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Sociedade, Indústria,
Saúde e a Tomada de
Decisão

Era Agrícola

Agricultura
– Não há separação entre trabalho e não-trabalho
– Não há distinção entre tarefas domésticas e profissionais
– Produção em pequena escala, artesanalmente, e o
excedente era comercializado na própria região
–

Medicina Magia
– Relacionamento Paternalista
– Poucos dados e informações
–
Processo Decisório
– Senso comum
– Experiências, vivências e observações do
mundo.
–

Era Industrial
Indústria 1.0
– Local de trabalho diferente do local de moradia
– Empresas organizadas hierarquicamente (exército e igreja)
– Invenção da produção mecânica alimentada por água a
vapor

Medicina Científica
– Saúde relacionada a força de trabalho – Saúde pública
– Aumento do conhecimento sobre o corpo humano, doenças e
tratamentos – Humani Corporis Fabrica
– Usar métodos estatísticos para estudar a eficácia nos
tratamentos clínico – London Epidemiological Society

–

–
Processo Decisório
– Baseado em conhecimento científico
– Critérios, variáveis e dados a serem
analisados
–

Processo Decisório

ação

dado

informação

decisão

Fonte: Adaptado de Angeloni, M. T. Elementos intervenientes na tomada de decisão. Ci. Inf., Brasília, v. 32, n.1, p. 17-22, jan/abr. 2003

Era Industrial
Indústria 2.0
– a produção em massa se baseia no desenvolvimento de
produtos padronizados – baixo custo e uniformidade do
produto
– sistema de produção organizado para que cada empregado
realizasse uma atividade muita específica para o
desenvolvimento do produto – linha de produção

–

Medicina Social e Epidemiologia
– Combate às doenças infecto contagiosas e educação
sanitária – descoberta do antibiótico
– International Epidemiological Association – estudo da
distribuição da doença, modelos e novos desenhos de
pesquisa
– Regras básicas da análise epidemiológica:
•
•
•
•

fixação dos indicadores típicos da área (incidência e prevalência)
delimitação do conceito de risco,
Bioestatística como instrumental analítico de escolha
Desenvolvimento de técnicas de identificação de casos, adequados à
aplicação em grandes amostras, e a descrição dos principais tipos de
"bias" na investigação epidemiológica.

–

Processo Decisório em Saúde

Pessoa vai
ao medico
– (ação)

Dados clínicos

Prontuário –
(informação)

•

Hipótese
Diagnóstica,
Tratamento e
Exames
Complementares –
(decisão)

•

Análise e síntese
das informações
clínicas
Análise dos riscos
e benefícios

E surge o computador...
• 1938 a 1956
• Processamento batch
• Artesões habilidosos em soluções de problemas através de algoritmos matemáticos
• Uso limitado nas organizações – processamento numérico

• Uso do computador na bioengenharia

• 1956 a 1964
• Novas formas de utilizar o computador no processamento de dados
• 1959 – Ledley & Lusted
•

Proposta de usar o computador no auxílio da tomada de decisão médica

• 1962 – Hospital Computer Project
•

Sistema de Informatização Hospitalar no Massachusetts General Hospital - Administrativo

E surge o computador...
• 1964 a 1972
• Slack, 1965 – Projeto Eliza
• Fritz Bauer, 1969 – Engenharia de Software
• Mercado: Ampliava o desenvolvimento de Sistemas Informatizados para
Hospitais – Administrativa e alguma informação sobre o paciente
• Preocupação com padrões para tratamento dos dados pelos
computadores
•
•

American College of Pathology , 1965 – SNOP o embrião do SNOMED
1969 – Uniform Minimum Health Data Set (UMHDS)

• Uso de sistemas estatísticos para a área da saúde
• Weed, 1968 – Problem Oriented Medical Information System (PROMIS)
•
•

Primeiro sistema integrado que incluia todos os aspectos do paciente, inclusive o
seu tratamento
Sistema orientado ao paciente e não a doença

Era da Informação
Indústria 3.0
– Introdução de automação e robótica individual
– Início da era da informação – Revolução da Informação

“Em termos ideais, a Revolução da Informação repetirá os êxitos da
Revolução Industrial. Só que, desta vez, parte do trabalho do cerébro,
e não dos músculos, será transferido para as máquinas”
(Dertouzos, 1997)
“O que mudou não é a atividade na qual a humanidade está engajada, mas
sim a habilidade de usar uma força produtiva a qual distingue nossa
espécie biológica das demais: nossa capacidade de processar símbolos”
(Castells, 1996)

Processo Decisório
Sistemas de Informação
ação

dado

decisão

informação

Era da Informação em Saúde
Informática Médica

– Morris F. Collen, 1977 – Informática Médica:
• Informática Médica é a aplicação da tecnologia de
computação para todos as áreas da medicina –
cuidado,educação e pesquisa médica.

