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RESUMO: 

O advento da pandemia de covid-19 impôs grandes para os sistemas de saúde. Em particular, 

ficou evidente a necessidade de dispormos de métodos alternativos ao atendimento presencial, que 

possam ampliar o acesso a consultas e demais serviços de saúde. Nesse contexto, o uso de chatbots, 

ou assistentes de conversação virtual, tem chamado a atenção por possibilitarem que o atendimento 

médico remoto seja realizado de maneira instantânea e em larga escala [1], permitindo aumentar a 

eficiência dos sistemas de saúde [2]. 

Um dos principais desafios enfrentados na proposição de tais aplicativos é o desenvolvimento de 

uma plataforma de comunicação que facilite a implementação de uma rotina de perguntas e processe 

adequadamente as respostas dos pacientes. Uma alternativa consiste em utilizar ferramentas de 

processamento de linguagem natural, como a DialogFlow [3] e desenvolver uma aplicação web que 

permita a conexão com os pacientes. Outra possibilidade, que foi investigada neste projeto é o uso de 

aplicativos de trocas de mensagem para servir como plataforma de comunicação. Neste projeto, 

testamos a viabilidade de utilizar o aplicativo Telegram para a implementação de dois chatbots, que 

foram desenvolvidos em conjunto com pesquisadores e estudantes da Faculdade de Medicina da 

Unicamp. 

O primeiro protótipo de chatbot, denominado Rita, foi desenvolvido para a comunicação com 

gestantes e puérperas, em parceria com a equipe do Dr. Rodolfo de Carvalho Pacagnella, da Faculdade 

de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP. Na fase de teste, a Rita foi configurada para tirar dúvidas das 

pacientes por meio de trocas de mensagens. Um segundo protótipo, denominado Anima, foi 

desenvolvido para facilitar acompanhamento remoto de pacientes com bronquiectasia não-fibrose 

cística, que é doença supurativa crônica, caracterizada pela dilatação anormal e irreversível de um ou 

mais brônquios que requer acompanhamento constante, se possível diário. Esse assistente de 

conversação está sendo desenvolvido em parceria com o grupo de pesquisa coordenado pela profa. 

Dra. Mônica Corso Pereira, também da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP. 
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Ambos os protótipos foram testados em ambiente de desenvolvimento por pesquisadores e 

estudantes de pós-graduação vinculados aos grupos de pesquisa parceiros. As soluções propostas 

foram consideradas viáveis e devem ser incorporadas a projetos de pesquisa, que solicitarão autorização 

para serem testadas com pacientes. A seguir apresentamos um detalhamento dos protótipos 

desenvolvidos. 

METODOLOGIA: 

Na primeira fase do projeto foi realizada uma revisão de literatura sobre o desenvolvimento e 

aplicações de chatbots na medicina, em especial na área de saúde da mulher. Em complemento, o 

estudante realizou um curso online na plataforma Udemy [3], sobre a ferramenta Dialogflow, fornecida 

pelo Google. 

Em paralelo, foi realizada a parceria com uma equipe de médicos do CAISM-UNICAMP, para 

identificação de demandas relativas ao atendimento de gestantes e elegeu-se para os testes do 

aplicativo o fornecimento de informações e conteúdos educativos a serem repassados às gestantes  por 

meio de um chatbot, que foi denominado Rita, cuja arquitetura está ilustrada na Figura 1. 

De forma sintética, primeiramente a gestante utiliza de seu celular para, através de APIs externas, 

se conectar com o chatbot de maneira online. Esse programa então utiliza de processamento de 

linguagem natural (que é possível devido ao uso de inteligência artificial disponível na ferramenta 

Dialogflow) para identificar a intenção do interlocutor em cada mensagem de texto enviada para o 

chatbot. Por fim, uma lógica interna, programada de acordo com os interesses do projeto, é utilizada 

para responder a cada intenção. 

 

 

 O chatbot Rita foi testado em duas plataformas de comunicação: uma aplicação web, acessada 

por meio de um navegador de internet e por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Ambas as 

  

Figura 1 – Arquitetura do chatbot Rita – Fonte: Autoria própria, baseada em [1] 
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plataformas se mostraram adequadas, mas o TELEGRAM tem a vantagem adicional de ser formatado 

especificamente para a troca de mensagens, o que facilita a usabilidade. 

