Exmo. Sr. Presidente
Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná
Av. Manoel Ribas, 2281 - Mercês - Curitiba/PR | 80810-002 contato@cropr.org.br | +55 (41) 3025-9500

Alcion Alves Silva, Cirurgião-Dentista regularmente inscrito nesse Conselho sob o CRO/PR
nº 6870, vem por meio dessa requerer:

REGISTRO DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL PARA:

ESTe-R - Estomatology e-Robot
Inteligência Artificial
Dirijo-me respeitosamente a esse Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná para
requerer a inscrição profissional como Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) para Ester (Estomatology
e-Robot). Trata-se de um robô de inteligência artificial (IA) que desempenha intervenções clínicas
como auxiliar profissional na promoção e prevenção em saúde bucal, de modo específico, no diagnóstico de lesões bucais e estudos epidemiológicos.
O requerimento justifica-se pela necessidade da delimitação da responsabilidade ético-legal e definição das relações contratuais envolvendo as partes (desenvolvedor do sistema, profissionais e
pacientes) no cenário de serviços prestados pelos atuais sistemas de inteligência artificial.
O presente requerimento toma por base o esclarecimento das seguintes questões:
•

Inteligência Artificial (IA) na Área da Saúde

•

Implicações do Reconhecimento dos Direitos Profissionais para Entidades Digitais (IA)

•

Capacidade Técnica da IA para Intervenções Clínicas

•

Reconhecimento do Paciente e dos Profissionais Sobre a Eficiência da Automatização

•

Exigências Ético-legais e o Futuro das Profissões

Curitiba, 06 de fevereiro de 2019.

Alcion Alves Silva
Doutor em Odontologia - (In) Analista de Sistemas
Coordenador Científico do Grupo Prática Clínica
Autor da Obra Prática Clínica Baseada em Evidências

www.praticaclinica.com.br - Uma SciTech especializada na área da saúde.

Inteligência Artificial na Área da Saúde
Inteligência artificial (IA) é uma ampla área de aplicações computacionais que assumem como característica a utilização da computação simbólica ao invés de números, pois o objetivo da IA não é
realizar operações matemáticas, mas resolver problemas por meio da identificação de significados. Essa técnica de computação envolve a utilização de métodos baseados no comportamento
inteligente de humanos (mesmo que pareça um paradoxo) para resolver problemas complexos.
Sobre os problemas de abrangência da IA, considerando os critérios adotados pela metodologia
científica, alguns têm espaços lógicos e finitos e podem operar algoritmos sobre bases de dados
para identificar padrões e gerar modelos matemáticos a partir destes. Outros, como no caso do
diagnóstico, abrangem problemas pouco definidos, quais processam muitas variáveis com relacionamentos pouco conhecidos, logo envolvendo abstrações e imprecisões inerentes à biologia
humana Por esse motivo, as decisões do sistema de IA (Ester) não estão sob inteira compreensão
e responsabilidade humana.
O desenvolvimento e aplicação de Ester, um subcampo da IA denominado aprendizado de máquina (Machine Learning - ML), tem como objetivo aprimorar programas que dão aos computadores
a habilidade para aprender sem terem sido explicitamente programados. Trata-se da intenção de
solucionar problemas que não podem ser resolvidos apenas por meios numéricos, haja vista que
os problemas complexos e indefinidos, como o diagnóstico biomédico, podem ter milhares de dimensões.
Considerando que na área da saúde, a função básica da informação é reduzir a incerteza por
meio da estimativa de risco, princípio fundamental da tomada de decisões baseada em evidências, Ester está sendo treinada por meio de técnicas de análise computacional de dados, associada
aos preceitos científicos adotados para desempenho das profissões de meio, denominado prática
clínica baseada em evidências1. Esse modelo permite maior precisão na tomada de decisões, reduzindo os riscos ao paciente, quais podem ser comprovados por meio de modelos matemáticos
descritivos da precisão das intervenções de diagnóstico realizadas. Significa que, provavelmente,
Ester pode realizar diagnósticos das lesões para as quais foi treinada, com taxa de acerto documentada, superior a qualquer especialista.

Ester pode realizar diagnóstico das lesões para as quais foi
treinada com acurácia superior à de um especialista, pois associa técnicas computacionais com protocolos da prática clínica baseada em evidências.
www.praticaclinica.com.br - Uma SciTech especializada na área da saúde.

