
Interconexão e Reunião Regional sobre 
Transformação Digital do Setor da Saúde 

 

  

Posicionando a saúde 

pública na era da 

interdependência digital 

 



 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde 

OPAS/EIH/IS/22-0031 

© Organização Pan-Americana da Saúde, 2022 

Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível nos termos da licença Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 3.0 OIG de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). 

 

De acordo com os termos desta licença, esta obra pode ser copiada, redistribuída e adaptada para fins 
não comerciais, desde que a nova obra seja publicada com a mesma licença Creative Commons, ou 
equivalente, e com a referência bibliográfica adequada, como indicado abaixo. Em nenhuma circunstância 
deve-se dar a entender que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) endossa uma determinada 
organização, produto ou serviço. O uso do logotipo da OPAS não é autorizado. 

Adaptação: no caso de adaptação desta obra, o seguinte termo de isenção de responsabilidade deve ser 
adicionado à referência bibliográfica sugerida: “Esta é uma adaptação de uma obra original da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS). As perspectivas e opiniões expressadas na adaptação são de 
responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) da adaptação e não têm o endosso da OPAS”. 

Tradução: no caso de tradução desta obra, o seguinte termo de isenção de responsabilidade deve ser 
adicionado à referência bibliográfica sugerida: “Esta tradução não foi elaborada pela Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS). A OPAS não é responsável pelo conteúdo ou rigor desta tradução”. 

Referência bibliográfica sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde. Interconexão e Reunião Regional 
sobre Transformação Digital do Setor da Saúde. Washington, DC: OPAS; 2022.  

Dados da catalogação: podem se consultar em http://iris.paho.org. 

Vendas, direitos e licenças: para adquirir publicações da OPAS, contate a sales@paho.org. Para 
solicitações de uso comercial e consultas sobre direitos e licenças, consulte 
https://www.paho.org/en/publications/permissions-and-licensing. 

Materiais de terceiros: para a utilização de materiais nesta obra atribuídos a terceiros, como tabelas, 
f iguras ou imagens, cabe ao usuário a responsabilidade de determinar a necessidade de autorização e de 
obtê-la devidamente do titular dos direitos autorais. O risco de indenização decorrente do uso irregular de 
qualquer material ou componente da autoria de terceiros recai exclusivamente sobre o usuário. 

Termo geral de isenção de responsabilidade: As denominações utilizadas e a maneira de apresentar o 
material nesta publicação não manifestam nenhuma opinião por parte da OPAS com respeito ao estatuto 
jurídico de qualquer país, território, cidade ou área, ou de suas autoridades, nem tampouco à demarcação 
de suas f ronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam as fronteiras 
aproximadas para as quais pode ainda não haver acordo definitivo. 

A menção a determinadas empresas ou a produtos de certos fabricantes não implica que sejam 
endossados ou recomendados pela OPAS em detrimento de outros de natureza semelhante não 
mencionados. Salvo erros ou omissões, os nomes de produtos patenteados são redigidos com a inicial 
maiúscula. 

A OPAS adotou todas as precauções razoáveis para verificar as informações constantes desta publicação. 
No entanto, o material publicado está sendo distribuído sem nenhum tipo de garantia, seja expressa ou 
implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do material recai sobre o leitor. Em nenhum caso a 
OPAS será responsável por prejuízos decorrentes de sua utilização. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt.
http://iris.paho.org/
mailto:sales@paho.org
https://www.paho.org/en/publications/permissions-and-licensing


 

 

 
 
 

INTERCONEXÃO E REUNIÃO REGIONAL SOBRE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DO SETOR DA SAÚDE 

 
 

Santiago, Chile 

28 de maio a 2 de junho de 2022 
 
 

RELATÓRIO 
 
 
 

 
 Organizada pelo 

Departamento de Evidência e Inteligência para a Ação em Saúde (EIH) 

 

Em colaboração com 

Representação da OPAS/OMS no Chile 

Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida (FPL) 

Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental (RSPA) 

Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde (HSS) 

Escritório do Assessor Jurídico (LEG) 

 

Organização Pan-Americana da Saúde 

Organização Mundial da Saúde 

 

 

 

 

Interconexão organizada com a equipe de saúde digital do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento



 

 
 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 
 

A Organização Pan-Americana da Saúde expressa sua gratidão aos 

Estados Unidos da América pela contribuição financeira que 

possibilitou a realização deste evento – um marco na transformação 

digital do setor da saúde na Região das Américas. 