 

ANIMA 

Para o desenvolvimento do segundo chatbot, a abordagem foi alterada do uso de processamento 

de linguagem natural para a simplificação do contato ao limitar as opções do interlocutor e fornecer as 

possíveis respostas em formato de botões selecionáveis, em contraste com respostas escritas em 

linguagem natural, anteriormente utilizadas. O projeto foi criado e estruturado em parceria com as 

pesquisadoras Prof. Dr. Mônica Corso e sua doutoranda Jéssica de Campos Medeiros 

O chatbot, apelidado de Anima e codificado a partir de JSON, utiliza o Telegram como interface 

de comunicação e funciona como uma ferramenta de acompanhamento diário de pacientes de 

bronquiectasia não-fibrose cística da FCM-UNICAMP. Quando o paciente inicia a conversação com o 

chatbot, uma sequência de perguntas é encaminhada para o interlocutor, permitindo-lhe selecionar uma 

resposta para cada pergunta. Esses dados então são enviados para um banco de dados alocado em 

servidor próprio, e 24 horas após o paciente ter enviado suas respostas ele será notificado para reiniciar 

o atendimento. 

De maneira similar à Rita, a Anima também mostrará conteúdos educacionais e vídeos 

explicativos sobre a bronquiectasia para promover maior entendimento dos pacientes acerca de sua 

doença. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante o período de realização do projeto de Iniciação Científica, foram elaborados os dois 

modelos de chatbots, Rita e Anima. Ambas as soluções foram consideradas viáveis pelas equipes 

médicas envolvidas e devem ser incluídas em projetos de pesquisa para testes com pacientes. A 

primeira versão da Rita se mostra capaz de entender as respostas do usuário mesmo que este expresse 

a ideia da opção que deseja selecionar e não apenas necessariamente o número da dita opção. A 

seleção de determinadas respostas influencia quais perguntas são realizadas em sequência para o 

interlocutor, de modo que não sejam feitos questionamentos redundantes e para que seja possível 

entender exatamente qual a necessidade atual da gestante para que o melhor conteúdo seja fornecido 

no momento. Ficou claro, durante o desenvolvimento da Rita, que a exigência de respostas no formato 

de múltipla escolha acabou por diluir a importância do uso de processamento de linguagem natural e da 

ferramenta Dialogflow no projeto como um todo. Não somente isso, mas o uso de PNL gerava um 

ambiente de conversação virtual pouco intuitivo e mais complexo do que o necessário. O programa ainda 

está em fase de testes, mas sua lógica e princípio de funcionamento já podem ser experimentados 

através da troca de mensagens de texto com o protótipo atualmente disponível na internet através do 

link https://bot.dialogflow.com/9dc56e83-28a6-4be4-98b3-52fded6e5378 ou no Telegram através de 

t.me/Rita_bi0sbot. 

 

https://bot.dialogflow.com/9dc56e83-28a6-4be4-98b3-52fded6e5378
file:///C:/Users/gi/Downloads/t.me/Rita_bi0sbot
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Comparado com seu chatbot antecessor, a Anima possui melhorias claras. A limitação das 

respostas disponíveis ao usuário proporciona maior clareza das intenções do chatbot e permitem que a 

interação seja realizada mais rapidamente, de modo que o contato entre Anima e interlocutor não seja 

monótono ou entediante e que passe a sensação de eficiência no acompanhamento. De maneira similar, 

a possibilidade de visualizar todas as respostas dos pacientes no banco de dados próprio permite uma 

análise dos dados recebidos ao longo do tempo de atendimento, de modo a ser criada uma evolução de 

cada paciente. 

Por fim, a notificação gerada pela Anima 24 horas após a última resposta do usuário torna-se um 

excelente engajador no uso do chatbot, para que o acompanhamento seja mais fluido e constante, sem 

depender da memória do paciente. O engajamento dos usuários se torna essencial para o bom 

diagnóstico da situação e evolução de cada paciente, e nesse aspecto a Anima também se mostra uma 

melhor opção como assistente de conversação do que a Rita. O protótipo da Anima, desenvolvido neste 

projeto, já foi incorporado à um projeto submetido ao Conselho de Ética para ser testada em pacientes 

e uma versão mais elaborada do chatbot está sendo desenvolvida por meio de uma parceria com a 

empresa circles.health. 

 

CONCLUSÕES: 

O desenvolvimento deste projeto possibilitou validar duas propostas de assistentes de 

comunicação virtual com pacientes. O uso da ferramenta Dialogflow mostrou-se adequado para o 

tratamento de respostas escritas em formato de linguagem natural, no entanto a proposta que utiliza 

respostas fechadas, com base na seleção de alternativas pré-definidas foi considerada mais adequada 

pelas equipes médicas. As soluções propostas foram consideradas viáveis e devem ser incorporadas a 

projetos de pesquisa futuros para testes com pacientes. 
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