– Propostas de desenvolvimento de formulários para
armazenar dados de pacientes:
• Registro eletrônico do paciente
• Padronização importante

– Ampliam-se as pesquisas em como usar o
computador no auxílio da medicina:
• Sistemas de Apoio à Decisão
• Monitoração do paciente por meio de equipamentos –
software embarcado

Ciclo de vida da informação de saúde

Antes do
diagnóstico

Diagnóstico

Tratamento

Complicações

Morte

Cura/Melhora

Informações geradas e
não integradas e/ou
pouca
interoperabilidade

Consultas
Resultados de exames

Medicação
Emergência e Urgência
Internação

Serviço de Saúde
Dados de saúde gerados pelo paciente (Patient Generated Health Data)
Dados pós-morte
▪Adaptado de: ITO, M. Um modelo de gestão de paciente crônico baseado nos
conceitos de relacionamento com o cliente. 2006. Tese (Doutorado) - Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Processo Decisório em Saúde
SIH – Sistema de Informação Hospitalar
Pessoa vai
ao medico
– (ação)

Prontuário
Eletrônico –
(informação)

Dados clínicos e administrativos

•
Hipótese
Diagnóstica,
Tratamento e
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Complementares –
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Era da Comunicação

Processo Decisório
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
ação

dado

decisão

informação

Processo Decisório em Saúde
IoT, Wearables e midias sociais em saúde SIH – Sistema de Informação Hospitalar
Pessoa faz
alguma
coisa –
(ação)

Prontuário
Eletrônico –
(informação)

Dados clínicos e administrativos

•
Hipótese
Diagnóstica,
Tratamento e
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Complementares –
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•
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Big Data – Análise de Dados

Processo Decisório
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
ação

dado

informação

Analítico
decisão

Processo Decisório em Saúde
IoT, Wearables e midias sociais em saúde SIH – Sistema de Informação Hospitalar
Pessoa faz
alguma
coisa –
(ação)

Prontuário
Eletrônico –
(informação)

Dados clínicos e administrativos

•
•
•
Hipótese
Diagnóstica,
Tratamento e
Exames
Complementares –
(decisão)

•

•

Indicadores de Saúde
Predição de risco
Sistemas de Apoio a Decisão Clínica

Análise e síntese das
informações clínicas
Análise dos riscos e
benefícios

Análise e Apresentaçãp de Informações para o
Auxílio na Tomada de Decisão
Optimization
Predictive Analytics
BI Reporting and
Ad Hoc Analysis

• What is the best choice?
• What will happen?
• What will the impact be?
• What happened?
• When and where?
• How much?

Transaction
reporting
• Basic reporting
• Spreadsheets

Data integration
Data warehouse

Decision support
analytics

• Dashboards
• Clinical data repositories
• Departmental data
marts

• Enterprise analytics
• Evidence-based medicine
• Clinical outcomes
analytics

Predictive
analytics
• Personalized healthcare
• Dynamic fraud detection
• Patient, member behavior

Fonte: Yardena Peres – Making Healthcare Smarter - 2012

Big Data – IA e Algoritmos avançados

Sistemas cognitivos transformam a forma de interação com o
computador

Sistemas Programados

• Fonte de dados estruturados
• Segue regras pré-definidas
(programas)
• Entrega sempre o mesmo
resultado a todos os usuários

Sistemas Cognitivos

•
•
•
•
•

São ensinados e não programados
Aprendem e melhoram baseado na experiência
Todos os tipos de dados
Entrega o resultado dependendo do usuário
Permite expandir e escalar nosso próprio
pensamento
Fonte: John Hogan – The New Era of Cognitive Computing - 2014

Processo Decisório
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

ação

dado

informação

Analítico
decisão

IA/Cognitivo

Desafios no Uso da IA
• Labeling de dados
• Obter massivos conjunto de dados para treinamento
• Explicabilidade do problema
• Generalização do aprendizado
• Viés nos dados e algoritmos

