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RESUMO 

A COVID-19 teve início no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan 

e, após se tornar uma pandemia, chegou ao Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. A 

pandemia da COVID-19 obrigou a sociedade a adotar estratégias rígidas de 

mitigação. Diante deste cenário pandêmico, a Inteligência Artificial pode representar 

uma estratégia eficaz para rastrear a propagação deste vírus, por ser capaz de 

identificar pacientes de alto risco e sua capacidade no controle de infecção em tempo 

real. O objetivo deste estudo é analisar o papel da IA na área da saúde diante do 

cenário pandêmico da COVID-19 por meio da produção científica no Brasil. 

Metodologia: Realizou-se uma Revisão Narrativa da Literatura por meio da 

ferramenta de pesquisa “Google Acadêmico”. Resultados e discussão: Analisou-se, 

por meio do presente, o papel da IA na área saúde diante do cenário pandêmico da 

COVID-19 com base na produção científica brasileira e identificou-se benefícios 

relevantes para área da saúde como: formas inovadoras de interação entre 

profissionais de saúde e pacientes, auxílio no diagnóstico da COVID-19, base para o 

enfrentamento de futuras e complexas crises biológicas, auxílio no controle de 

epidemias, auxílio contra a disseminação do vírus e utilização da IA para o 

diagnóstico da COVID-19. Conclusão: A presente Revisão Narrativa da Literatura 

permitiu identificar o papel da IA na área da saúde durante a pandemia da COVID-19 

com base na produção científica no Brasil. Conclui-se que os resultados publicados 

nesta pesquisa podem contribuir para outros tipos de revisões como a sistemática e 

a integrativa, a fim de estimular a produção científica no Brasil. 

Palavras-chave: COVID-19. Inteligência Artificial. Saúde. Produção Científica. 
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 INTRODUÇÃO  

O novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda 

Grave de Coronavírus 2), causador da doença COVID-19, foi detectado em 31 de 

dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan (LANA, 2020). A COVID-19, tornou-

se uma pandemia que se propagou por vários países, obrigando a sociedade a adotar 

estratégias de mitigação como distanciamento social, auto isolamento, medidas de 

quarentena e lockdowns. Diante deste cenário pandêmico, as autoridades sanitárias 

buscam novas estratégias para monitorar e controlar a propagação da COVID-19. A 

Inteligência Artificial (AI) pode representar uma estratégia eficaz para rastrear a 

propagação deste vírus, por ser capaz de identificar pacientes de alto risco e sua 

capacidade no controle de infecção em tempo real (VAISHYA, 2020). 

A IA é uma inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software, 

frequentemente descrita por dispositivos tecnológicos que imitam funções 

cognitivas que os humanos associam à mente humana, como aprendizado e 

"solução de problemas” (COLLINS, 2019). Embora a IA pareça algo relativamente 

recente, não se trata de um termo novo, pois foi cunhado pela primeira vez em 1956 

pelo cientista de computação, McCarthy, durante o primeiro evento dedicado ao 

assunto, a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos (ZHOU, 2019).  

A COVID-19 atingiu, primeiramente, os países mais ricos do mundo, 

impactando os sistemas de saúde de forma surpreendente (BALACHANDAR, 2020). 

O primeiro caso de COVID-19 confirmado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro de 2020 

(BRASIL, 2020), e assim como nos países mais ricos, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

do Brasil também foi impactado (RACHE, 2020). Durante o período da pandemia, a 

exemplo do Brasil, os países emergentes enfrentaram muitos desafios devido a 

rápida propagação da COVID-19. Este fato reflete a necessidade adotar conceitos 

tecnológicos como os presentes na IA para o controle e a prevenção da doença. O 

objetivo deste estudo é analisar o papel da IA na área da saúde diante do cenário 

pandêmico da COVID-19 por meio da produção científica no Brasil.  

A produção científica, permite obter conhecimento e informações acerca da 

importância de conceitos tecnológicos que podem favorecer o ser humano diante de 

obstáculos que, assim como a COVID-19, se tornam um desafio para a Ciência. A literatura 

acadêmica publicada periodicamente por meio de periódicos indexados em bases de 
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dados e ferramentas de pesquisas da internet pode contribuir para a identificação de 

novas estratégias para vencer os desafios impostos pela pandemia da COVID-19. 

 REVISÃO DE LITERATURA 

A IA apresenta uma gama de tendências que podem favorecer a área da saúde 

durante pandemias como a COVID-19. Neves (2020) ressalta que, no caso da IA na 

área da Saúde, no leque de tendências, as áreas de processamento de linguagem 

natural e assistentes pessoais deverão se destacar nos próximos anos. Estas 

tendências possibilitam formas inovadoras de interação entre profissionais de saúde 

e pacientes, bem como o acompanhamento de tratamentos no que tange as 

instituições de saúde. 

