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Em parceria com a Microsoft, Grupo Oncoclínicas vai
adotar Inteligência Artificial no tratamento do câncer
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Acordo prevê uso de aprendizado de máquina para ganhar velocidade e assertividade ao
planejar tratamentos; USP será parceira no desenvolvimento de algoritmo para
quimioterapia

São Paulo, 10 julho de 2017 – O Grupo Oncoclínicas e a Microsoft se uniram em um
projeto que vai utilizar Inteligência Artificial (IA) para promover avanços no tratamento do
câncer, tornando os planos de combate à doença mais efetivos e trazendo mais qualidade
de vida aos pacientes. O acordo fechado pelas organizações prevê o uso de recursos de
aprendizado de máquina (machine learning) tanto para a frente de radioterapia quanto para
a de quimioterapia.   

Com o uso de IA da Microsoft, o Grupo Oncoclínicas espera ganhar velocidade e
assertividade ao planejar tratamentos contra o câncer. As informações geradas a partir de
softwares de aprendizado de máquina– capazes de aprender com base nos dados e
imagens que recebem – serão utilizadas para apoiar médicos na definição do melhor
tratamento para o paciente, oferecendo mais subsídios para que ele possa tomar sua
decisão. 

Na frente de radioterapia, a utilização da IA possibilitará delinear estruturas de órgãos
adjacentes ao tumor ou consideradas de risco de maneira muito mais rápida. Desta forma,
o programa passa a oferecer uma série de informações para que o especialista possa
estabelecer um planejamento do tratamento que contemple o desenho da área a ser
irradiada, com uma redução de horas de avaliação para alguns minutos e em poucos
cliques. A tecnologia também trará maior eficiência, já que aprende à medida que analisa
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um volume maior de imagens. A escolha continua nas mãos do médico, que pode conferir
todas as informações, mas ele passa a contar com uma aliada importante em seu
processo decisório: a Inteligência Artificial.  

Já no campo da quimioterapia, a parceria entre Microsoft e Oncoclínicas conta ainda com
reforço acadêmico do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST) da Universidade
de São Paulo (USP). A entidade, que recebe apoio financeiro da Microsoft, terá o papel de
agregar pesquisadores que trabalharão no desenvolvimento de um algoritmo capaz
analisar e estabelecer correlações entre diagnósticos de diferentes pacientes. O objetivo é
que a partir delas seja possível indicar o tratamento mais adequado com base na
verificação de uma série de variáveis que podem ter influência direta no tipo de droga
receitada para o paciente e também na quantidade de sessões que ele terá de fazer.  

“Há um volume cada vez maior de informações disponíveis, e com a Inteligência Artificial é
possível utilizá-lo para empoderar médicos e instituições de saúde a avançarem nos
tratamentos que oferecem a pacientes com câncer”, afirma Milton Larsen Burgese, Diretor
de Setor Público na Microsoft Brasil.   

Para Luis Natel, CEO do Grupo Oncoclínicas, o principal objetivo desta aliança estratégica
com a Microsoft é trazer impactos positivos ao tratamento de pessoas com câncer. “O
contrato de colaboração mútua entre o Grupo Oncoclínicas e a Microsoft é mais um
exemplo dos esforços que temos empreendido para trazer ao Brasil as mais avançadas
tecnologias e as melhores práticas assistenciais do mundo no combate à doença”, explica.
 

“Atuaremos lado a lado na geração de conhecimento e alimentação da base de
informações do sistema, compondo assim um banco de dados apurado e preciso em
radioterapia. No tocante à quimioterapia, a parceria busca a geração de avanços para o
segmento através de mineração de dados e inteligência de máquina. Isso significará a
definição de padrões e melhores práticas de tratamento. Nos dois casos, essa união de
forças trará benefícios diretos aos pacientes oncológicos de todo o país”, frisa Natel. 

Na etapa inicial do projeto, os pesquisadores do CEST analisarão parte do banco de
dados do Grupo Oncoclínicas para começar a desenhar o algoritmo de Inteligência
Artificial com o objetivo de “ensiná-la” a estabelecer determinadas correlações com base
em variáveis previamente indicadas pelo corpo médico em parceria com a Microsoft. O
processamento desse grande volume de informações será feito na plataforma de nuvem
da Microsoft, o Azure. No futuro, outras bases de dados públicas poderão ser integradas
ao projeto, ampliando ainda mais sua capacidade. 

Na fase de implementação efetiva, a expectativa é que 16 mil pacientes sejam
beneficiados pela parceria entre Grupo Oncoclínicas, Microsoft e CEST para promover
avanços no tratamento de câncer. Presente em dez Estados brasileiros, o Grupo
Oncoclínicas tem 44 unidades em operação, incluindo clínicas e parcerias com grandes
centros hospitalares.

“Estamos criando uma plataforma com dados dos nossos pacientes e da rede pública de
saúde. Vamos cruzar informações sobre os novos tratamentos e medicamentos para que
sejam adotados os protocolos médicos mais adequados para cada tipo de paciente”,
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afirmou João Alvarenga, diretor de tecnologia e inovação da Oncoclínicas.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que em 2016 tenham
ocorrido mais 596 mil casos de câncer no país. Entre os homens, eram esperados 295.200
novos casos, e 300.870 entre mulheres.

Sobre a Microsoft Brasil 

A Microsoft está no Brasil há 28 anos e é uma das 110 subsidiárias da Microsoft
Corporation, fundada em 1975. Líder em plataforma e produtividade para um mundo
“mobile-first, cloud-first”, a companhia tem como missão empoderar cada pessoa e cada
organização no planeta a conquistar mais. Desde 2003 a empresa investiu mais de
R$ 560 milhões levando tecnologia gratuitamente para cerca de 2.859 ONGs no Brasil,
beneficiando vários projetos sociais. O programa YouthSpark já beneficiou mais de
13,6 milhões de jovens brasileiros desde 2012.
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Alex de Cara               | (11) 3147-7265 | alex.decara@maquinacw.com
Murilo Ohl                  | (11) 3147-7494 | murilo.ohl@maquinacw.com

Sobre o Grupo Oncoclínicas

Fundado em 2010, é o maior grupo especializado no tratamento do câncer na América
Latina. Possui atuação em oncologia, radioterapia e hematologia em 10 estados
brasileiros. Atualmente, conta com mais de 43 unidades entre clínicas e parcerias
hospitalares, que oferecem tratamento individualizado, baseado em atualização científica,
e com foco na segurança e o conforto do paciente. 

Seu corpo clínico é composto por mais de 400 médicos, além das equipes
multidisciplinares de apoio, que são responsáveis pelo cuidado integral dos pacientes. O
Grupo Oncoclínicas conta ainda com parceira exclusiva no Brasil com o Dana-Farber
Cancer Institute, um dos mais renomados centros de pesquisa e tratamento do câncer no
mundo, afiliado a Harvard Medical School, em Boston, EUA. Para obter mais informações,
visite www.grupooncoclinicas.com.
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