
O potencial da Inteligência Artificial
no desenvolvimento de novos

medicamentos

Testar novos medicamentos é um processo lento e caro.
A Inteligência Artificial tem o potencial de interromper os estudos
clínicos. Desde o recrutamento de pacientes até o monitoramento

da adesão e a coleta de dados. Descubra neste e-book como.

https://gr1d.io/
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Colocar um medicamento no mercado é um processo longo e árduo. Estudos estimam
queoprocesso de ensaio clínico –onde novosmedicamentos são testados empacientes
antes de serem aprovados – dura nove anos e custa em média US$ 1,3 bilhão.

E os ensaios clínicos falham por vários motivos, incluindo falha no recrutamento de
participantes, desistência de pacientes no meio do estudo, efeitos colaterais e dados
inconsistentes.

Testes que falham em um estágio posterior sãomais caros. E o custo do fracasso émais
pronunciado para startups biofarmacêuticas. Com dinheiro limitado, a falha durante um
teste clínico geralmente significa que a empresa não sobreviverá. Isso ocorre porque as
empresas raramente fazem IPO até que pelo menos ummedicamento promissor esteja
na fase final de ensaios clínicos.

Os altos custos associados aos ensaios clínicos tambémtêmefeitos a jusante nos custos
para os pacientes. Isso ocorre porque as empresas biofarmacêuticas agrupam os custos
de pesquisa e desenvolvimento de testes fracassados no preço dos medicamentos
aprovados para permanecerem lucrativos.

Ensaios clínicosmais rápidos são essenciais e a tecnologia pode ajudar. Leia como neste
e-book.

Introdução

https://medcitynews.com/2021/12/4-ways-ai-can-transform-clinical-trials/


Combinaroestudocertocomopacientecertoéumprocessodemorado

e desafiador tanto para a equipe clínica quanto para quem participa.

Os pacientes podem ocasionalmente receber recomendações de seus

médicos se ele estiver ciente de um estudo em andamento, mas nem

sempre isso acontece, dificultando demais a busca.

O processamento de linguagem natural (PNL) pode ajudar a extrair e

analisar informações relevantes dos registros de um paciente,

comparar com critérios de elegibilidade para estudos em andamento

e recomendar estudos correspondentes. No entanto, as soluções que

acessam os dados do paciente enfrentam vários desafios, incluindo

dados de saúde não estruturados e fontes de dados díspares que não

se comunicam.

Encontrar um ensaio clínico

Em geral, a indústria farmacêutica tem demorado bastante para adotar a IA, mas um

número crescente de empresas está fazendo parcerias com startups por sua experiência

na descoberta de medicamentos. Já outras preferem contratar internamente para

funções de IA.

A tecnologia alimentada por inteligência artificial tem o potencial de mudar todas as

etapas do processo de ensaios clínicos, desde a descoberta de um estudo até o registro

e a adesão à medicação.

Em um estudo realizado pela consultoria ICON, quase 80% dos entrevistados da

pesquisa já usavamouplanejavamusar tecnologias de IA emensaios clínicos.Dois terços

dos executivos do setor pesquisados estavam otimistas sobre o potencial da IA para

aumentar a produtividade em 26% ou mais.

Veja, a seguir, as inovações práticas da IA nos ensaios clínicos.

Como a Inteligência
Artificial pode mudar
todas as fases dos
ensaios clínicos

https://www.iconplc.com/insights/digital-disruption/digital-disruption-in-biopharma/


Infelizmente, os desafios de inscrição não terminam quando um

paciente escolhe um ensaio clínico. Para confirmar a elegibilidade, ele

deve preencher seus dados e, em seguida, ser examinado em um local

participante pessoal ou virtualmente.

Dependendo de sua disponibilidade e de quão longe eles vivem de um

local de teste, alguns pacientes podem concluir esses procedimentos

emmenos de uma semana ou demorar muito mais tempo. Os serviços

de telessaúde podem ajudar a agilizar esse processo.

As soluções que usam Inteligência Artificial para extrair informações

dos registros médicos dos pacientes podem ajudar a simplificar o

processo de inscrição, verificando automaticamente alguns dos

critérios de inclusão e exclusão.

