uso de estruturas gerais para a construção das bases 

de conhecimento especialistas”, onde surgiram sistemas aplicados em controle de instrumentos de UTI, como por 

exemplo, o EMYCIN, e também foi onde os problemas relacionados ao conhecimento e aprendizado foram abordados 

de forma sistemática pela primeira vez. BROZINNO (1996) relata que “neste estágio, houve o desenvolvimento e 

disseminação das ideias dos Sistemas Especialistas, de shells, para representar o conhecimento e as decisões baseadas 

em heurísticas”. 

Já no terceiro, e não menos importante período (1983 – 1987), WESTPHAL (2003) descreve que “os pesquisadores de 

IA centraram os esforços no desenvolvimento do raciocínio médico e nas suas formas de representação” onde ouve 

também a introdução do conceito de Redes Neurais aplicada na medicina. 
Após a primeira euforia que cercou a promessa de programas de apoio diagnóstico inteligentes, a última década tem 

testemunhado uma crescente desilusão entre as muitas relacionadas ao potencial prático desses sistemas; embora eles 

tenham provado sua confiabilidade e acurácia em diversas ocasiões (COIERA, 1998). 

A partir dos anos de 1988, o quarto estágio da evolução da Inteligência Artificial Médica firmou-se tendo como 

principal característica o desenvolvimento contínuo de representações baseadas em conhecimento além do uso do 

raciocínio qualitativo, modelagens e controles em processos críticos como, por exemplo, a atuação em UTI’s 

juntamente com o uso de métodos estatísticos e redes Bayseanas, ratificação do uso das redes neurais e também o uso 

de conjuntos difusos. (WESTPHAL, 2003). 

 

2.2. Sistemas Especialistas 
 

Diferente das demais tecnologias médicas disponíveis no mercado, que são baseadas em métodos probabilísticos e 

estatísticos, os sistemas de Inteligência Artificial na medicina são baseados em modelos simbólicos das entidades 

nosológicas (classificação de doenças) se relacionando com os fatores ligados ao paciente e também, às manifestações 

clínicas, conforme relata Guarizi e Oliveira (2014).  

Um dos sistemas mais comuns aplicados na área, são conhecidos como Sistemas Especialistas (SE). 

STAIR (1998) define um sistema especialista como um sistema que “age ou comporta-se como um ser humano 

experiente em um campo ou área”, ou seja, os Sistemas Especialistas tentam imitar o comportamento humano baseado 

em informações contidas em uma base de dados. 

Conforme WIDMAN (1996) relata, os SE’s podem ser utilizados de duas formas: no apoio à decisão ou na tomada de 

decisão onde, no primeiro caso, o programa ajuda a pessoa em questão a lembrar-se de diversos tópicos ou opções que o 

mesmo possa ter esquecido ou ignorado e, no segundo caso, o programa toma a decisão no lugar da pessoa em questão. 
O primeiro sistema especialista em medicina foi desenvolvido no início dos anos 70 pelo Dr. Edward Shortliffe, da 

Universidade de Sttanford, EUA. O programa, que se chama MYCIN, recomenda a seleção de antibióticos em casos de 

bacteremia ou meningite, baseado em características do organismo infeccioso e em dados clínicos do paciente, tais 

como o local de infecção, sinais, sintomas e outras condições médicas associadas. Embora não tenha sido o primeiro 

programa de apoio à decisão, foi o primeiro a utilizar conhecimento simbólico em um formato baseado em regras. 

(WIDMAN, 1996) 

RABUSKE (1995) explica que um sistema especialista deve ter sua base construída em cima de um motor de 

inferência, uma base de conhecimento, um subsistema de aquisição, um subsistema de explicitação das conclusões e 

uma interface com o usuário. Logo, a representação de um sistema especialista pode ser esquematizada como na Figura 

2: 

 

 

Figura 1 - Componentes de um sistema especialista (adaptado de BARRETO, 1997) 

 

O pilar do sistema, a base de conhecimento, é alimentada por informações extraídas de um especialista humano e o 

motor de inferência é constituído no modo com qual o mesmo vai processar os dados da base de conhecimento para 

chegar à conclusão adequada. BARRETO (1997) exalta ainda que “a base de conhecimento não é composta unicamente 

de fatos sobre o domínio da aplicação, mas também pode ser constituída de regras de raciocínio, as quais indicarão 

como o especialista chegou à uma conclusão”. 
Para construir a base de dados de conhecimento, é necessário todo um trabalho de aquisição de informações, onde é 

fundamental a integração entre o engenheiro do conhecimento (ente responsável pela construção do sistema) e o 

especialista do domínio (fonte de conhecimento do domínio). Quando se está trabalhando com um sistema conexionista 

(por exemplo, Redes Neurais Artificiais), busca-se construir a base utilizando-se de exemplos selecionados (em casos 



 

 

onde a forma de raciocínio do especialista não pode ser explicitada); caso opte-se por usar abordagem simbólica (por 

exemplo, a abordagem dos conjuntos difusos), deve-se extrair as regras do sistema especialista do domínio. Tais regras 

são do tipo SE <condição> ENTÃO <ação> e constituem-se na maneira mais usual de se representar o conhecimento. 