Fonte: Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M. “What AI can and can’t do (yet) for your business. McKinsey & Company. January/2018

Era Digital
Indústria 4.0
– Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o uso da Inteligência Artificial permitiram o crescimento
de serviços personalizados.
– Digitização e integração de cadeias de valor e produtos e/ou serviços.
– TI, máquinas e seres humanos conectados interagindo em tempo real

Fonte: PwC Brasil, Indústria 4.0: Digitização como vantagem competitiva no Brasil. In: www.pwc.com/industry 4.0

Processo Decisório em Saúde
IoT, Wearables e midias sociais em saúde SIH – Sistema de Informação Hospitalar
Pessoa faz
alguma
coisa –
(ação)

Prontuário
Eletrônico –
(informação)

Dados clínicos e administrativos

•
•
•

•
•

Inteligência Artificial Aplicada a Saúde
Saúde Digital
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Diagnóstica,
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•
•

Indicadores de Saúde
Predição de risco
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Análise e síntese das
informações clínicas
Análise dos riscos e
benefícios

Saúde Digital

Saúde na Era Digital
• Nos USA, aproximadamente 80% dos gastos do Medicare são de pacientes com 4 ou mais
condições crônicas. Os seus custos aumentam exponencialmente à medida que o número de
condições crônicas aumentam.
• Comorbidade – ocorrência de uma morbidade a partir de uma doença pré-existente (index)
• Multimorbidade – ocorrência de duas ou mais morbidades em um mesmo indivíduo

Fonte: (1) Doessing, A, Burau, V Care Coordination of multimorbidity: a scoping study. Journal of Comorbidity, vol5, no 1. 2015
(2) Davies, SJ Peritoneal dialysis – current status anda future challenges. Nat. Rev. Nephrol. 9, 399-408. 2013.

Saúde na Era Digital
• Tanto a comorbidade quanto a multimorbidade requer o cuidado de vários profissionais de
saúde:
• Novo conceito no tratamento do paciente: Cuidado Centrado no Paciente
• Entender não só a evolução das doenças, mas no indivíduo – Personalização do Atendimento e
Clinical Pathway
• Exige uma Coordenação do cuidado/assistência (care coordination):
• organização planejada das atividades de cuidado ao paciente entre dois ou mais participantes (incluindo o
paciente) envolvidos na assistência para facilitar a entrega dos serviços de saúde com qualidade e
segurança
• Organizar o cuidado envolve a preparação do pessoal e outros recursos para realizar todas as atividades
necessárias ao atendimento do paciente e muitas vezes é feito pelo gerenciamento da troca de informações
entre os participantes responsáveis por diferentes aspectos da assistência

Fonte: (1) Doessing, A, Burau, V Care Coordination of multimorbidity: a scoping study. Journal of Comorbidity, vol5, no 1. 2015
(2) Noêl, PH et al The challeges of multimorbidity from the Patient Perspective J. Gen Intern Med 22(Suppl 3):419-24. 2007.

Necessidade de participação ativa dos pacientes no
cuidado da sua saúde

Compliance
Aderencia
Engajamento

Segurança do Paciente
Segurança do Paciente

•

Ausência de danos evitáveis ao paciente durante o processo de assistência médica e a redução do
risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável.
Mínimo aceitável

•

•
•
•
•

noções coletivas de conhecimento atual,
recursos disponíveis
contexto no qual foi dado cuidado contra o risco de não tratamento ou outro tratamento.

34
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Saúde na Era Digital – Novos Problemas
• A experiência de pacientes com multimorbidade:
• Planos de cuidado padronizados que não atendem às suas necessidades;
• Planos de cuidados diferentes que entram em conflito entre eles ou são
muito complexos;
• Presença de informações incosistentes;
• Profissionais de saúde que não se comunicam;
• Problemas na comunicação entre o profissional e o paciente/cuidador
• Informação incompreensível – health literacy

“Pacientes com multimorbidade carregam não somente o peso de
suas doenças, mas também o fardo de seus múltiplos tratamentos”
(van der Vlegel –Brouwer, 2013)
Fonte: (1) Doessing, A, Burau, V Care Coordination of multimorbidity: a scoping study. Journal of Comorbidity, vol5, no 1. 2015
(2) Noêl, PH et al The challeges of multimorbidity from the Patient Perspective J. Gen Intern Med 22(Suppl 3):419-24. 2007.

