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O COMEÇO DA 
HISTORIA



Brasil:
A partir de 2003 inicia-se um novo 
marco da atuação e se restabelece 

uma política para o setor 
farmacêutico  

(Desafios de operação e desenvolvimento do complexo industrial 
da saúde / organização Lia Hasenclever...ET.AL. 1ra Ed. CIP,RJ, 

2016).



O Brasil como 
“GOLD STANDARD” regional

• A estrutura e principio da SAUDE 
UNIVERSAL do SUS  facilitou um
rápido desenvolvimento do complexo 
industrial da saúde, CIS.

• Fabricação de medicamentos 
genéricos, e de forma incipiente, 
medicamentos com inovações 
incrementais

• Fabricação pública de vacinas, soros e 
medicamentos de baixo interesse da 
indústria transnacional. 



O que  aconteceu com outros países da America do Sul ?

• Outras estruturas, modelos / 
princípios dos Sistemas de Saúde não 
facilitaram políticas de 
desenvolvimento industrial no âmbito  
da CT&I e saúde semelhantes.

• Por ex., Argentina tem também 
indústria privada e pública, mas há 
uma forte concentração de mercado

• Na maioria dos países destaca se o 
crescimento dos produtos 
importados no consumo interno.



1.Desafios

1.Dependências produtivas e 
tecnológicas

1.Fragilidade dos parques 
industria-lhes tecnológicos  dos 

países da América do Sul

1.Desequilíbrio entre a capacidade 
inovadora do mercado 

farmacêutico e o acesso a TS 
essenciais, ainda aqueles pouco 
atrativos para as transnacionais

Oportunidades

1.Publicações recentes justificam a 
elaboração e implementação de 

políticas para o setor farmacêutico 
por este ser indutor de novas 

tecnologias

1.No ámbito regional destaca-se 
uma intenção de fortalecer os 

sistemas primários de saúde para 
o acesso universal às vacinas e sua 

distribuição equitativa (CEPAL 
2021)

TENDENÇAS 
CT&I



PROJEÇÕES

• A “queda” das patentes

• A ascensão da saúde digital

• O crescimento de medicamentos biotecnológicos



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NA REGULAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS SANITARIAS

• 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
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DEEP 
LEARNING



“Na última década, métodos alternativos de 
teste tornaram-se muito mais sofisticados, 
incluindo o uso de modelos de simulação
e 'órgãos em um chip', que podem imitar 
interações como aqueles entre os sistemas 
digestivo e imunológico”



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
https://youtu.be/_mkRAArj-x0


PRINCIPAIS DESAFIOS

• A confiabilidade dos dados

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

• Ética e segurança das informações clínicas 



CEPAL 2021

Learning
machine e 
Atenção na 
saúde



Rumo ao bem viver ?