(AZEVEDO et al, 2000) 

JACKSON (1991) relata que “é no motor de inferência que serão processadas as informações da base de conhecimento, 

buscando as regras adequadas para avaliação, ordenando-as de maneira lógica e realizando o processo de inferência”.  

Para complementar a esquematização apresentada na Figura 2, tem-se ainda o subsistema de explicitação que é de 

extrema importância para casos em que o usuário não está seguro da conclusão oferecida ou até discorde dela. Essa 

parte do sistema é responsável por elucidar a sua linha de raciocínio e o por quê de ter chegado à tal conclusão, podendo 

ser utilizada também no auxílio à treinamento de profissionais da àrea em questão. 

Para finalizar, tem-se a interface do usuário que, segundo WESTPHAL (2003), “é responsável pela comunicação do 

usuário com o sistema. Através dela, pode-se inserir as informações à respeito do caso em questão (entrada de dados) e, 

após o processamento do SE, retorna a conclusão (ou conclusões) esperada (saída do sistema)”. 

 

2.3. Auxílio e diagnóstico médico 
 

A inteligência artificial dentro da medicina, possui amplos campos de funcionamento atualmente, indo de sistemas que 

geram alertas e lembretes à pacientes e médicos, passando pelo reconhecimento de imagens e indo até áreas mais 

complexas, como o diagnóstico de doenças. Apesar de ser um campo extremamente promissor desde seu surgimento, o 

uso desse tipo de tecnologia ainda possui algumas resistência por parte de profissionais da área e até mesmo, de 

pacientes. Dentro dos motivos pelos quais profissionais se recusam a utilizarem esse tipo de tecnologia, GUARIZI e 

OLIVEIRA (2014) destacam: medo da perda da ligação com o paciente, medo da perda do controleda situação, inércia, 

não aceitação da capacidade da máquina, descontentamento com a entrada de dados e a crença de que há uma idade 

para se aprender a utilizar o computador. 
IA’s não trabalham com subjetividade, elas são apenas máquinas, apesar de a propaganda antropomorfizá-las para 

equipara-las à figura humana do médico, na mente popular. Esses computadores especialistas estão sujeitos a erros 

lógicos quando o filtro da subjetividade está ausente. Somente médicos e, mais ainda, psiquiatras, têm experiência em 

lidar com a subjetividade do paciente. Empatia, experiência e escuta são elementos cruciais na relação médico-paciente. 

(CÂMARA, 2017) 

Mesmo com tamanha resistência, cada vez mais cientistas e profissionais da àrea da saúde vêm reunindo esforços no 

aprimoramento de sistemas de inteligência artificial, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico de patologias. 

Atualmente, tem-se conhecimento de diversas doenças das quais apresentam sinais perceptíveis somente quando estão 

em estágios avançados. KAMINSKY (2019) relata que essa é uma situação muito mais comum do que se imagina e 

que, se apenas uma dessas doenças pudesse ter os sinais descobertos mais cedo, os pacientes poderiam receber 

tratamento com resultados mais positivos e, em casos mais eficazes, ter a doença interrompida antes mesmo dos sinais 

começarem a aparecer.  

Ao rastrear a frequência cardíaca, respiração, movimento e até substâncias químicas de respiração, a IA consegue 

detectar potenciais problemas de saúde muito antes de surgirem sintomas óbvios. Isso pode ajudar os médicos a intervir 

ou permitir que os pacientes mudem seu estilo de vida para aliviar ou previnir doenças. Talvez esses sistemas possam 

até discernir padrões invisíveis ao olho humano, relevando aspectos surpreendentes de como o corpo pode nos enganar. 

(KAMINSKY, 2019) 

Um estudo publicado em 2018, realizado por pesquisadores da Google chamado “Prediction of cardiovascular risk 

factors from retinal fundus photographs via deep learning” (Previsão de fatores de risco cardiovascular a partir de 

fotografias do fundo da retina via aprendizado profundo) apresenta como é possível avaliar o risco de doenças cardíacas 

de uma pessoa analisando a retina do ser humano. O algoritmo utiliza o método de aprendizado de máquina e ao 

analisar a parte de trás do olho humano pode deduzir com precisão de dados a pressão arterial e se o paciente é fumante 

ou não, além da idade do mesmo, o que pode ser usado para prever o risco do paciente de sofrer um evento cardíaco 

(um ataque cardíaco, por exemplo), praticamente com a mesma precisão que os demais métodos utilizados atualmente. 

Quando apresentado com imagens da retina de dois pacientes ao qual um deles sofreu um evento cardiovascular nos 

cinco anos seguintes e o outro não, o algoritmo foi capaz de dizer qual era em 70% das vezes. Essa taxa, é levemente 

mais baixa se comparada ao método SCORE comumente utilizado para prever o risco cardiovascular que requer um 

exame de sangue e faz previsões corretas em 72% dos casos. 

