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Princípios Orientadores da 
Transformação Digital do 

Setor da Saúde 

“Precisamos olhar para a saúde pública com novos 
olhos, de maneira muito mais holística e inclusiva, 
que considere novos fatores críticos para o sucesso 
das intervenções, como conectividade, largura de 
banda, interoperabilidade e inteligência artificial, 
entre outros. Essa abordagem renovada também 
deve considerar as iniquidades na era digital para 
garantir que a exclusão digital não amplie as 
lacunas das iniquidades em saúde”. 

Dra. Carissa F. Etienne, 
Diretora 
Organização Pan-Americana da Saúde 
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http://www.paho.org/ish/8p


 Um chamado à ação nas Américas para 
avançarmos juntos na transformação 

digital do setor da saúde 

Assegurar que todas as ações relacionadas à transformação 
digital do setor saúde considerem os princípios basilares dos 
direitos humanos 

A lista de referências consultadas para o desenvolvimento deste documento está listada 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.paho.org/ish/8p 
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Considerando que a transformação digital é uma realidade irreversível e convencida 
de que os benefícios das tecnologias da informação não devem mais ser domínio de 
poucos, mas sim um direito de todos, a Organização Pan-Americana da Saúde exorta 
seus Estados Membros e todas as instituições e trabalhadores do setor da saúde a 
trabalhar nas seguintes linhas estratégicas de ação: 

Trabalhar em conjunto para que a transformação digital nos leve 
rumo à agenda 2030 

Coordenar ações relacionadas a considerações técnicas e marcos 
jurídicos para não deixar ninguém para trás 

Motivar colaboração global para assegurar o acesso aos 
conhecimentos e informações necessários, no tempo e formato 
adequados 

Incorporar a alfabetização digital como política pública desde a educação 
infantil 

Fortalecer aspectos fundamentais e mecanismos de governança 
para que os investimentos e ações focadas em sistemas de 
informação para a saúde sejam custo-efetivos, bem informados e 
sustentáveis 

http://www.paho.org/ish/8p
http://www.paho.org/ish/8p


1 
Conectividade 

universal 
Assegurar conectividade universal no 
setor da saúde até 2030 

2 
Bens públicos 

digitais 
Co-criar produtos de saúde pública digitais 
para um mundo mais justo 

3 
Saúde digital 

inclusiva 
Acelerar rumo à saúde digital inclusiva, com 
ênfase nos mais vulneráveis 

4 Interoperabilidade 
Implementar sistemas de informação e 
saúde digitais interoperáveis, abertos e 
sustentáveis 

5 
Direitos 

humanos 

Transversalizar os direitos humanos em todas 
as áreas da transformação digital na saúde 

6 
Inteligência 

artificial 

Participar de cooperação global em 
inteligência artificial e em qualquer 
tecnologia emergente 

7 
Segurança da 

informação 

Estabelecer mecanismos de confiança e 
segurança da informação para o 
ambiente digital de saúde pública 

8 
Arquitetura 

de saúde 
pública 

Projetar uma arquitetura de saúde pública 
para a era da interdependência digital 

8 Princípios Orientadores da Transformação Digital do Setor da Saúde 
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Conectividade universal 1 
Assegurar conectividade 
universal no setor da saúde 
até 2030 

As iniciativas para posicionar o setor da saúde na era da interdependência digital devem ser canalizadas 
para políticas sólidas e sustentáveis que alcancem total compreensão e consideração de suas 
características e abordem as necessidades e desafios dos indivíduos e das comunidades, bem como dos 
prestadores de serviços. Os benefícios de se considerar a conectividade e a largura de banda como novos 
determinantes sociais da saúde também devem ser levados em consideração. 

Chamado à ação 

Incluir a conectividade universal nos planos e estratégias nacionais de acesso e cobertura 
universal de saúde por meio de recomendações, guias, especificações técnicas, normas, planos, 
instrumentos de avaliação, boas práticas, padrões e indicadores. 