 
 

 

  



            Fortalecimento dos sistemas de informação e transformação digital do setor da saúde 
 

 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde Página                   1 

Índice 
Agradecimentos ................................................................................................................... 0 

Siglas .................................................................................................................................. 3 

Mensagem da Diretora ......................................................................................................... 4 

Resumo............................................................................................................................... 5 

Estrutura da reunião............................................................................................................. 7 

Oficina: Saúde digital na luta contra as DNT ............................................................................ 9 

Debates 9 

Arquitetura tecnológica e fluxos de informação 10 

O modelo/marco de saúde digital para combater as DNT 10 

Modelos de atenção primária com foco nas DNT 11 

Documentação digital da vacina contra a COVID- 19 ............................................................... 14 

Debates 14 

Transformação digital nos programas nacionais de imunização 15 

Fatores essenciais para a implementação dos certificados digitais relacionados à COVID-19: 

situação vacinal 15 

Roteiro e ações estratégicas 16 

Nível de maturidade da documentação digital dos certificados de COVID-19 16 

Oportunidades de cooperação técnica 18 

Interconexão ..................................................................................................................... 21 

Conclusões e próximos passos 22 

Palestras sobre transformação digital ................................................................................... 24 

Conferência de abertura: "Saúde pública aberta na era da interdependência digital". 24 

Conferência técnica: "A grande oportunidade da saúde digital para a ALC: abordagem do BID".

 25 

Conferência técnica: "Roteiro para a transformação digital do setor da saúde nas Américas". 26 

Conferência técnica: "LACChain: demonstração técnica". 28 

Apresentação técnica: “Diretrizes técnicas da OMS para a documentação digital de certificados 

COVID-19” 29 

Apresentação técnica: "Necessidades, oportunidades e desafios na modernização de 

instrumentos legais em apoio à transformação digital do setor da saúde". 30 

Reuniões bilaterais e multilaterais de cooperação técnica ....................................................... 32 



            Fortalecimento dos sistemas de informação e transformação digital do setor da saúde 
 

 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde Página                   2 

Reuniões bilaterais 32 

Conclusões e recomendações .............................................................................................. 35 

Conclusões 35 

Recomendações 35 

Anexos.............................................................................................................................. 37 

Anexo 1. Nota conceitual: Plataforma “Tudo-em-uma” de telessaúde para DNT 38 

Anexo 2. Nota conceitual: Documentação digital da vacina contra a COVID- 19 41 

Anexo 3. Fotografias do evento 43 

Anexo 4. Cuidados e medidas de prevenção 50 

 

 
  



            Fortalecimento dos sistemas de informação e transformação digital do setor da saúde 
 

 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde Página                   3 
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Mensagem da Diretora  
 

 

Uma das áreas de mais rápida expansão na saúde pública é a transformação digital. Essa 

transformação é uma evolução inevitável. Os inúmeros benefícios que ela traz devem deixar 

de ser um benefício para poucos e se tornar o direito de todos. 

 

Hoje, os sistemas de computação novos, interconectados e interoperáveis, bem como o uso 

ético e sustentável de aplicações digitais, estão mudando a forma como o atendimento 

médico é oferecido e abrem possibilidades sem precedentes na história da humanidade. Há 

muitas oportunidades a serem aproveitadas, muitos desafios a serem superados e muitas 

decisões sobre políticas a serem tomadas para maximizar os benefícios oferecidos pelas 

ferramentas digitais de saúde. É por isso que estamos convocando esta importante reunião, 

que foi possível graças ao generoso custeio dos Estados Unidos da América.  

 

 
Carissa F. Etienne 

Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde 
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Resumo 
 

O trabalho foi iniciado no âmbito dos Oito princípios orientadores para a transformação 

digital do setor da saúde (disponível em espanhol)  , bem como do Roteiro para a 

transformação digital do setor da saúde na Região das Américas , aprovado pelos Estados 

Membros no 59º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e com a 

contribuição dos Estados Unidos da América, e inclui: 

 

• Um bem público regional denominado "Plataforma de saúde digital ‘Tudo-em-uma’ para 

as doenças não-transmissíveis (DNT)". Essa plataforma estará disponível para todos os 

países da região, juntamente com modelos inovadores de cooperação técnica baseados 

em padrões internacionais e boas práticas, treinamento e revisão de modelos de atenção, 

com o objetivo de cobrir os diferentes cenários na luta contra as DNT (nota conceitual no 

Anexo 1). 