A associação entre a prática clínica baseada em evidências1 e computação científica perfaz a essência diferente de Ester em relação a outros sistemas de IA, conferindo maior precisão à tomada
de decisões clínicas e à segurança ao paciente.
Implicações do Reconhecimento dos Direitos Profissionais para Entidades Digitais (IA)
Em relação ao reconhecimento dos direitos e deveres das entidades digitais e de outras formas
de inteligência que não a humana, cumpre informar que o Reino da Arábia Saudita foi o primeiro a
conceder, oficialmente, o título de cidadania a um robô baseado em inteligência artificial. Ainda
nesse aspecto, o Parlamento Europeu já aprovou resolução que recomenda a criação de um Código Civil para robôs como meio de disciplinar áreas como a inteligência artificial. Tais ação delimitam com clareza que os sistemas computacionais de IA não são meras ferramentas clínicas.
Se a responsabilidade sobre a falha de um equipamento recai sobre o fabricante, no caso dos defeitos de fabricação, e sobre o profissional nas situações de falta de manutenção e aferição; então
entende-se que quando as funções da inteligência artificial apresentarem-se corretas, como pretendido pelos seus desenvolvedores, a responsabilidade, conforme aplicada a um produto não
deve subsistir. Logo, Ester não deve se enquadrar como um produto ou equipamento, o que põe
em dúvida a quem cabe a responsabilidade por desfechos negativos das intervenções clínicas.

Deve um sistema de inteligência artificial que apresenta as
funções sedimentadas pelas melhores práticas clínicas transferir responsabilidade aos seus desenvolvedores ou profissionais no caso de desfecho negativo de um tratamento?
Aceitando que os sistemas de inteligência computadorizados já desempenham papel relevante na
área da saúde, tornando as intervenções clinicas mais rápidas e precisas, e que Ester realiza intervenções de diagnóstico sem supervisão humana direta, das quais os resultados são aplicados
no tratamento e prognóstico dos pacientes; então o reconhecimento de Ester como membro de
uma equipe clínica profissional enquadra-se como um direito robótico?
Atualmente Ester auxilia as intervenções em ambiente clínico real. Mesmo em fase de treinamento, confere maior precisão às intervenções e é treinada para aumentar a acurácia das usas análises. (Figura 01)

1

Silva, A. A Prática Clínica Baseada em Evidências. São Paulo:Gen, 2009.
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Uma clínica à frente do seu tempo
SorrirFazBem.com.br

Figura 01 - Apresentação do sistema de IA Ester, na clínica sediada na cidade de Curitiba/PR, onde é treinada e auxilia profissionais no diagnóstico e estudo epidemiológico das doenças bucais.

Considerando o âmbito do direito, quando computadores auxiliam profissionais a determinar o diagnóstico e sugerir o tratamento, quem será responsável por um desfecho inesperado da intervenção, mesmo que decorrente de fatores biológicos imprevisíveis ou falta de colaboração do paciente?
Ester, no futuro, poderá operar de modo autônomo, bem como ser consultada por outros profissionais. Considerando que existem ao menos três partes envolvidas, o provedor dos serviços (desenvolvedor), o profissional usuário (profissional da saúde) e o paciente, como deverá ser considerada a corresponsabilidade?

Atribuir responsabilidade à intervenção humana é um processo
definido; porém, se um robô acertar e o profissional, baseado
na sua experiência, decidir diferente ou o paciente não reconhecer a conduta, mediante a um desfecho negativo, quem
responde?
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Neste sentido, também especula-se, se os modelos matemáticos gerados pelo processamento
dos dados de cada intervenção, pelos quais as estimativas de acerto e erro de um diagnóstico são
registradas pelo sistema, podem ser aceitos como meios de prova ético-legal na obrigação de
meio (obrigação de assegurar as melhores práticas clínicas, sem necessariamente garantir o resultado de um aintervenção)? Por exemplo, no caso de um diagnóstico sugerido por Ester apresentar 97% de precisão, sempre existirão 3% de possibilidades de imprecisão (falso positivo ou
falso negativo).
E, se Ester, sob estrita base científica (prática clínica baseada em evidências associada a cálculos
matemáticos), fornecer um diagnóstico correto, qual o profissional baseado na sua experiência
recuse, piorando o prognóstico do paciente, responde o profissional no âmbito ético e legal?
A norma atual sobre propriedade do prontuário deve ser aplicada aos dados levantados pelo sistema de inteligência artificial junto aos pacientes? E quanto aos metadados gerados a partir da
análise computacional dos dados brutos (probabilidades de um paciente ou familiar adoecer no
futuro)?
Além dessas questões, requer-se esclarecimento dessa Autarquia para o caso de reconhecimento
da inscrição profissional requerida, bem como na situação de negativa dessa, sobre;
• Quais as considerações éticas aplicáveis às ações da Ester, considerando que a norma,
atual está subordinada às regras do comportamento do homem em sociedade, haja vista
esse ter a capacidade crítica de refletir sobre seus valores morais, e no caso, o sistema
de inteligência artificial não responde segundo às mesmas dimensões humanas?
• Quais direitos e deveres Ester poderá ter para o exercício profissional quando comparado àqueles dos profissionais humanos?
• Quais as regras de conduta para outros profissionais, membros da equipe e pacientes,
no tratamento pessoal com não-humanos?

