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• Viagens de avião 

• Prevenção de fraudes 

• Filtros de Spam 

• Recomendação de produtos/filmes 

• Waze/Google Maps 

Inteligência Artificial Fraca 

Também chamada de artificial narrow 
intelligence (ANI) ou weak AI (inteligência 
fraca), é o tipo de inteligência artificial que 
já utilizamos em nosso cotidiano.  



Artificial General Intelligence 

Esse tipo de inteligência artificial é 
também chamada de strong AI 
(inteligência forte) ou ainda de 
Artificial general intelligence (AGI) e 
seria capaz de realizar o mesmo tipo 
de tarefas intelectuais que os seres 
humanos executam com o mesmo 
nível de sucesso. 

Ex Machina (Fime – 2014) 

• Discordar, 

• Discutir, 

• Resolver problemas genéricos,  

• Pensar de forma abstrata, 

• etc. 



Superinteligência 

A superinteligência artificial seria o 
momento em que as máquinas ficariam 
mais inteligentes do que os seres humanos, 
fato que Ray Kurzweil acredita que 
acontecerá em 2047. 

Nick Bostrom 
Filósofo da Universidade 

de Oxford 

A superinteligência seria um intelecto muito mais 
capaz que as melhores mentes humanas em todas 
as áreas do conhecimento. Essa superioridade ao 
intelecto humano é desconcertante, tanto para 
cientistas como para leigos, porque seu resultado é 
desconhecido. 

https://amzn.to/2ELiYG7 

Raymond 

Kurzweil 
 

Diretor de 
engenharia 
do Google 

https://amzn.to/2TnwXdF 

https://amzn.to/2ELiYG7
https://amzn.to/2TnwXdF




POR QUE TEM EVOLUÍDO? 



Capacidade Computacional 



Algoritmos mais Complexos 



BIG DATA 

Uma quantidade de dados suficientemente 
grande que leve a uma mudança nas formas 
tradicionais de análise de dados. 



E NA SAÚDE? 



GERENCIAIS 
PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 
DE DROGAS 

IMAGEM E 
DIAGNÓSTICO 
OUTROS 



E na saúde? 



E na saúde? 



E EM ONCOLOGIA? 



ONCOLOGIA E IA 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
- Acelerar o rastreamento e detecção do 

câncer.  

- Câncer de pulmão: existem modelos com 
acurácia na faixa de 80% a 96% no 
rastreamento. 

- Segmentação dos volumes tumorais, o 
que pode ter influência no planejamento 
do tratamento radioterápico. 



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
- Prever a resposta ao tratamento com 

base nos achados de imagem. 

- Câncer retal avançado: predizer com 
80% de precisão a resposta completa 
à quimiorradiação neoadjuvante. 

ONCOLOGIA E IA 



PATOLOGIA DIGITAL 
- Predizer seis mutações genéticas 

diferentes (STK11, EGFR, FAT1, 
SETBP1, KRAS e TP53). 

- Esses métodos podem auxiliar os 
patologistas na detecção de 
mutações genéticas do câncer e 
podem ser custo-efetivos em 
comparação com a análise 
mutacional. 

ONCOLOGIA E IA 



https://www.youtube.com/watch?v=9Mz84cwVmS0 

ONCOLOGIA E IA 

https://www.youtube.com/watch?v=9Mz84cwVmS0


DESFECHOS CLÍNICOS 
- Um grupo do Mount Sinai, um algoritmo que 

utilizou dados de prontuário eletrônico, foi 
capaz de prever o desenvolvimento de uma 
variedade de doenças com 93% de precisão 
geral, incluindo cânceres de próstata, reto e 
fígado. 

ONCOLOGIA E IA 



DESFECHOS CLÍNICOS 
- Prever os interação medicamentosa 

baseadas em bancos de dados de 
interações proteína-proteína e droga-
proteína.  

- Este estudo levou a descoberta de pelo 
menos cinco novas interações droga-
droga, que posteriormente foram 
suportados por evidências da literatura. 

ONCOLOGIA E IA 



TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA 
- Combinar os pacientes aos ensaios clínicos 

mais apropriados. 

- Auxiliar na utilização de protocolos e 
melhores práticas clínicas, como o Watson 
for Oncology (WFO) da IBM. 

ONCOLOGIA E IA 



ONCOLOGIA E IA 

contribuem para uma 
melhor tomada de 
decisão clínica e 
consequente melhor 
manejo do paciente 
oncológico 



APLICAÇÕES DE MUNDO REAL 

Uma das maiores barreiras está na validação. 

Modelos adaptados que não se generalizam em diferentes populações. 

 

ACESSO A DADOS E EQUIDADE 

Aplicar a IA a doença com menos prevalência. 

Dados isolados dentro de instituições individuais. 

 

INTERPRETABILIDADE E O PROBLEMA DA CAIXA PRETA 

Apesar de atingirem regularmente um alto desempenho, sejam pouco claros. 

Determinar a lógica precisa por trás das previsões baseadas em DL. Na prática médica, 
tradicionalmente é essencial na tomada de decisões clínicas conhecer as razões de cada 
decisão. 

LIMITAÇÕES 



BIG DATA ML 

GAP 
APLICAÇÃO 



SEJAM CURIOSOS! 
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