• Um bem público regional para estabelecer um certificado de vacinação digital, seguro e 

interoperável. Esse sistema documentará digitalmente a imunização das pessoas (por 

exemplo, a vacinação de proteção contra a COVID- 19), como garantia de continuidade 

no atendimento ou como prova de vacinação para diferentes fins que não sejam 

atendimentos médicos. Isso faz parte da iniciativa de Bens Públicos Regionais liderada 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em colaboração com a OPAS (nota 

conceitual no Anexo 2). 

 

A fim de avançar no planejamento de ambos os projetos, a OPAS e o BID uniram forças e 

realizaram uma reunião de trabalho em Santiago do Chile, de 30 de maio a 2 de junho de 

2022, com a participação de representantes de 17 países.1 

 

Sessão de abertura: Ministério da Saúde do Chile, EIH OPAS/OMS, BID e OMS.  

 
1 Bahamas, Belize, Bolívia (Estado Plurinacional da), Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Uruguai. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53730
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53730
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r1-hoja-ruta-para-transformacion-digital-sector-salud-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r1-hoja-ruta-para-transformacion-digital-sector-salud-region-americas
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A reunião foi de natureza técnica, política e estratégica. O evento incluiu sessões plenárias, 
oficinas, discussões de projetos e reuniões bilaterais para definir indicadores de progresso, 

discutir possíveis riscos e identificar fatores críticos para o sucesso dos projetos em toda a 
região. O encontro representa um marco importante para a transformação digital do setor 
da saúde nas Américas na era da interdependência digital. 

 

Equipe de coordenação geral do evento: OPAS, OMS, BID. 

 

Participantes da mesa de abertura 

 

  
 

  
 

 
 

Marcelo D'Agostino, 
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Chile) 

Sebastián García 
Saisó, Diretor do 

Departamento de 

Evidência e 
Inteligência para a 

Ação em Saúde (EIH), 

OPAS/OMS 

(Washington, D.C.) 

María Florencia 
Attademo-Hirt, 

Representante do 

BID no Chile 

Derrick Muneene, 
Chefe da Unidade de 

Equipe de 

Capacitação e 
Colaboração, 

Departamento de 

Saúde Digital e 

Inovação, OMS 
(Genebra, Suíça) 
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Estrutura da reunião 
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150 participantes 

17 países 

 Organizações internacionais, universidades, centros 

colaboradores, redes especializadas 
 

 

Transformação digital 

Sistemas de informação em saúde 

Saúde digital nas DNT 

Documentação digital da COVID- 19  
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1. Oficina: Saúde digital na luta contra as DNT 
Com o objetivo de reforçar a aplicação da saúde digital na luta contra as DNT, várias 

discussões foram realizadas nesta oficina com os seguintes objetivos específicos: 

 

● Aprofundar nossa compreensão sobre os fatores 

facilitadores da expansão dos serviços de saúde digital 

em diferentes países, no âmbito da transformação digital 

em saúde; 

● Definir as modalidades de saúde digital para a atenção 

primária e suas ferramentas de capacitação; 

● Definir áreas prioritárias e principais temas para facilitar 

o desenvolvimento de roteiros nacionais, no âmbito das 

iniciativas governamentais de transformação digital; 

● Intercambiar experiências e lições aprendidas sobre os 

desenvolvimentos e programas de saúde digital, com 

foco especial sobre as DNT, entre os países participantes. 

 

Debates 
 

Os países trocaram perspectivas, experiências, desafios e 

lições aprendidas com projetos de saúde digital, apontando 

as dificuldades e oportunidades que encontraram.  

 

Veja a seguir um resumo dos principais assuntos discutidos, que se enquadram em quatro 

linhas de trabalho: 

 

 

Arquitetura tecnológica e fluxos de 
informação

Modelo/marco de saúde digital para 
combater as DNT

Modelos de atenção primária com foco 
nas DNT

Ações fundamentais para um roteiro

Saúde digital e DNT

 

"A saúde digital é um dos 

fatores cruciais para o 

sucesso na luta contra as 

DNT. Será uma peça 

fundamental para tornar 

os sistemas de saúde 

mais resistentes". 