Criar cadastros e realizar credenciamentos, classificações, controles e acompanhamento de 
práticas, desenvolvimentos, processos e avaliação de resultados, com ênfase especial na 
proteção jurídica das pessoas e entidades envolvidas (operadores, técnicos e profissionais, 
prestadores de serviços, intermediários, comerciantes, etc.), e seus produtos, atividades, 
serviços e sistemas que os conectam à saúde digital. 

Estabelecer alianças e mecanismos sustentáveis para a troca de dados, informações, 
conhecimento, investimento e financiamento público-privado, de maneira que inclua fundos 
estatais e bancos multilaterais em conjunto com o setor privado. 

Definir e apoiar modelos de financiamento público-privado sustentáveis e práticos para o 
desenvolvimento de redes e infraestruturas de banda larga para apoiar a transformação digital 
do setor da saúde. 

Posicionar o setor da saúde, com suas necessidades específicas, nas discussões para ampliar as 
redes de telecomunicações a áreas remotas. 

Promover a plena integração das redes de conectividade com outros setores (setor social, 
governança local, etc.) para garantir uma abordagem integral ao setor da saúde, de um ponto de 
vista multidisciplinar, evitando “silos” e compartimentos estanques. 

Estimular uma formação de pessoal que compreenda as repercussões da conectividade em saúde 
e seus diferentes aspectos: tecnológico, sanitário, social, jurídico, etc. 

 
 
 

“É imperativo alcançar a conectividade universal no setor da saúde até 2030, atendendo às necessidades e 
desafios dos indivíduos, comunidades e prestadores de serviços, bem como os benefícios que advirão aos 
governos ao posicionarem a conectividade e a largura de banda como alta prioridade para intervenções de 
saúde pública” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre Sistemas de 
Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Bens públicos digitais 2 
Co-criar produtos de saúde pública digitais 
para um mundo mais justo 

Para que fortaleçam a saúde e o bem-estar da população mundial, os bens públicos digitais devem incluir 
software, padrões, algoritmos, dados, aplicativos e conteúdo de código aberto projetados com a 
arquitetura e licenciamento apropriados. Esses atributos devem permitir que sejam dimensionados para 
populações e contextos diversos, além de adaptados para a realidade local conforme necessário. A 
responsabilidade e sustentabilidade devem sempre prevalecer, pensando-se em um design centrado no 
usuário, principalmente em populações vulneráveis com necessidades especiais em termos de tecnologia 
e alfabetização digital. 

 
Chamado à ação 

 
Estabelecer uma visão, objetivos estratégicos e um marco de ação para promover a 
incorporação adequada e sustentável dos bens de saúde pública digitais às estratégias de saúde 
nos diferentes níveis político-administrativos de cada país. 

Promover marcos jurídicos e éticos de códigos abertos, dados abertos, modelos abertos de 
inteligência artificial, padrões abertos e conteúdo aberto. Em especial, atualizar e fortalecer os 
marcos de propriedade intelectual no tocante ao uso e acesso aos bens públicos digitais, para 
facilitar sua aquisição e aplicação em regiões de baixa renda. 

Projetar e adotar novos mecanismos de cooperação entre o setor privado, o setor público, a 
sociedade civil e o meio universitário. 

Avaliar as iniquidades ou consequências indesejadas que os bens públicos digitais podem gerar 
em contextos sociais desfavoráveis. 

Alinhar as diferentes soluções tecnológicas com necessidades específicas de saúde. Essas 
soluções devem ser tecnologicamente apropriadas para as condições sociais, culturais, 
ambientais e econômicas do ambiente onde serão aplicadas. 

Incluir competências na área de bens públicos digitais nos programas de formação e 
capacitação relacionados à saúde pública, enfatizando a importância do monitoramento do 
acesso, uso e adaptação constante. 

Considerar os valores comuns da humanidade, como inclusão, respeito, centralidade do ser 
humano, direitos humanos, direito internacional, transparência e sustentabilidade. 

