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O que é a inteligência artificial?



Uma constelação de conceitos,
técnicas e métodos



Em busca de uma definição...

“Inteligência artificial (IA) se refere a sistemas que 
exibem um comportamento inteligente analisando

seu ambiente e tomando ações - com algum grau de autonomia -

para atingir objetivos específicos.”

Grupo de especialistas – Commissão da União Europeia

Fonte: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines


Especificidades dos sistemas de IA

Autonomia

Relativa

Aprendizagem &

Evolução

Complexidade & 

certa Opacidade



Modelo de classificação da IA 
(OCDE, 2021)

Adaptado e traduzido de: https://oecd.ai/classification



Ciclo de vida da IA (GDHP, 2020)

Adaptado e traduzido de: Global Digital Health Partnership (GDHP). 2020. AI for healthcare: Creating an 

international approach together. Written in partnership with NHSX. Online.

https://gdhp.nhp.gov.in/assets/pdf/WhitePapers2020/GDHP_PolicyWorkStreams_AIWhitePaper_December_2020.pdf


Aplicações da IA nos 
sistemas de saúde

O caso da luta contra o COVID-19



Saúde pública: 
Dados massivos e algoritmos para prevenção e monitoramento

Fonte: Empresa BlueDot

https://bluedot.global/products/


Painel com dados em tempo real para a população



Paciente/
Indivíduo:
Chatbot de 
auto-avaliação 
de risco

Fonte: https://www.chatbot.com/covid19-chatbot/



Medical: Diagnóstico do COVID

Fonte: https://1qbit.com/xrai/



Robótica:
Desinfecção e prevenção

Fonte: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-s-first-disinfection-robot-being-tested-1.4918668



Pesquisa:
Descoberta 
de novos 
remédios

Fonte: 

https: //www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4

http://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4


Com algumas limitações na prática...

Fonte: MIT Technology Review, 30 de Julho de 2021 Fonte: Nature Machine Intelligence, 15 de Março de 2021

https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030329/machine-learning-ai-failed-covid-hospital-diagnosis-pandemic/
https://www.nature.com/articles/s42256-021-00307-0


A pandemia ajudou em identificar desafios

"If there’s an upside, it is that the pandemic has made it

clear to many researchers that the way AI tools are built

needs to change."

MIT Technology Review

https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030329/machine-learning-ai-failed-covid-hospital-diagnosis-pandemic/


Impactos para os 
sistemas de saúde

E seus desafios



Big Data e vulnerabilidades

• Possíveis falhas de segurança

• Risco de violação da confidencialidade

• Custos de gestão e armazenamento

• Escassez de competências

➔Sistemas de saúde vulneráveis a ataques e 

paralisias



Fonte: The Verge, 12 de Maio de 2017

https://www.theverge.com/2017/5/12/15630354/nhs-hospitals-ransomware-hack-wannacry-bitcoin


Qualidade e representatividade dos dados

Fonte: https://www.pngwing.com/en/free-png-nvxal

"Garbage In, Garbage Out"



Fonte: Nature, 26 de Outubro de 2019

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03228-6


Viés - exclusão - inequalidades

Ao nível individual: 
Fratura digital, diagnóstico e tratamento não adecuados, 
barreiras ao acesso, discriminação

Ao nível organizacional: 
Diferença de dotação entre unidades e profissionais, entre
perfis de competências

Ao nível do sistema: 
Recursos focados nos centros e regiões capazes de coletar e 
processar dados, ampliando as inequalidades existentes



Relatório global da OMS sobre IA

"Many Low- and middle-income countries still lack sufficient

regulatory capacity to assess drugs, vaccines and devices and 

might be unable to accurately assess and regulate the 

rapidly arriving machine-learning technologies for the 

public good.

Concern that such technologies might not operate as 

intended is heightened by the lack of good-quality data to train 

algorithms and the fact that AI technologies may have 

“contextual bias”"

Fonte: OMS, 28 de Junho de 2021

https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200


Mudança drástica das práticas 

e processos decisórios

• Risco de "viés de automação"

(automation bias)

• Difícil exercitação do senso 

crítico (complexidade e opacidade)

• Falta de formação ao uso de 

tecnologias digitais e algoritmos

• Acompanhamento insuficiente no 

processo de mudança



A questão legal da responsabilidade

Fonte: The Conversation

https://theconversation.com/whos-to-blame-when-artificial-intelligence-systems-go-wrong-45771


O desafio da governança da IA na saúde

• Poucos modelos de governança existem

para avaliar os impactos da IA (antes e durante o 

lançamento no mercado ou uso na vida real)

• As organizações faltam de infra-estruturas e 

recursos adequados para conduzir essa avaliação (coleta 

e análise de dados para avaliar Real World Performance)

• A falta de competências multidisciplinares representa

um dos maiores desafios das organizações de saúde



Modelos de avaliação da IA nos 
sistemas de saúde

Pesquisa realizada pelo Observatório internacional sobre os 
impactos societais da IA e das tecnologias digitais (OBVIA)

Québec, Canada



Princípios-chaves para uma IA 
responsável e digna de confiança

Existem múltiplos documentos para governar a IA segundo 
princípios e normas éticas e legais

⮚Map of Ethical and rights-based approaches (Harvard)

No Québec, Canada :