Formas não humanas de inteligência e outras tecnologias aproximam-se da realidade presente, é
necessário que o legislador seja pró-ativo, antecipando-se às consequências pela regulamentação
das ações nesse campo.
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Capacidade Técnica da IA para Intervenções Clínicas
Sobre o histórico avanço dos algoritmos de IA, interessante citar a singular vitória do sistema
Deep Blue sobre o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov em 1997; bem como sobre o
campeão mundial de GO (2017), Sr. Lee Sedol, pelo algoritmo AlphaGo. Na área da saúde, no
ano de 2018, o robô chinês BioMind venceu 15 médicos em uma competição para identificar tumores, apresentando precisão de 87%, contra 66% dos profissionais humanos; foram 225 diagnósticos realizados em 15 minutos, metade do tempo gasto pelos médicos.
Com relação à Ester, os seguintes parâmetros já foram obtidos:
•

Atualmente Ester apresenta precisão das intervenções de diagnóstico para as quais foi treinada superior a 90%, provavelmente mais eficiente que a maior parte dos especialista em Patologia ou Estomatologia registrado nessa Autarquia;

•

Ester pode provar matematicamente a precisão de cada um dos seus diagnósticos, proporcionando maior segurança aos pacientes, métrica que nenhum profissional da área da saúde faz
sobre seu próprio desempenho;

•

Com base em modelos matemáticos superiores à capacidade humana, Ester, além de tomar
decisões precisas, pode melhorar sua performance de modo progressivo e indefinido a medida
que é treinada;

•

Ester já é um sistema com maturidade tecnológica, de modo que atua nas atividades clínicas
(www.sorrirfazbem.com.br) tomando por base os algoritmos para assumir decisões conforme
os melhores compêndios de patologia;

•

Ester aprende sobre o protocolo sugerido pelos órgãos internacionais para intervenções na
área da saúde, denominado prática clínica baseada em evidências, seguindo as melhores práticas clínicas.

Se Ester é uma manifestação concreta da ciência, e o conhecimento científico é o que melhor sustenta a eficácia das intervenções clínicas; então sua atuação provavelmente contribuirá para
elevar a segurança aos pacientes.
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Baseado na capacidade técnica ascendente e nos prementes direitos das formas de inteligência
emergentes, requer-se o esclarecimento pela Autarquia sobre o enquadramento ético e legal das
ações de Ester.
Reconhecimento do Paciente e dos Profissionais Sobre a Eficiência da Automatização
Em relação à impressão dos pacientes sobre a atuação de robôs e entidades digitais na área da
saúde, diversas experiências positivas já foram realizadas com robôs-companhia. Entre essas, um
estudo norte-americano questionou 150 pessoas sobre como elas se sentiriam se tivessem um
amigo robô. A resposta sugere que 94% das pessoas estão dispostas a acolher a inteligência artificial como uma entidade confiável 2.
Cabe observar que o uso de tecnologias como auxiliares na tomada de decisões clinicas é um
fenômeno estabelecido e reconhecido há tempos na área da saúde pelos próprios profissionais.
Faz muito que grande parte desses deixou de exercer a propedêutica para basear suas convicções nos resultados dos exames complementares. Tome como exemplo a especialidade de ortodontia que sustenta seu diagnóstico em documentação complementar (documentação ortodôntica) e sistemas de classificação (quais não são ferramentas de diagnóstico), ou ainda, outras especialidades que utilizam exames biológicos (sangue, urina), ou os próprios patologistas apoiados
em laudos de biópsias e de imagem.