 
 

 

“Precisamos co-criar produtos digitais de saúde pública para um mundo mais justo com uma arquitetura 
e licenças apropriadas para ampliá-los regional e mundialmente em diferentes populações e contextos, 
com capacidade de adaptação local” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível 
sobre Sistemas de Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Saúde digital inclusiva 3 
Acelerar rumo à saúde digital inclusiva, com 
ênfase nos mais vulneráveis 

Não deixar ninguém para trás na era digital exige não apenas atingir populações em situação de maior 
vulnerabilidade social, econômica, geográfica ou cultural, mas também aquelas pessoas e grupos 
populacionais que não são alfabetizados digitalmente. As TIC têm o potencial de reduzir as iniquidades em 
saúde, permitindo que as pessoas acessem informações e ferramentas digitais para prevenção e 
atendimento no momento certo e no formato certo. “Inclusão digital” implica acesso adequado, habilidades 
digitais e aspectos de usabilidade e navegabilidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Tudo isso 
deve favorecer a inclusão, mas sem deixar de respeitar a autonomia das pessoas e populações que decidirem 
não utilizar os serviços digitais. 

 

Chamado à ação 

Incorporar critérios de gênero, a perspectiva intercultural e os princípios de equidade e 
solidariedade nas ações relacionadas à agenda de inclusão digital em saúde. 

Tomar os dados de referência como ponto de partida para formular e avaliar intervenções, 
determinando quais pessoas e grupos apresentam algum grau de vulnerabilidade e sua 
relação com o mundo virtual. 

Realizar ações multissetoriais para formular e implementar políticas e estratégias de inclusão 
digital, como campanhas de conscientização e programas de treinamento, por autoridades, 
prestadores de serviço e a população em geral. 

Capacitar indivíduos e suas comunidades (crianças, jovens, idosos, mulheres, pessoas com 
deficiência, povos indígenas) por meio de iniciativas que promovam a saúde digital. 

Analisar as crenças, preocupações e motivações em relação à tomada de decisões em saúde 
que podem afetar a inclusão da saúde digital para todos, levando em consideração as pessoas 
mais vulneráveis. 

Promover uma inclusão digital em saúde centrada nas pessoas, garantindo que a população 
conheça seus direitos e responsabilidades quanto à segurança, privacidade e confiabilidade 
dos dados de saúde. 

Habilitar um sistema de resiliência virtual para que os sistemas de saúde continuem a 
oferecer cobertura caso o atendimento físico seja impossível, com atenção especial às 
populações mais vulneráveis. 

 

 

“A saúde digital inclusiva deve ser uma ‘necessidade’, e precisamos acelerar o progresso em direção à saúde 
digital inclusiva, com ênfase nas populações mais vulneráveis. Não apenas atingindo populações em situação 
de maior vulnerabilidade social, econômica, geográfica ou cultural, mas também aquelas pessoas e grupos 
populacionais que não são alfabetizados digitalmente” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível 
sobre Sistemas de Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Interoperabilidade 4 
Implementar sistemas de informação e saúde 
digitais interoperáveis, abertos e sustentáveis 

Os sistemas de informação para a saúde — acesso oportuno e aberto a dados adequadamente 
desagregados, integração de sistemas nacionais e locais, saúde digital e TIC — facilitam a identificação, 
notificação e análise eficazes de casos e contatos, a busca e detecção precoce de casos e a definição 
e acompanhamento das populações de risco, de forma segura, interoperável e o mais personalizada 
possível. 

 
Chamado à ação 

Incorporar as seguintes quatro dimensões aos planos nacionais e políticas públicas para 
sistemas de informação e saúde digital: 1) gestão e governança de sistemas de 
informação; 2) gerenciamento de dados e tecnologia da informação; 3) gestão e inovação 
da informação e do conhecimento e 4) integração e convergência digital, ou seja, a 
possibilidade de acessar um mesmo conteúdo a partir de diferentes dispositivos. 

