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O valor gerado dependerá da conclusão da jornada analítica, apoiada pela 
disseminação de cultura de dados e utilizando referências globais 

Dados	são	Bens	 Analytics	&	IA	 Direcionado	
para	gerar	valor	

Geração	de	
Conhecimento	 Conexão	Global	



•  Predição de Síndrome Metabolica 
•  Manejo de Saúde Populacional 
•  Atenção Primária e Doenças Crônicas 

Exemplos de Análise prescritivas / preditivas 

•  Otimização de Kits Cirúrgicos 
•  Busca de Imagens Baseada em Conteúdo 
•  Reinternação Hospitalar 
•  Predição de Mortalidade em UTI 
•  Escala Médica em Pronto Atendimento 
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243.326 procedimentos cirúrgicos (1.330 tipos de cirurgia).

5.893.130 materials utilizados (2.645 diferentes tipos)

3 anos (2015-2017): base suficiente para este propósito e com 
amostra de mudanças de prática e sazonalidade.

"É possível otimizar o uso de kits cirúrgicos com base no uso de materiais durante a cirurgia?"1 

Ellison Fernando Cardoso



Sistema dinâmico para apoiar a tomada de decisão diária: ou seja, economia de% de material em 
um tipo de cirurgia1 

Ellison Fernando Cardoso



Reconhecimento automático de imagem: 
Todos os exames CT são automaticamente 
Enviados para detecção de imagem 

Identificação semântica: 
Parâmetros pórticos (diâmetro) 
Em todos os casos de TC 

2 
Busca de Imagens Baseada em 
Conteúdo

Guilherme Escudero
 Daniel Tornieri



Previsão de readmissão do 
paciente usando aprendizado de 
máquina: 
Algoritmo atualizado diariamente 
Fatores preditivos modificáveis 

AUC: 0,758 

Area Value Medical 
Office : (VMO)  

Reinternação Hospitalar

Birajara  Machado
Wellington Lucena
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Predição de Mortalidade em UTI 

Validação Externa 

* Deliberato et al  under submission

Rodrigo Deliberato
Lucas Bulgareli

Ary Serpa (UTI)
Eduardo Reis (BDA
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Otimização de escala de especialidade médica: prescrição de equipe em 
pronto-atendimento com 40 dias de antecedência

Ellison Fernando Cardoso
Gilberto S. Hira

Wellington Lucena
Carlos Pedrotti
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❖  Nos painéis é possível 

observar as escalas 
médicas alocadas e seus 
respectivos ajustes para 

os níveis de serviço 
selecionados 

❖    Este é o painel de maior 
valor agregado para 

Coordenadores Médicos 
 

❖  Nível de serviço (painel de 
índice escolhido) permite 
ajustar o número ideal de 
médicos em relação ao 

tempo de espera 



Predição de Síndrome Metabolica

Rodrigo Lopes
Wellington Araújo
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Predição de Síndrome Metabolica6 



Predição de custo: 
95% acurácia 
precisão mensal  

Georreferenciamento: 
Recursos e 
Demandas em SP 

Simulação Prescritiva:  
Plataforma interativa usando 
Fatores preditivos modificáveis 

Manejo de Saúde Populacional: predição / prescrição

Juliano Faria
Edson Cassius
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Predição de frequência de consultas em UBS de 
pacientes crônicos e não crônicos 

Variáveis Selecionadas 
(modelo) 

❖  Sexo 
❖  Idade 
❖  Raça 
❖  Estabelecimento 
❖  Tipo de serviço (dia de 

consulta) 
❖  Procedimentos 
❖  Especialidade médica 
❖  Estado de saúde 

(diabetes e / ou 
hipertensão) 

❖  Episódio de alta 
❖  Consulta agendada 

(cuidado contínuo) 

Classificação em 3 grupos 

(AUC = 0,88) 

(AUC = 0,83) 

(AUC = 0,92) 

=1 

2-5 

>5 

Como essas informações podem 
nortear o gestor da UBS 

•  Organizar a agenda de compromissos 
otimizando a equipe 

•  Planejar outras intervenções em grupo 
de alta frequência para aumentar o 
envolvimento no tratamento 

•  Equipe de apoio no atendimento ao 
paciente 

Birajara Machado
Maíra Coube

Wellingont Araújo
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Visita à UBS Jardim Helga com o gerente Márcio e a enfermeira Talita


