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Esta apresentação foi preparada sem participação ou

intervenção da Novartis. O conteúdo aqui apresentado é de

inteira responsabilidade do palestrante que, para a discussão

sobre o tema apresentado, atua de forma independente.



Segundo resultados da pesquisa ‘Addressing the Data

Challenges of Pharmacovigilance’, 62% dos especialistas em

Farmacovigilância planejam, ou já iniciaram esforços, para

melhorar processos usando Inteligência Artificial.

Fonte: Oracle Health Science e Informa Engage

IA em Farmacovigilância? 



Modelos de Farmacovigilância

Onde estamos

• Demanda crescente

• Prazos curtos

• Recursos limitados

Para onde vamos

• Agilidade em processos

• Alto padrão de qualidade

• Otimização de recursos



O que IA pode fazer por nós?
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I Canais de recebimento de relato

II Padronização das informações

III Automatização

IV Preparação de dados para análise
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Como IA pode nos apoiar?

Registro em 
base de dados

Recebimento do 
relato em 
Farmacovigilância 

Recebimento
de relato por 
diferentes
canais

Checagem de 
qualidade

Tradução Triagem

• Acompanhamento de ligação e identificação de relato de evento adverso em tempo real

• Identificação do documento

• Extração de dados e definição da tecnologia aplicável

• Tradução (processamento de linguagem natural)

• Reconhecimento ótico de caracteres e análise de conteúdo

• Reprodução de texto em voz

• Classificação de um relato como inicial ou seguimento

• Registro das informações do relato no banco de dados

• Avaliação de seriedade e causalidade

• Busca por informações faltantes e preparação de documento para seguimento

• Revisão de qualidade automatizada com mapeamento de errors para aprendizagem



Estamos preparados para IA em 

Farmacovigilância?

Imagem obtida em https://livetalk.com.br/inteligencia-artificial-preparados-para-a-4o-revolucao-industrial/



Como nos preparamos?

▪ Definir um novo modelo organizacional

▪ Ajustar o modelo de governançaOrg

▪ Comunicar, implementar e acompanhar a mudança de cultura
▪ Preparar a nova geração para uma realidade apoiada por IA

Cultura

Processo

Tech

▪ Rever estratégias
Estratégia

▪ Viabilizar o modelo escolhido

▪ Desenvolver um mapa tecnológico integrado



IA, bem-vinda à Farmacovigilância!

Imagem obtida em http://profissionalenegocios.com.br/por-que-inteligencia-artificial-e-crucial-para-transformacao-da-forca-de-trabalho/
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