Indústria 4.0 – Framework e tecnologias digitais
colaborativas

Fonte: PwC Brasil, Indústria 4.0: Digitização como vantagem competitiva no Brasil. In: www.pwc.com/industry 4.0

Dados exógenos: Somente 10% dos desfechos
clínicos estão relacionados com o cuidado a
saúde
Ambiente

Genética e
história familiar

Status sócio-econômico

Patient Generated Health Data

1,100 Terabytes

Comportamento
e hábitos

Por tempo de vida

Acesso a
saúde &
Experiencia

Dados genômicos

6 TB

Por tempo de vida

Dados clínicos
0.4 TB
Por tempo de vida

McGovern et al. The Relative Contribution of Multiple Determinants to Health Outcomes, Health Affairs, August 21, 2014.

Influências
Sociais

Os desafios do Big Data e o Impacto nos Modelos
Preditivos
Mantendo…

80% não estruturados

Há 100,000+ clinical trials
acontecendo em paralelo.

Um paciente típico com alta
necessidade gera 100+ páginas
de prontuário eletrônico

Um paciente gerará >12 TB
de PGHD durante a sua vida
(300 milhões de livros).

Medline: 424 milhões de
artigos publicados em
5600 periódicos
1.8 milhões novos artigos
são publicados
anualmente

Sujeira
Problemas de escala: encontrar
o sinal no meio do ruído
quando estão espalhados em
milhões de páginas e em várias
localidades

Texto na qual o significado
é derivado do contexto
Humanos devem
coletar, organizar os
dados e avaliar as
evidências.
Images: X-rays,
electrocardiogramas,
ressonância magnética,
resultados de espectrometro
de massa, tomografia, etc..

1. Journal of Clinical Oncology, Talk about Health Blog, Sept 2011
2. http://www.economist.com/blogs/babbage/2013/02/computer-aided-medicine

Introdução do bias
cognitivo

Aplicativos em Saúde e o Cidadão
• O profissional é responsável por entender e diminuir os riscos
(privacidade, cyber-attacks, etc..) das novas tecnologias.
•
•

especialista em sistemas para consumidores de saúde
ehealth literacy

• Literatura ou material que pode ser acessada pelo paciente –
health literacy

• O cidadão hoje tem acesso aos seus dados:
Segurar que a forma como os dados são apresentados não
induzem ao erro
• Facilmente compreensíveis para o cidadão leigo
•

• Uso do canal de comunicação adequado dependendo do perfil
do cidadão
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Sistemas Inteligentes
• O profissional é responsável por entender e diminuir os
riscos (privacidade, cyber-attacks, etc..) das novas
tecnologias.
•
•
•
•
•

especialista em sistemas de apoio a decisão
ser critico ao usar
falso positivo x falso negativo
avaliação clínica – criar evidência clínica
“automation bias”

• Medicina Baseada em Evidência – busca por literatura
confiável
• Uso secundário dos dados com ética e profissionalismo
• Uso do canal de comunicação adequado dependendo do
perfil e especialidade do profissional de saúde
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Em Resumo: Use a IA para que o Profissional de Saúde
possa humanizar mais no cuidado de seus pacientes

O processo de Construção
• Trabalhe de perto com os especialistas de
domínio
• Desenvolver ferramentas (p.ex.: NLP) para
extrair conceitos não estruturados e suas
associações.

• Combinar dados estruturados e não
estruturados para criar conhecimento
• Valide e interaja com os especialistas de domínio

Valor ao aplicar o IA na saúde
• Aumentar a eficiência

• Reduzir o viés
• Escalar o conhecimento do especialista
• Inovando num domínio complexo

Sistemas Inteligentes e Integrados

Sinistros/Dados de saúde do Sistema de Saúde

Consultas Ambulatoriais

Registro
Eletrônico de
Saúde
(EHR)

Engenharia do
Conhecimento

Guias para a
decisão clínica

Resultados de Exames Complementares
Medicação
Cuidado de Emergênica/Urgência
Internação

Prontuário
Eletrônico
(PEP)

Machine
Learning

Dados Pós-Morte

Dados de Saúde Gerados pelo paciente

Equações de Risco
para predição

Dados Pessoais
de Saúde
(PHR)

CPEP < CPHR < CEHR
C -> Confidence

Repositórios

Engajamento do
Paciente
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