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Inteligência Artificial e Desigualdades em Saúde1
Imagine um sistema que pressupõe diferentes graus de propensão ao crime de acordo com a cor de
um indivíduo ou que induz ofertas de trabalho de menor remuneração às mulheres em comparação
aos homens. Estudos recentes apontam algo nesse sentido que merece atenção, ao demostrar que
sistemas baseados em algoritmos reproduzem e amplificam conceitos e valorações oriundos de seus
formuladores, muitas vezes invisíveis até para os gestores que comandam seu funcionamento. É
possível, assim, que iniquidades detectadas nesses estudos, em especial as vinculadas ao racismo e
ao sexismo, agravem-se com a intensificação do uso da inteligência artificial (IA).
O progressivo avanço da IA, em muitos aspectos da vida, é particularmente notável na gestão
administrativa, tanto na esfera pública como na privada. A seleção de pessoal, o filtro de candidatos
para vagas em universidades, a categorização de cidadãos como elegíveis para programas sociais e
até os cálculos para a previdência são basicamente realizados com bancos de dados e algoritmos de
processamento. Boa parte dos seguros (de saúde e outros) usam algum processo automatizado que
“decide” os assuntos que serão analisados ou jogados no lixo. O mesmo acontece nos softwares de
processamento de relatórios preliminares nos grandes estudos jurídicos e em muitos outros âmbitos.
Os sistemas automatizados estão tomando conta, por exemplo, da seleção de estudos científicos para
produzir evidências.
Poderia se pensar que tudo isso garante eficiência e imparcialidade, já que esses sistemas executam
sequências de tarefas obedecendo critérios de forma impessoal. Mas seria de fato sem a participação
de pessoas? Os sistemas automatizados podem condicionar ou agravar desigualdades e injustiças, em
razão de determinações incrustadas em sua lógica computacional, com o agravante de que a própria
natureza de autômatos impede que suas decisões sejam auditáveis ou sequer discutíveis.
Contudo, tais inovações representam enorme potencial para ampliar benefícios à saúde individual e
coletiva, mediante a expansão do acesso e da qualidade desses bens e serviços; podem, inclusive,
auxiliar no alcance das metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU). Advertência em contrário
é que as vantagens auferidas tendem a privilegiar os que podem pagar, além de representar riscos
maiores para os pobres.
O propósito desta linha de reflexões, debates e investigações é apoiar a sistematização, a formulação
e a difusão de estratégias e instrumentos de salvaguardas éticas e de garantias de equidade em
mecanismos que, rapidamente, vão ficando fora do escrutínio público, quando deveriam operar
somente sob orientação e regulação do poder público. Em suma, a presente iniciativa busca contribuir
para o desafio: a IA no campo da saúde pode escapar dessa tendência e ajudar a construir um mundo
mais justo e humano?
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