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Objetivos: Analisar os alertas urgentes para pacientes adultos internados e 

monitorados por inteligência artificial (Robô Laura®).  

Método: Trata-se de uma coorte retrospectiva. Foram avaliados os alarmes 

registrados pelo robô no periodo de março a setembro/2020 em um complexo 

hospitalar de referência. Os critérios de elegibilidade estabeleceram: pacientes 

adultos, maiores de 18 anos, sinalizados com alerta de alteração de parâmetros 

clínicos pelo robô. Como critérios de exclusão: tempo mínimo de internação inferior 

a 48horas, pacientes em cuidados paliativos com descrição de medidas exclusivas 

de conforto, alarmes inferiores a 6. O robô minera dados do histórico e dos exames 

laboratoriais do prontuário eletrônico do paciente, classifica a gravidade e avisa a 

equipe assistente através de telas implantadas em locais estratégicos no hospital. 

Essas informações permanecem alertando a equipe até sua intervenção ou registro 

de novos dados corrigidos no sistema. A coleta de dados ocorreu em duas etapas: 

na primeira, os dados foram exportados da plataforma manualmente, tabulados e 

organizados em tabelas do programa Microsoft Excel®; sucedida da segunda fase, 

pesquisada no prontuário eletrônico do paciente em busca do tempo de resposta da 

equipe, intervenções realizadas, tempo de internação e desfechos. 

Resultados: Foram analisados 122703 alarmes, classificados desde a pontuação 2 

até 9. Os resultados preliminares apontam 263 alertas urgentes, dos quais, após o 

filtro de critérios de exclusão, delimitou 254 alertas. Cabe ressaltar que 81,1% dos 

alarmes foram respondidos na primeira hora, conforme preconizado no protocolo de 

sepse da instituicão e cujos pacientes receberam alguma intervenção. A mortalidade 

dos pacientes por sepse foi de 50% (35% sepse e 15%sepse por COVID-19).  

Robô Laura como preditor de deterioração clínica/sepse	  



Conclusões: A inteligência artificial (Robô Laura®) auxilia na tomada de decisões 

clínicas, a partir dos alertas na primeira hora de deterioração clínica, otimizando a 

atuação das equipes, tornando-a mais objetiva e direcionada.  

 