Desafios com inscrição

Uma vez que os pacientes se inscrevem em um estudo, eles recebem

o medicamento experimental do estudo (ou placebo). Eles vão para

casa com a medicação e um diário.

Muitos estudos ainda usam diários de papel em vez de sistemas

eletrônicos, em que se anotam quando os pacientes tomaram o

medicamento do estudo, quais outros medicamentos foram

administrados naqueles dias e as reações adversas.

Mas muitos se esquecem de anotar. Para permitir o monitoramento

remoto, algumas startups estão desenvolvendo seus próprios

dispositivos de monitoramento e sensores, adicionando uma camada

de aprendizado de máquina para interpretar os dados.

A Inteligência Artificial e os wearables oferecem monitoramento

contínuo e em tempo real de alterações fisiológicas e comportamentais

em pacientes, reduzindo potencialmente o custo, a frequência e a

dificuldade de encontros presenciais.

Adesão à medicação



A importância dos dados nos ensaios clínicos

As startups não são as únicas empresas que trabalham em tecnologia para ensaios

clínicos. As grandes empresas de tecnologia estão aproveitando seus dispositivos

móveis para construir plataformas que abrangem todo o processo de testes clínicos.

O Google, por exemplo, está construindo um ecossistema de pesquisa clínica por meio

do aplicativo Google Health Studies para Android e desenvolvendo produtos por meio

de sua subsidiária de ciências da vida, a Verily Life Sciences.

O Google Health Studies simplifica a participação dos consumidores em estudos e

fornece transparência sobre como seus dados estão sendo usados para pesquisas em

saúde.

O Boston Children's Hospital e a Harvard Medical School já estão em parceria com o

Google para inscrever usuários do Android em um estudo de 100 mil pessoas sobre

doenças respiratórias agudas. O levantamento utilizará respostas de pesquisas e dados

de mobilidade para analisar a dinâmica de transmissão de patógenos como o Covid-19.

Em abril de 2020, o Google abriu sua API Cloud Healthcare para sistemas de saúde.

Essas ações seguem a promessa de 2018 da empresa de oferecer suporte a padrões de

interoperabilidade de saúde e compartilhamento de dados (também assinados pela

Amazon, IBM, Microsoft e Salesforce). A ampla adoção de dispositivos móveis colocou

o Google no centro do ecossistema de dados de saúde, oferecendo dados em tempo

real anteriormente indisponíveis.

As possibilidades são aparentemente infinitas quando se trata de usar Inteligência

Artificial e aprendizado de máquina para diagnóstico precoce, direcionar decisões no

design demedicamentos, inscrever o grupo certo de pacientes para estudos emonitorar

remotamente o progresso dos pacientes ao longo do estudo.

Muitos ensaios têm um grupo experimental (pacientes que recebem omedicamento do

estudo) e um grupo de controle (pacientes que recebem ummedicamento placebo). O

objetivo de um grupo de controle é estabelecer uma linha de base para comparar com

os sintomas do grupo experimental.

Os dados gerados pelo paciente podem ajudar a criar gêmeos digitais e eliminar a

necessidade de um grupo de controle, reduzindo ainda mais os gargalos de

recrutamento.

A participação do
Google nos
testes clínicos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.health.research.studies&hl=pt_BR&gl=US
https://verily.com/
https://www.childrenshospital.org/
https://hms.harvard.edu/
https://cloud.google.com/healthcare-api


O setor de saúde lidera a adoção de IA, experimentando aplicativos que vão desde

diagnósticos assistidos por aprendizado de máquina até a extração de informações de

registros eletrônicos de saúde.

Em particular, o uso de software de IA para projetar novos medicamentos ganhou

impulso. No entanto, a adoção da IA no processo real de ensaios clínicos ainda está em

seus estágios iniciais.

Em comparação com outras áreas da saúde, menos startups estão visando diretamente

os clientes no espaço de ensaios clínicos. E em muitos aspectos dos ensaios clínicos, a

necessidade de digitalização precede a necessidade de IA.

