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Em 2020, os setores de saúde, 
manufatura, agricultura, 

mineração, transporte e energia 
(cidades inteligentes) seriam os 

mais afetados pora maior 
digitalização de suas atividades 

(CEPAL, 2018).



SAÚDE CONECTADA







O COMEÇO DA 
HISTORIA



PATIENT REPORTED OUTCOMES (PROS)

1. Sintomas de doenças ou efeitos adversos de tratamentos (fadiga, dor, ansiedade)

1. Resultados funcionais, como funcionamento físico, sexual, social, papel, emocional ou 
cognitivo 

2. Construtos multidimensionais (algoritmos), como qualidade de vida 
relacionada à saúde (health-related quality of life, HRQOL, or health utility)



ALGORITMOS HRQOL

"a avaliação subjetiva do impacto da doença e

tratamento nos domínios físico, psicológico, social e
somático de funcionamento e bem-estar ”



ALGUMAS CONTROVÉRSIAS NA MEDIÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA

• Não é a presença de sintomas ou limitações funcionais que afetam a qualidade de 
vida, mas sim o seu significado para o paciente individual (implica conceituação). 
Assim, pacientes com estado de saúde semelhante podem ter uma amplitude 
existencial entre desesperança e felicidade.

• A noção de QOl (qualidade de vida) é uma construção cultural muito difícil de 
abordar.

• As alternativas de medir fenômenos como deficiência, função física ou sintomas, 
são mais fáceis de comparar entre as culturas.



O QUE É UM RESULTADO DE SAÚDE 
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PROBLEMAS

o O resultado pode ser devido a muitas coisas, apenas algumas dos 
quais podem estar sob supervisão médica 

o Embora o processo e o resultado estejam intimamente ligados, um 
resultado não sugere imediatamente o que você deve mudar

o A obtenção de informações sobre os resultados requer esforço 

o Os resultados são estimativas probabilísticas. Não servem para o 
caso individual

o Os resultados levam tempo para serem medidos

o Às vezes, eles ocorrem muito longe no tempo, e um resultado 
intermediário pode se requerer



SF-36

• 36 itens

• funcionamento físico 

• limitações de papel 
devido a problemas 
físicos 

• dor 

• funcionamento social 

• função mental 

• limitações de papel 
devido a problemas 
emocionais 

• vitalidade, energia ou 
fadiga 

• percepção da saúde 
geral

Nottingham Health
Profile (NHP)

• 38 itens

• mobilidade física 

• dor 

• sono 

• energia 

• estado emocional 

• isolamento social

Duke Health Profile
(DHP)

• 17 itens

• saúde física 

• saúde mental 

• saúde social 

• autopercepção da saúde 
geral 

• autoestima

• ansiedade

• depressão

• dor 

• deficiência 

• saúde geral



Indicações analgésicas

Intensidade da dor

ENSAIOS CLINICOS – MEDICAMENTOS

¿ Os resultados 1rios de eficácia 
conseguem avaliar-se de maneira 

precisa só com PROs ?



APLICAÇÕES DOS PROS

❖ PROs são avaliados em ensaios usando questionários, muitas vezes referidos como "medidas PRO".

❖ Medidas PRO validadas são usadas em ensaios clínicos, ao invés de fazer perguntas abertas aos 
participantes sobre seus resultados, se oferecem questionários com opções de respostas ou escalas 
de valoração, as respostas são padronizadas para todos os participantes.

❖ Isso permite que a equipe de pesquisa atribua quaisquer diferenças entre as respostas do paciente a 
diferenças reais nas percepções de seus resultados, em oposição a diferenças ou vieses metodológicos.

❖ As medidas PRO são normalmente desenvolvidas com a contribuição de médicos, pacientes e 
especialistas em psicometria para garantir que a medida PRO avalie clinicamente questões que são 
relevantes e significativas para os pacientes de uma maneira robusta.



DOENÇA MERCANTIL (MONGERING DISEASE)

• Parte de problema é a magnitude de o esforço de marketing em uma indústria que gasta 
quase 25% de suas vendas em promoção - quase o dobre o que gasta em pesquisa e 
desenvolvimento.

• O processo de extensão dos limites da doença envolve muitas estratégias de marketing 
diferentes, incluindo anúncios de televisão para medicamentos de estilo de vida, 
campanhas da empresa farmacêutica e a conscientização orquestrada da doença, e o 
financiamento dos grupos de pacientes e médicos.

• Existem alguns esforços que descrevem o tamanho do problema, mas a avaliação do 
impacto no comportamento médico ou nos resultados de saúde é por enquanto  
extremamente difícil.



https://www.iqvia.com/solutions/technologies

https://www.iqvia.com/solutions/technologies


O FUTURO...



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NA REGULAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

• Real word data

• APIs

• Platforms

• https://www.mulesoft.com/platfo
rm/enterprise-integration

https://www.mulesoft.com/platform/enterprise-integration


EMA

• Licenciamento e melhora da segurança dos medicamentos

• Registrar e avaliar os riscos dos dispositivos médicos

• Estabelecer classificações, terminologias baseadas nos sistemas de informação dos serviços da saúde

• Ensaios clínicos digitais

• Segurança dos dados clínicos (Cyber security)



EMA



ENSAIOS CLÍNICOS DIGITAIS

Inan OT, Tenaerts P, Prindiville SA, Reynolds HR, Dizon DS, Cooper-Arnold K, Turakhia M, Pletcher MJ, Preston KL, 
Krumholz HM, Marlin BM, Mandl KD, Klasnja P, Spring B, Iturriaga E, Campo R, Desvigne-Nickens P, Rosenberg Y, 
Steinhubl SR, Califf RM. Digitizing clinical trials. NPJ Digit Med. 2020 Jul 31;3:101. doi: 10.1038/s41746-020-0302-
y. PMID: 32821856; PMCID: PMC7395804.



PRINCIPAIS DESAFIOS

• A confiabilidade dos dados

• Os algoritmos usados não são rastreáveis e não é possível explicar 
como é que a decisão diagnóstica foi tomada

• Ética e segurança das informações clínicas 



CONFIABILIDADE

• Pesquisadores da Universidade Ben Gurion (Israel) mostraram como o malware pode ser usado para 
manipular o básico de diagnóstico de câncer.

• Em um ataque cibernético simulado a um hospital, os pesquisadores mostraram como um invasor pode 
usar malware especial para modificar os arquivos de imagem em questão.

• A tecnologia deles tornaria isso possível tanto para simular câncer quanto para remover células 
cancerígenas existentes a partir das imagens.

• Os pesquisadores descrevem o sistema com o qual os arquivos são transferidos dos tomógrafos de 
computador para o computadores dos radiologistas como o ponto fraco.



https://www.spiegel.de/netzwelt/web/cyberattacke-im-krankenhaus-wie-forscher-eine-krebsdiagnose-manipulieren-
a-1261330.html

https://youtu.be/_mkRAArj-x0


Rumo ao 
bem 

viver ?


