


• Viagens de avião

• Prevenção de fraudes

• Filtros de Spam

• Recomendação de produtos/filmes

• Waze/Google Maps

Inteligência Artificial

Não é algo novo, já existe no nosso 
dia a dia e não percebemos por ter 
se tornado algo cotidiano
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E NA SAÚDE?



Startups de IA em Saúde
receberam US 4.3 bilhões desde 2013





CADA EMPRESA TEM 
PELO MENOS UM 

RODADA DE 10 
MILHÕES DE 

INVESTIMENTO 
DESDE 2018

SETEMBRO DE 2019
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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.



ONCOLOGIA E IA



SUBSTITUÍ OS
PROFISSIONAIS
DE SAÚDE?



https://www.youtube.com/watch?v=9Mz84cwVmS0
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Artificial intelligence in cancer therapy
Dean Ho et al., Science. 2020; 367 (6481): 982-983
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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.



COMO FAZER IA DAR CERTO?
segundo cancer.gov

1. CONSTRUIR UMA COMUNIDADE DE PESQUISA EM 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM ONCOLOGIA

• Fornecendo oportunidades acesso a fontes de dados;

• vinculando pesquisadores de câncer e pesquisadores de IA;

• e apoiar o treinamento e o desenvolvimento de uma força 
de trabalho com experiência em IA, ciência de dados e 
câncer.
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2. DIMINUIR O GAP ENTRE PESQUISA E APLICAÇÃO

A maioria das pesquisas está focada no desenvolvimento de 
métodos, e não na implementação desses métodos na prática clínica.

• Apoio a pesquisa para encontrar caminhos eficazes para a 
integração clínica (incluindo maneiras de entender a incerteza e 
validar as abordagens da IA);

• Educar os profissionais de saúde sobre os pontos fortes e fracos da 
tecnologia e 

• Avaliar seus benefícios em termos de resultados clínicos, 
experiência do paciente e custos.
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3. ACESSAR DADOS DE QUALIDADE EM ONCOLOGIA

A falta de grandes base de dados disponíveis publicamente e 
com dados de qualidade tem sido uma barreira significativa 
para a pesquisa de IA e o desenvolvimento de algoritmos.

• Métodos de padronização comum para todos

• Métodos de anonimização

• Apoiar o treinamento e a validação dos modelos de IA



COMO FAZER IA DAR CERTO?
segundo cancer.gov

4. ENTENDER OS MÉTODOS POR TRÁS DA MÁQUINA

Um desafio da IA, da Deep Learning especificamente, é o 
problema da caixa preta: não entender completamente quais 
informações um computador usou em seu processo de 
tomada de decisão. 

• Buscar a interpretabilidade - a transparência dos algoritmos 
poderia ajudar os pesquisadores a identificar novos recursos 
relevantes para o diagnóstico ou tratamento da doença.



LIVROS

https://amzn.to/3aOSW1Z https://amzn.to/33kxPlO

https://amzn.to/3aOSW1Z
https://amzn.to/33kxPlO


SEJAM CURIOSOS!