Outro estudo extremamente promissor utilizando inteligência artificial no diagnóstico de doenças foi desenvolvido por 

Ben Franc, da Universidade de Sttanford, também em 2019 chamado “A deep learning model to predict a diagnosis of 

alzheimer disease by using 18F-FDG PET of the brain” (Modelo de aprendizado profundo para prever um diagnóstico 



 

 

da doença de Alzheimer usando o PET 
18

F-FDG
2
 do cérebro). Este estudo analisou se mudanças no metalismo cerebral 

do paciente apontadas por exames prévios poderiam prever o mal de Alzheimer, doença que afeta 10% das pessoas com 

mais de 65 anos. Mais afundo, tais algoritmos desenvolvidos são capazes de detectar mudanças sutis no metabolismo 

cerebral como, por exemplo, a captação de glicose em certas àreas do cérebro, que possívelmente ocorrem no início do 

desenvolvimento da doença e, em testes feitos com mais de 40 pacientes, o algoritmo detectou a doença em média seis 

anos mais cedo que os médicos. 

 

3. Metodologia 

 

Para a realização deste estudo foi realizada uma exploração em artigos já publicados anteriormente, especificando 

detalhes da aplicação da inteligência artificial e, abrangendo técnicas da inteligência artificial na área da medicina, foi 

utilizado o método dedutivo. Compreendendo os fenômenos apresentados a partir da perspectiva de especialistas da 

área, a forma de abordagem do trabalho foi qualitativa.  

O objetivo da pesquisa é de caráter exploratório pois se utiliza do levantamento bibliográfico e aplicações já efetuadas 

na área. 

A natureza da pesquisa é pura ou básica, cujo objetivo é relatar as informações existentes sobre o tema abordado, a fim 

de obter conhecimento à respeito. O procedimento técnico principal utilizado foi pesquisa bibliográfica. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Os sistemas desenvolvidos utilizando a inteligência artificial na área da medicina, seja no diagnóstico de doenças ou no 

auxílio médico, utilizando uma base de conhecimento, pode auxiliar profissionais especialistas em relatar tipos de 

patologias e determinados diagnósticos. Porém, alguns sistemas com graus de decisão mais elevados, em áreas 

específicas da medicina, podem verificar com melhores resultados o estado de pacientes sem que haja a necessidade de 

solicitar informações adicionais e até mesmo relatando com precisão de dados como chegou até determinado 

diagnóstico.  

Desde a Revolução Industrial a maquina vem substituindo o homem em tarefas manuais, principalmente em tarefas de 

caráter mais pesado. Essa substituição vêm se tornando cada vez mais comum pelo fato das empresas necessitarem 

manter seu caráter competitivo. Porém, dentro da medicina, uma questão vêm de encontro à isso: as máquinas irão 

substituir os médicos? 

De fato, atualmente há campos medicinais em que a inteligência artificial têm tido estudos extremamente promissores 

mas que, ainda sofre um grande preconceito por parte de profissionais e pacientes. O fato é que, conforme a tecnologia 

vêm avançando é inevitável o ingresso da mesma em diversas áreas, inclusive na medicina, não podendo ser totalmente 

negada seu uso, uma vez que a mesma pode trazer extremos benefícios, tanto a pacientes quanto à profissionais. 

 

5. Considerações Finais 

 

Baseado no estudo apresentado acima e nos resultados apresentados pode-se ter uma visão melhorada de como os 

sistemas de inteligência artificial podem contribuir para a àrea médica, indo de tarefas mais simples, como lembrar o 

paciente de tomar alguma medicação por exemplo, até diagnósticos mais complexos, podendo oferecer uma qualidade 

de vida melhor a pacientes e profissionais. 

Porém, nota-se que, quando fala-se de sistemas especialistas, os resultados tendem à ser inúmeras vezes mais 

promissores, uma vez que quanto mais conhecimento a máquina possui na área, mais certeiro será seu diagnóstico e, por 

tanto, conclui-se que, em determinados casos um sistema especialista pode sim substituir um especialista humano em 

tomadas de decisões, levando em conta que sua base de conhecimento pode ser alimentada por vários especialistas 

humanos. 

Logo, para que um sistema de inteligência artificial caracterizado como sistema especialista, substitua um especialista 

humano, é necessário que o software tenha um grau extremamente elevado de especificação e de dados em sua base de 

conhecimento, fazendo com que o mesmo tenha um desempenho, no mínimo, no mesmo nível de um especialista 

médico, porém, não é a realidade atual, uma vez que sistemas deste gênero ainda necessitam da intervenção de um 

médico para confirmar diagnósticos e intervir em procedimentos realizados pela máquina. 
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 A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear define o PET FDG-¹

8
F como “um exame de imagem diagnóstico usado 

para avalisar a presença de lesões com alto metabolismo glicolítico. 
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