
SIMPÓSIO 4 
 

Simpósio: 

 

SAÚDE EM TEMPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Mavili de Cassia da Silva Moura 

Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra. Mestra 

em Direito pela Universidade Candido Mendes, Graduada em Direito pela Universidade 

Candido Mendes. Integrou o Grupo de Pesquisa “Direitos Fundamentais”, sob orientação do 

Professor Dr. Manoel Messias Peixinho. Integrou o Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas em 

Jurisdição Constitucional”, sob a orientação da Professora Dra. Vanice Regina Lírio do Vale. 

Foi Professora na Universidade Candido Mendes. 

 

Nome da Coordenadora 2: Daniele Galvão de Sousa Santos 

Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra. Mestra em 

Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso. Pós-Graduada em Direitos 

Humanos pela Verbo Educacional. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato 

Grosso. Foi voluntária de iniciação científica de agosto/2009 a julho/2011 no projeto de 

pesquisa “Constituição Ambiental Brasileira e Direitos Fundamentais”, sob orientação do 

professor Dr. Patryck de Araújo Ayala. Integrou o Grupo de Pesquisas “Jus-clima”, com linhas 

de pesquisa relacionadas a “Direito Ambiental e mudanças climáticas na Amazônia Legal” e 

“Mudanças climáticas, Constituição ambiental e direitos fundamentais”. Foi professora do 

Curso de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário da Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia, onde ministrou a disciplina “Prática do 

Processo Administrativo e Judicial Previdenciário”. 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
A inovação é um motor ao progresso humano desde a existência da humanidade, e, sem 

dúvidas a tecnologia mudou os modos de vida. Ao longo dos anos as inovações aos cuidados 

médicos transformaram a prática médica como conhecida. O uso de tecnologias da informação 

e comunicação em apoio à saúde é hoje uma realidade. A sustentabilidade dos Estados, a 

questão demográfica e mesmo o próprio desenvolvimento de tecnologias, impõem pressão aos 

sistemas de saúde. O acesso à informação médica em geral seria uma nova oportunidade para 

a medicina centrada no paciente. A tecnologia surge como uma promessa de maior eficiência e 

equidade em questões relacionadas aos serviços de saúde. Ainda que constituam uma 

alternativa e uma evolução no uso da tecnologia, não deve ser utilizada sem considerar os riscos 

referentes não apenas a questão da privacidade e ao tratamento das informações, mas também 

quanto aos custos e benefícios de sua aplicação. Cabe aos gestores públicos a criação de 

ferramentas de avaliação dessas tecnologias para benefício dos utentes. 

A primeira linha de debate se debruça sobre o consentimento informado, a questão da 

privacidade e uso de dados na telemedicina. 

A segunda linha de debate se debruça sobre o eHealth, seus benefícios e riscos na 

promoção do direito à saúde. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 



Inglês (X) 

  



SYMPOSIUM 4 
 

Symposium: 

 

HEALTH IN TIMES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Mavili de Cassia da Silva Moura 

Institution: Coimbra University 

Curricular Summary: PhD student in Public Law at the University of Coimbra. Master in 

Law from Candido Mendes University. Graduated in Law from Candido Mendes University. 

She was part of the Research Group “Fundamental Rights”, under the guidance of Professor 

Manoel Messias Peixinho. She was part of the Research Group “New Perspective of 

Constitutional Jurisdiction”, under the guidance of Professor Vanice Regina Lírio do Vale. She 

was a Professor at the Candido Mendes University. 

 

Name of Coordinator 2: Daniele Galvão de Sousa Santos 

Institution: Coimbra University 

Curricular Summary: PhD student in Public Law at the University of Coimbra. Master in 

Agro-Environmental Law from the Federal University of Mato Grosso. Postgraduate in Human 

Rights by Verbo Educacional. Graduated in Law from the Federal University of Mato Grosso. 

She volunteered for scientific initiation from August / 2009 to July / 2011 in the research project 

“Brazilian Environmental Constitution and Fundamental Rights”, under the guidance of 

Professor Patryck de Araújo Ayala. He was a member of the “Jus-clima” Research Group, with 

research lines related to “Environmental Law and climate change in the Legal Amazon” and 

“Climate change, environmental constitution and fundamental rights”. She was a professor in 

the Post-Graduation Course in Labor and Social Security Law and Proceedings at the Faculty 

of Legal and Social Applied Sciences of Araguaia, where she taught the subject “Practice of 

Social Security Administrative and Judicial Process”. 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
Innovation has been an engine for human progress since the existence of humanity, and 

without a doubt has changed the ways of life. Over the years, innovations in medical care have 

transformed medical practice as known. The use of information and communication 

technologies in support of health is now a reality. The sustainability of States, the demographic 

issue and even the development of technologies themselves, put the health systems under 

pressure. Access to medical information would be a new opportunity for patient-centered 

medicine. Technology emerges as a promise of greater efficiency and equity in issues related 

to health services. Although they are an alternative and an evolution in the use of technology, 

they should not be used without considering the risks related, not only to privacy and the 

treatment of information, but also to the costs and benefits of its application. Public managers 

are responsible for creating assessment tools for these technologies for the benefits of users. 

The first line of debate focuses on informed consent, the privacy and the use of data in 

telemedicine. 

The second line of debate focuses on eHealth, its benefits and risks in promoting the 

right to health. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 