Assim como a pandemia da COVID-19 surpreendeu a humanidade, outras 

doenças podem surgir no futuro e impactar a humanidade; por isso, torna-se 

necessário analisar técnicas preventivas que possam detectar doenças na fase 

inicial. Para Barbosa et al., (2020), desenvolver um modelo de IA para diagnosticar a 

COVID-19 ou novas doenças que venham a surgir, é útil tanto para os pacientes como 

para os radiologistas e demais especialistas. 

A IA é uma ferramenta completa, que poderá mudar nossa sociedade. O 

mapeamento genético tanto de seres humanos quanto de outros organismos poderá 

oferecer condições de estarmos a frente de futuras e complexas crises biológicas 

que poderão assolar a raça humana. Entretanto, existe uma preocupação em relação 

a ética que deve estar presente no uso das ferramentas relacionadas à IA e conceitos 

biológicos (SPAGNOLI; SOARES, 2020). 

Desafios éticos na área de saúde são comuns mesmo em condições normais, 

porque a assistência à saúde responde ao sofrimento humano, e agir com ética faz 

parte integrante do profissionalismo nos cuidados a saúde (BERLINGER et al., 2020). 

Durante a pandemia da COVID 19, por exemplo, a ética é um elemento essencial a ser 

preservado devido ao grande número de dados de pacientes que são gerados a cada 

dia. Entretanto, existem soluções relevantes para o uso da IA em relação aos dados 

relacionados à COVID-19, com ênfase na sua aplicabilidade para controle e/ou auxílio 

contra a disseminação do vírus e sua utilização no diagnóstico da COVID-19 (DA 

MOTTA et al., 2020). 
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O futuro do planeta pode ser visto por uma nova perspectiva, por meio da IA, 

pois, os avanços tecnológicos seguem a passos largos. Dentro desta perspectiva, 

destaca-se a possibilidade de desenvolvimento de ferramentas que possam prevenir 

o surgimento de novos cenários pandêmicos. Freitas et al., (2020) sugerem a 

implementação de Sistemas de Informação em Saúde (SIS), voltados para o controle 

de epidemias, com o uso de IA para prever cenários e emitir informações com a 

eficiência que essa tecnologia possibilita. 

 METODOLOGIA 

Realizou-se uma Revisão Narrativa da Literatura por meio da ferramenta de 

pesquisa “Google Acadêmico”. Aplicou-se a combinação dos seguintes descritores: 

Inteligência Artificial AND COVID-19 OR pandemia OR Coronavírus. A pesquisa 

resultou em 9 artigos e incluiu 5 estudos. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Analisou-se, por meio do presente estudo, o papel da IA diante do cenário 

pandêmico da COVID-19 com base na produção científica brasileira e possibilitou-se 

identificar benefícios relevantes para área da saúde como: formas inovadoras de 

interação entre profissionais da saúde e pacientes, auxílio no diagnóstico da COVID-

19, base para o enfrentamento de futuras e complexas crises biológicas, auxílio no 

controle de epidemias, auxílio contra a disseminação do vírus e utilização da IA para 

o diagnóstico da COVID-19.  

A IA exerce um papel de extrema importância para a sociedade diante desta 

pandemia que impactou o mundo. Vale ressaltar que em estudos internacionais 

também se analisou o papel da IA durante a pandemia da COVID-19 sob outras 

perspectivas onde relataram benefícios semelhantes aos identificados neste artigo 

(AGBEHADJI et al., 2020; BULLOCK et al., 2020; ĆOSIĆ et al., 2020; NAUDÉ et al., 2020; 

VAISHYA et al., 2020). Entretanto, na presente Revisão Narrativa da Literatura 

selecionou-se apenas estudos nacionais, pois o objetivo proposto foi analisar o papel 

da IA na área da saúde, na produção científica no Brasil. 

 



  

ISBN: 978-65-88877-21-0  editora.unifoa.edu.br 9 

 

 

 CONCLUSÃO 

A presente Revisão Narrativa da Literatura permitiu identificar o papel da IA na 

área da saúde durante a pandemia da COVID-19 com base na produção científica no 

Brasil. Conclui-se que os resultados identificados nesta pesquisa podem contribuir 

para outros tipos de revisões como a sistemática, a integrativa, a fim de que a 

produção científica seja estimulada. 

O número de artigos alcançados por meio da combinação dos descritores 

utilizados neste estudo é pequeno se comparado ao número de artigos que poderiam 

ser alcançados ao utilizar os mesmos descritores no idioma inglês. Contudo, os 

resultados apresentados mostram a relevância do papel da IA artificial diante da 

pandemia da COVID-19 e a necessidade de mais pesquisadores brasileiros 

abordarem este tema. Pesquisas futuras serão necessárias para identificar outros 

resultados acerca da publicação de pesquisadores do Brasil, em relação ao papel da 

IA diante do cenário pandêmico da COVID-19.  
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