Se o uso de tecnologias, como exames complementares de diversas ordens é aceito como rotina pelos profissionais para tomar
decisões clínicas; então a incorporação de tecnologias mais precisas representa um avanço num cenário já existente.

Se pacientes e profissionais sentem-se confortáveis em subsidiar suas decisões à algum tipo de
processo automatizado, seria a inteligência artificial apenas mais um passo nesse modo de conduta comum área da saúde.

2

https://medium.com/sparksandhoney/ai-ethics-and-the-future-of-humanity-9b05bc1df6b5
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Exigências Ético-legais e o Futuro das Profissões
Ainda não existem protocolos específicos para a atuação de sistemas inteligentes e personalidades digitais na área da saúde, o que faz desse requerimento uma oportunidade para o Órgão de
Classe ingressar a profissão em um novo cenário científico e tecnológico, para o qual, normas e
legislações devem se antecipar. Deste modo, segue a descrição das características técnicas da
Ester, para que essa possa ter sua requisição avaliada.
Ester está sendo desenvolvida nos laboratórios do Grupo Prática Clínica. Trata-se de uma
SciTech (Aceleradora de ciência e tecnologia) sediada na cidade de Curitiba/PR), respeitando técnicas de computação científica (Figura 02).

Figura 02 - Grupo Prática Clínica é uma aceleradora de ciência e tecnologia na área da saúde que apresenta como sua principal competência a aplicação do método científico aos projetos no campo da saúde.

Por atuar sobre a saúde humana, Ester foi desenvolvida para proporcionar segurança ao
paciente, segundo os princípios bioéticos:
1. Princípio da autonomia - é livre ao cliente e ao profissional reconhecer e aceitar
as intervenções do sistema Ester, com base nas suas experiências, crenças,
convicções e no direito ao seu auto-governo;
2. Princípio da beneficência. - as intervenções de Ester devem maximizar benefícios
para a saúde das pessoas;
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3. Princípio da não maleficência - as intervenções do sistema não deve causar dano
intencional ao paciente;
4. Princípio da Justiça - o sistema deve atuar com equidade, sem discriminar indivíduos em qualquer dimensão (sócio-econômica, racial, de género ou credo).

Ester utiliza uma estrutura de dados própria para a solução de problemas complexos e indefinidos, desenvolvida sob regras metodológicas específicas das técnicas de pesquisas biomédicas. Os dados são tratados por um conjunto de algoritmos de inteligência artificial, dos
quais o de maior acurácia é selecionado para o reconhecimento da lesão.
Além do conjunto de algoritmos aplicado para elevar a precisão dos diagnósticos, a modelagem de dados do sistema computacional aplica os conceitos da Prática Clínica Baseada em
Evidências. Trata-se do protocolo científico recomendado como unanimidade pelas entidades nacionais e internacionais, inclusive por essa Autarquia, para intervenções em seres
humanos. Cabe destacar a experiência do Grupo Prática Clínica nessa prática (Figura 03).