Declaração de Montreal para uma IA responsável (2018)
Um dos únicos documentos baseados em um processo 
cidadão de co-criação

https://wilkins.law.harvard.edu/misc/PrincipledAI_FinalGraphic.jpg
https://5da05b0d-f158-4af2-8b9f-892984c33739.filesusr.com/ugd/ebc3a3_261bcf13c3a6424aa83438cba4eaf06d.pdf


Declaração de Montreal para um 
desenvolvimento responsável da IA (2018)

Fonte: Declaração de Montreal (versão em português), 2018

https://5da05b0d-f158-4af2-8b9f-892984c33739.filesusr.com/ugd/ebc3a3_261bcf13c3a6424aa83438cba4eaf06d.pdf


Estudo comparativo internacional

Estados Unidos, Japão, União Europeia, 

França, Reino Unido, Finlândia



Estados Unidos – Total Product Life 

Cycle (TPLC) Approach

Fonte: Food and Drug Administration. (2019). Proposed regulatory framework for modifications to artificial 

intelligence/machine learning (AI/ML)-based software as a medical device (SaMD). Online.

https://www.fda.gov/files/medical devices/published/US-FDA-Artificial-Intelligence-and-Machine-Learning-Discussion-Paper.pdf


Japão – Sagisake e Conditional Early 

Approval System

Fonte: https://globalforum.diaglobal.org/issue/may-2018/pmda-puts-regulatory-approval-on-a-fast-track/



União Europeia – Abordagem baseada no 

nível de risco do sistema de IA

Fonte: European Commission, 2021

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_pt


União Europeia – Requerimentos para 

sistemas de risco elevado

Fonte: European Commission, 2021

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_pt


União Europeia – Lista de auto-avaliação

Príncipios-chaves:

• agentividade humana e supervisão

• robustez técnica e segurança

• privacidade e governança de dados

• transparencia

• diversidade, não discriminação e 

justiça

• bem-estar ambiental e social e

• responsabilidade

Fonte: European Commission, 2021

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment


França – Estratégia de 

transformação digital na saúde

Fonte: Agence du numérique en santé, 2021

https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route


Em 2021, a Autoridade Superior em Saúde (HAS), estabeleceu uma

lista de critérios para avaliar dispositivos medicais baseados na IA :

• Finalidades de uso: tipo de uso do sistema, valor das informações fornecidas

ou das decisões tomadas, população-alvo, ambiente operacional

• Dados: dados usados para aprendizagem inicial e reaprendizagem do modelo, 

dados usados na vida real para operar o modelo, dados de saída que estão

envolvidos na tomada de decisão

• Modelo: Tipo de aprendizagem (supervisionado, semi-supervisionado, etc.), 

tipo de tarefas efetuadas, frequência de atualização, escolha do modelo

• Características funcionais: desempenho e qualificação, robustez, resiliência, 

explicabilidade e interpretabilidade

França - Ferramenta de avaliação da IA

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/guide_fabricant_2016_01_11_cnedimts_vd.pdf#page=43


Reino Unido – AI LAB do National Health 

Service

Understand – Develop – Adopt AI

• Informações e ferramentas para diversos públicos-alvo 

com diversas necessidades e objetivos

https://www.nhsx.nhs.uk/ai-lab/


Fonte: NHSX, 2020

Reino Unido – Buyer's Guide de AI in Health and Care

https://www.nhsx.nhs.uk/ai-lab/explore-all-resources/adopt-ai/a-buyers-guide-to-ai-in-health-and-care/


Fonte: University of Oulu, 2020

Finlândia – Processo de avaliação 
de tecnologias digitais  

https://www.oulu.fi/cht/node/194742


Finlândia – critérios específicos para IA

Fonte: Haverinen et al., 2019

https://journal.fi/finjehew/article/view/82538


E agora?

8 propostas para melhor avaliar 

os sistemas de IA na área da saúde



Como melhor avaliar os impactos da IA 

nos sistemas de saúde
1. Criar uma agência de coordenação das atividades de 

governança e avaliação dos sistemas de IA, que garanta também o 

diálogo e a colaboração com as organizações internacionais

2. Adotar uma classificação precisa dos sistemas de IA com base 

nas evidências científicas e os trabalhos internacionais

3. Colocar a ênfase nos dados (qualidade, interoperabilidade e 

representatividade), que são as fontes de uma IA segura, eficiente e 

socialmente aceitável

4. Escolher uma abordagem de avaliação baseada no ciclo de 

vida: monitoramento e rastreabilidade em todas as fases



Como melhor avaliar os impactos da IA 

nos sistemas de saúde
5. Integrar métricas e padrões internacionais em todas as fases do 

ciclo para avaliar os impactos de acordo com várias dimensões (clínica, 

social, econômica, legal, ética, etc.)

6. Desenvolver um conjunto de ferramentas e guias adaptados às

necessidades e objetivos dos diversos públicos (desenvolvedores, 

compradores, usuários, etc.)

7. Mobilizar competências multidisciplinares e recursos adequados

para realizar uma avaliação multidimensional

8. Assegurar o engajamento e a participação efetiva de todos os 

stakeholders (experts ou não) com preocupação pela diversidade

e representatividade



Obrigada, Merci beaucoup !

cecilepetitgand.com

https://cecilepetitgand.com/