Assegurar a implementação de sistemas de informação e estratégias de saúde digitais sob 
uma governança que garanta a convergência de investimentos e ações, bem como a 
interconexão e interoperabilidade de bancos de dados e aplicativos, para facilitar o acesso 
a dados e conhecimentos confiáveis na hora certa, no lugar certo e no formato certo. 

Consolidar uma infraestrutura para intercâmbio de dados abertos e informações críticas, 
com foco em critérios éticos e de cibersegurança nos fluxos de informação. 

Adotar um programa de alfabetização digital com base nas necessidades detectadas e 
levando em consideração os diferentes contextos, para reduzir as desigualdades. 

Providenciar as condições e o apoio necessário para fortalecer as iniciativas existentes e 
construir uma “rede de múltiplas partes interessadas que promova abordagens 
abrangentes e inclusivas para a construção de capacidade digital para o desenvolvimento 
sustentável”. 

Definir esquemas de governança para os dados gerados pela interoperabilidade dos 
sistemas de saúde, visando a promover o uso secundário da informação, que gera dados 
para a tomada de decisões táticas e operacionais. 

Articular mecanismos seguros que permitam o intercâmbio de documentação clínica 
(interoperabilidade sintática) por meio de padrões existentes. 

 
 

“Precisamos parar de ver a ‘interoperabilidade’ como um termo isolado relacionado a ‘você’: Este é um 
conceito-chave para se ter acesso aberto e oportuno a dados adequadamente desagregados e para a 

integração de sistemas nacionais e locais” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre 
Sistemas de Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Direitos humanos 5 
Transversalizar os direitos humanos em todas as 
áreas da transformação digital na saúde 

Assegurar a proteção dos direitos humanos na saúde digital requer uma revisão completa 
dos instrumentos jurídicos relacionados ao setor da saúde. A dignidade humana, nas suas 
dimensões individual e social, deve ser um dos valores fundamentais deste processo de 
transformação digital, assim como o ambiente onde se desenvolve a vida. Para ser justo 
e equitativo, o marco regulatória deve estar livre de qualquer preconceito geográfico, 
educacional, cultural, político, religioso ou de gênero. 

 
Chamado à ação 

 Assegurar os direitos fundamentais e instar o desenvolvimento de marcos regulatórios 
nacionais e regionais que contemplem e regulamentem potenciais conflitos de direitos. As 
organizações internacionais e os governos nacionais e subnacionais devem abordar, em 
conjunto com a sociedade civil, a melhoria das capacidades de intervenção e estratégias de 
saúde, por meio da validação de processos relacionados à saúde digital. 

Sublinhar os princípios jurídicos que sustentam a proteção e segurança do cidadão com base 
nos direitos humanos, na equidade e na igualdade no acesso à saúde e na transparência. 

Formular instrumentos regulatórios adequados que considerem o balanço entre o interesse 
público e os dados de saúde tanto individuais como massivos (big data), ou seja, que 
busquem um equilíbrio entre a proteção da saúde pública como um bem social e a proteção 
dos dados sensíveis dos indivíduos, como ocorre com as tecnologias de notificação em 
vigilância epidemiológica. 

Confirmar, com dados científicos, que os benefícios da saúde digital superam os riscos que 
ela apresenta aos direitos e liberdades individuais, especialmente durante emergências de 
saúde pública. 

Promover o desenvolvimento ou modernização de ecossistemas legislativos sustentáveis em 
saúde digital, em particular no que diz respeito às leis de acesso à informação pública, 
garantindo a privacidade dos dados sensíveis dos cidadãos, com o seu consentimento 
expresso. 

Garantir o direito de verificação, validação de algoritmos e avaliação da tecnologia digital em 
termos de segurança, eficácia e sustentabilidade. 