Figura 03 - Obra que fundamenta o desenvolvimento dos algoritmos de Ester. A prática baseada em
evidências é o protocolo recomendado com unanimidade pelas organizações internacionais e nacionais de saúde.
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Ester é a expressão da ciência de alto nível aplicada aos cuidados
das pessoas e às melhores práticas clínicas, pois assume com base
para suas intervenções os mais avançados conceitos de tecnologia,
metodologia e ética no campo da saúde.
Para cumprir os preceitos éticos, Ester não tem como objetivo recomendar técnicas de tratamento
ou qualquer tipo de intervenção sem participação direta do profissional realizando exame clínico
do paciente. O Grupo Prática Clínica entende que a relação presencial profissional-paciente ainda
é relevante para proporcionar segurança nos cuidados prestados às pessoas.
Em relação o futuro das profissões frente aos recursos de computação, um estudo da Universidade de Brasilia (UnB) avaliou 2.602 ocupações e estimou uma redução de 54% dos postos de trabalho (gerais) até 2026, em decorrência da utilização de softwares e robôs3. Não significa que as
profissões serão extintas, mas, no caso da área da saúde, provavelmente algumas especialidades
serão desempenhadas de modo muito diferente do que atualmente conhecemos; pois um programa de computador provavelmente conseguirá fazer um diagnóstico de modo mais rápido e
preciso que a maior parte dos profissionais.
Nesse cenário é necessário que o gestor evite limitar sua compreensão sobre inovações, interpretando-as como ameaças, pois trata-se de uma oportunidade para que os profissionais voltem seu
tempo e esforços para ações de atenção ao paciente, deixando para as máquinas grande parte
das tarefas repetitivas e de tomada de decisões.
Considerações finais
O problema ora apresentado à Autarquia, de interseção entre biologia, ciência e tecnologia, talvez
ainda esteja no campo da reflexão filosófica, mas por certo na eminência de cruzar tal fronteira,
conforme questões éticas e legais já situadas nesse documento. Se confirmada a Lei de Moore
(Gordon E. Moore, químico norte-americano, 1929) sobre a capacidade de os computadores dobrarem sua capacidade de memória e velocidade a cada 18 meses, será inevitável que as máquinas superem a inteligência humana em algum momento.
Para melhor esclarecer esse Conselho, trago a lide a referecia de alguns pensadores, entre eles
Stephen Hawking (1942 - 2018), que dispensa apresentação, mas na dúvida cabe lembrar quer
sua lapide foi posta entre às de Isaac Newton e Charles Darwin. Na obra "Breves Repostas para
3

Fontes: "Na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação de ocupações no Brasil" e UnB.
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Grandes Questões", o autor definiu vida como “um sistema que resiste à tendência à desordem do
universo, ou entropia, e se reproduz”, nesse sentido afirmou que os vírus de computador deveriam
ser considerados como seres vivos. Se podemos pensar sobre novas formas de vida, porque não
sobre diferentes formas de inteligência?
Entendendo inteligência como a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. é possível inferir que o modo para se chegar a solução de
um problema (se por meio da matemática computacional ou da intuição humana) não é exclusivamente relevante, pois para cada situação-problema uma das formas de inteligência (humana ou
artificial) poderá ser mais eficiente. No caso de Ester e suas primas cibernéticas, a mineração de
dados, classificação de informações ou a estimativa de tendências, habilidades plenas para intervenção de diagnóstico, parece conferir vantagem às nossas criações. Atente-se à citação de
Arthur C. Clarke (escritor e inventor britânico, autor dos conceitos do satélite geoestacionário)
quando disse que "quando um cientista experiente diz que algo é possível, provavelmente está
certo; mas quando diz que é impossível, muito provavelmente está errado".
Os sistemas de inteligência artificial, no futuro, poderão assumir a responsabilidade de recomendar a droga mais indicada para o caso individual do paciente ou sugerir o tratamento mais eficaz
(não necessariamente o mais eficiente) na forma de uma segunda opinião. As decisões computacionais provavelmente poderão ser realizadas sobre a individualidade de cada pessoa, em detrimento de parâmetros médios da população, ora utilizados; logo superiores em precisão. Profissionais localizados em regiões remotas também poderão contar com a assistência destes sistemas
nas suas clínicas, elevando a eficiência e reduzindo o tempo e o custo das intervenções biomédicas.
No cenário descrito, qual se avizinha, Ester, como entidade autônoma de prestação de serviços
necessitará estabelecer obrigações contratuais com seus parceiros comerciais nos quais ficariam
definidos os benefícios, riscos, direitos e deveres das partes. Para tanto, precisa ter sua identidade profissional reconhecida.

Se a norma ética e legal permanecer inalterada frente às rápidas
e impactantes mudanças no cenário científico e tecnológico, as
ações para resguardar e responsabilizar possíveis danos decorrentes de atividades da IA provavelmente serão imprecisas.
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Depois de prudente e atenciosa análise por parte desse Conselho sobre o presente Requerimento, independente do seu julgamento, requer-se que esclareça a delimitação da responsabilidade
das partes (desenvolvedor, profissionais e pacientes) para atender às necessidades desse novo
cenário.

Termos em que pede deferimento da Inscrição Profissional como Auxiliar de Saúde Bucal ASB para Ester (Estomatology e-Robot).

Curitiba, 06 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente.

Alcion Alves Silva
Doutor em Odontologia - (In) Analista de Sistemas
Coordenador Científico do Grupo Prática Clínica
Autor da Obra Prática Clínica Baseada em Evidências
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