Embora a IA ainda não tenha sido amplamente adotada e aplicada a ensaios clínicos,

ela tem o potencial de transformar o desenvolvimento clínico. As aplicações podem

levar a ensaios clínicos mais rápidos, seguros e significativamente mais baratos.

E o potencial da IA para melhorar a experiência do paciente também ajudará a cumprir

a ambição da biofarma de incorporar o foco no paciente de forma mais completa em

todo o processo de P&D.

Em última análise, a transformação dos ensaios clínicos exigirá que as empresas

trabalhem de maneira totalmente diferente, aproveitando as habilidades de

gerenciamento de mudanças, bem como parcerias e colaborações.

A IA sozinha não é
a solução mágica



Design dos estudos
O design adaptativo – que envolve uma abordagem mais flexível para realizar um teste

– tem sido uma tendência importante à medida que os pesquisadores lidam com o

Covid-19.

Embora os estudos tradicionais possam ser rígidos sobre os principais parâmetros e

regimes de dosagem antes de iniciar a próxima fase, um design adaptativo permite que

os pesquisadores modifiquem essas métricas à medida que os ensaios avançam.

Outra tendência nas iniciativas de estudo do Covid-19 é o uso de fóruns de pesquisa

abertos para agilizar possíveis descobertas e conclusões. À medida que os projetos de

ensaios clínicos são analisados durante essa pandemia global, essas iniciativas podem

fornecer oportunidades de aprendizado para pesquisadores, pois métodos alternativos

às práticas tradicionais de projeto de estudos são desafiados.

Ensaios virtuais
A adoção de soluções de telemedicina e monitoramento remoto impulsionadas pelo

Covid-19 estimulou o interesse em ensaios clínicos virtuais ou descentralizados.

O modelo remoto não é compatível com todos os tipos de ensaios clínicos, como

aqueles que exigem diagnóstico por imagem frequente ou outras avaliações

presenciais. No entanto, este modelo apresenta uma oportunidade para acomodar

melhor a participação do paciente.

Os benefícios potenciais dos testes virtuais incluem custos reduzidos, uma rede mais

ampla de pacientes elegíveis e melhores taxas de retenção de pacientes.

A pandemia de Covid-19 catalisou a adoção de tecnologias que podem melhorar a

eficiência e o custo dos ensaios clínicos.

Como a Covid-19 afetou
a adoção de tecnologia
para ensaios clínicos



As empresas biofarmacêuticas estão preparadas

paradesenvolver terapiaspersonalizadasquecuram

doenças em vez de tratar os sintomas. E os ensaios

clínicos precisarão acomodar o aumento do número

de abordagens mais direcionadas.

Ensaios inovadores usando a Inteligência Artificial

provavelmente desempenharão um papel cada vez

maior no processo regulatório, definindo novos

endpoints centrados no paciente.

No futuro, todas as partes interessadas envolvidas

no processo de ensaio clínico alinharão suas

decisões com as necessidades do paciente. Os

patrocinadores canalizarão informações sobre o

estudo, o processo e as pessoas envolvidas pormeio

do paciente.

Ousode tecnologiasde saúdedigital habilitadaspor

IA e plataformas de suporte ao paciente podem

revolucionar os ensaios clínicos com maior sucesso

em atrair, envolver e reter pacientes comprometidos

durante a duração e após o término do estudo.

Os próximos anos prometem ser complexos e

incertos para a saúde. Mas, apesar dos desafios,

líderes dedicados em todo omundo estão usando o

poder da tecnologia para criar ensaios clínicos mais

eficientes e eficazes que capacitam pacientes e

médicos, literalmente, mudando a vida para o

futuro.

Conclusão

Conheça como o marketplace de APIs da
GR1D levam sua empresa para o futuro

https://www.instagram.com/gr1d_io/
https://www.instagram.com/gr1d_io/
https://www.linkedin.com/company/gr1d/
https://www.facebook.com/gr1d.io/
https://www.youtube.com/channel/UCQ3yeBr8COYc0djcZCzI9OQ
https://gr1d.io/
https://gr1d.io/