 
“A integração dos direitos humanos em todas as áreas da transformação digital da saúde é um dos 
fatores críticos mais importantes para o sucesso. Garantir a proteção dos direitos humanos na saúde 
digital requer ação imediata e profunda para revisar os instrumentos jurídicos e regulatórios direta ou 
indiretamente relacionados ao setor da saúde” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre Sistemas de 
Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Cooperação global em inteligência artificial implica compreender as dimensões 
individuais e sociais em uma realidade globalizada e interconectada que pertence à 
condição humana. Tal cooperação, bem como o trabalho em redes multissetoriais e 
interdisciplinares, é vital para o projeto e adoção de soluções de inteligência artificial que 
promovam abordagens de equidade, gênero e diversidade cultural com algoritmos 
seguros, confiáveis e abertos. 

 
 

Chamado à ação 

Prevenir vieses algorítmicos e garantir a inclusão social desde a concepção dos sistemas de 
inteligência artificial até sua potencial aplicação em todos os níveis econômicos, sociais e 
geopolíticos dos países da Região. 

Promover fundos de investimento multinacionais para que os países mais vulneráveis não 
sejam privados dos benefícios das tecnologias emergentes e da inteligência artificial no 
campo da saúde pública. 

Assegurar o duplo papel do Estado, como fiador dos direitos humanos e promotor da 
efetivação desses direitos, ao implantar a inteligência artificial no campo da saúde. 

Estabelecer mecanismos formais de coordenação que promovam e assegurem um 
entendimento cooperativo e construtivo entre os segmentos público e privado, governo, 
universidades, indústria e cidadãos, nos níveis regional e mundial. 

Construir um sistema de inovação de inteligência artificial aberto e cooperativo, promovendo o 
desenvolvimento de códigos de acesso aberto para algoritmos e aplicações. 

Acelerar os marcos éticos-jurídicos, o treinamento e o encontro de talentos de inteligência 
artificial de alto nível. Criar a disciplina acadêmica de inteligência artificial por meio da 
formação de equipes multidisciplinares (por exemplo, profissionais de saúde, cientistas de 
dados, profissionais jurídicos) para promover questões de transparência, explicabilidade e 
auditoria de algoritmos, entre outros. 

 
 

“Participar da cooperação mundial em inteligência artificial e em qualquer tecnologia emergente deve fazer 
parte das políticas de saúde pública. O princípio do apoio cooperativo mundial em inteligência artificial e em 
qualquer tecnologia emergente significa incluir as dimensões individual e social em uma realidade 
interconectada globalizada que agora faz parte da condição humana” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre Sistemas de 
Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 

6 
Inteligência artificial 

Participar de cooperação global em 
inteligência artificial e em qualquer tecnologia
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Segurança da informação 7 
Estabelecer mecanismos de confiança e 
segurança da informação para o ambiente digital 
de saúde pública 

Adotar instrumentos regulatórios sobre o tratamento e proteção de dados de saúde 
sensíveis, bem como diretrizes e padrões de segurança internacionais para sistemas de 
informação centrados no paciente. Esses sistemas devem ser implantados respeitando 
os direitos relativos à saúde, para gerar uma “cultura de gestão segura e confiável dos 
dados”, ou seja, com equilíbrio entre a necessidade de acesso aos dados e a privacidade. 

 

Chamado à ação 

Contar com instrumentos normativos que regulem o tratamento e o acesso aos dados de 

saúde nos eixos da privacidade, sigilo e segurança da informação. 

Estabelecer políticas públicas que incorporem um plano para a proteção e segurança dos 

dados de saúde, definindo perfis de acesso a partir das ações que o usuário deve realizar. 

Treinar ativamente todos os atores envolvidos no fluxo de informações de saúde sobre as 

diretrizes de segurança informática e os riscos associados. 

Articular mecanismos de monitoramento que permitam a detecção de incidentes de 

segurança nos sistemas de informação em saúde. 

Contar com instrumentos de consentimento informado para o acesso, registro e 

proteção de informações confidenciais. 

Habilitar serviços centralizados de certificação de segurança para dados de saúde confidenciais 

por meio de tecnologias de certificação de blockchain, etc. 

Adotar planos de comunicação para conscientizar a população sobre seus direitos e 

responsabilidades em relação aos seus dados pessoais. 

Atualizar os regulamentos atuais de proteção de dados, muitos dos quais foram criados antes 

da era digital, para que incluam novos tópicos (como cibersegurança). 
 
 

“É imperativo proteger as informações de saúde sensíveis e, para tanto, precisamos colaborar e co-criar 
mecanismos para garantir a confidencialidade e segurança das informações pessoais no ambiente digital de 
saúde pública, promovendo o acesso e a transparência nas informações e no conhecimento” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre Sistemas de 
Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Arquitetura de saúde pública 8 
Projetar uma arquitetura da saúde pública para a 
era da interdependência digital 

A arquitetura da saúde pública na era da interdependência digital precisa ser enquadrada 
como parte da agenda digital do governo. Deve ser transversal, para articular os diferentes 
aspectos da governança e otimizar o planejamento estratégico e a gestão dos recursos. 
Deve basear-se na utilização de normas e procedimentos em prol de múltiplas áreas, não 
apenas a esfera da saúde; é o caso da conectividade e da largura de banda, que influenciam 
indistintamente os setores da saúde, da educação e todos os outros. 

 
Chamado à ação 

 
Atualizar as agendas digitais para que se tornem uma política pública que contenha o marco 
regulatório necessário para aplicativos digitais em saúde. 

Capitalizar os esforços internacionais para desenvolver projetos de operacionalização das 
tecnologias da informação em saúde. 

Considerar o estabelecimento de tecnologias necessárias para permitir a troca de dados — por 
exemplo, um barramento de interoperabilidade, com serviços de consulta a bancos de dados 
padronizados com benefício nacional e de uso nacional. 

Definir processos para avaliar tecnologias emergentes relacionadas a big data, machine 
learning, inteligência artificial e ciências “ômicas”, entre outras. 

Formar equipes de gestão da mudança que acompanhem a transformação digital, 
especificamente no âmbito da saúde, atendendo às necessidades dos diferentes atores 
(pacientes, profissionais de saúde, pessoal administrativo, dirigentes e coordenadores, etc.). 

Incorporar novos marcos de referência subjacentes para prever a adoção e o uso de tecnologia 
no setor de saúde, da perspectiva dos prestadores de serviço e dos usuários. 

Articular mecanismos de busca, promoção e intercâmbio de informações sobre boas 
práticas. Da mesma forma, criar mecanismos eficazes de intercâmbio de conhecimento para 
evitar o hábito de se “reinventar a roda” em diferentes setores e localidades. 

 
 

“A arquitetura da saúde pública na era da interdependência digital deve ser projetada dentro do marco de 
uma agenda de governança digital. Esta arquitetura deve ser transversal, permitindo uma coordenação 
adequada das diferentes áreas de governança e conseguindo otimizar o planejamento estratégico e a 
gestão dos recursos a ela atribuídos” 

Declaração da OPAS/OMS durante a Conferência de Alto Nível sobre Sistemas de 
Informação para a Saúde, fevereiro de 2021. 
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Princípios 

Orientadores da 
Transformação 
Digital do Setor 

da Saúde 

Departamento de Evidência e 
Inteligência para Ação em Saúde 

A digitalização dos serviços de 
saúde implica mudanças 
culturais importantes tanto 
para o pessoal de saúde como 
para a população em geral.

Este guia apresenta oito 
princípios orientadores que 
visam orientar os países da 
Região das Américas nos 
processos de transformação 
digital da saúde.

Seu objetivo é apoiá-los na 
tomada de decisões bem 
informadas, na formulação de 
objetivos de curto e longo 
prazo e no desenvolvimento 
de políticas públicas sólidas e 
sustentáveis, sem deixar 
ninguém para trás.
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