 

 
Anselm Hennis, Diretor, 

RSPA, OPAS/OMS 

(Washington, D.C.) 
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Arquitetura tecnológica e fluxos de informação 

Os países participantes analisaram as estratégias para promover avanços, levando em conta 

os seguintes aspectos: 

• Aproveitar a infraestrutura de TI existente – principalmente conectividade, largura de 
banda e alfabetização digital – como mecanismo de capacitação nos estabelecimentos, 
especialmente nos centros de atenção primária; 

● Adotar novos paradigmas no nível dos usuários e de provedores de serviços para incluir 
novos modos de comunicação, além de mensagens instantâneas e chamadas telefônicas 
como práticas habituais de saúde digital; 

● Elaborar e implementar planos de transição para passar do gerenciamento de dados "em 

papel" para modelos totalmente automatizados; 

● Posicionar os serviços ou programas de telessaúde como um elemento permanente na 

construção de sistemas de saúde resilientes, incluindo a revisão de aspectos regulatórios 
e legais; 

● Gerar a arquitetura de informação necessária para implementar aplicações 
interoperáveis de saúde digital como parte dos modelos de atenção definidos para a 
saúde digital nas DNT. Alguns exemplos incluem plataformas de registros eletrônicos de 

saúde, portais de usuários ou pacientes, aplicações de mensagens móveis ou de 
comunicação, etc.; 

● Estabelecer grupos técnicos multidisciplinares que ofereçam apoio e formação em 
formato virtual, priorizando comunidades ou grupos populacionais em situações de 
vulnerabilidade, particularmente residentes em áreas remotas com dificuldade de acesso 

a plataformas tecnológicas. 

O modelo/marco de saúde digital para combater as DNT 

Após análise e discussão das diferentes intervenções, foi acordado que, no caso das DNT, os 
planos de ação para a saúde digital deveriam se concentrar nos seguintes pontos: 

● Atenção para as quatro doenças responsáveis pela maioria das mortes: 

− doenças cardiovasculares; 

− câncer; 

− diabetes; 

− doenças respiratórias crônicas. 

● Prevenção de fatores de risco modificáveis e biológicos: fumo, consumo nocivo de álcool,  
atividade física insuficiente, dieta prejudicial, excesso de peso e obesidade, hipertensão 
arterial, alterações nos níveis de glicemia, etc. 

Embora essas sejam áreas prioritárias, a saúde mental e a saúde ambiental também foram 

mencionadas como áreas de interesse para promover ações de saúde digital. 
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Modelos de atenção primária com foco nas DNT 

A oficina discutiu a elaboração de três modalidades de saúde digital para a atenção primária, 

com foco nas DNT, segundo as propostas da Universidade da Carolina do Sul. 

 

 
Modalidades de telessaúde para a atenção primária e ferramentas de capacitação.  

 

Ações fundamentais para um roteiro 

Durante a oficina foram definidas as principais linhas de ação para facilitar as iniciativas de 
saúde digital nas DNT, priorizando a adoção da plataforma “Tudo-em-uma” para as DNT como 
um bem público regional: 

● Assegurar a infraestrutura tecnológica adequada para o projeto. Deve ser dada atenção, 

entre outros aspectos, à interoperabilidade dos prontuários eletrônicos de saúde, ao 

registro único e à gestão eletrônica dos usuários; 

● De preferência, estabelecer um programa nacional de saúde digital. Deve atuar como o 

principal órgão gestor e ter capacidade técnica para definir prioridades, padrões e 

soluções tecnológicas que facilitem a interoperabilidade em todo o território nacional; 

● Estabelecer mecanismos de governança. O processo deve envolver participação 

multissetorial e interdisciplinar, que inclua as partes interessadas, associações 

profissionais e outros atores  importantes; 

● Definir protocolos de saúde digital para DNT, especialmente de manejo clínico, e o 

caminho para que o usuário acesse o serviço; 

https://muschealth.org/-/sm/health/telehealth/f/primary-care-modalities.ashx
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● Trabalhar na gestão da mudança e na capacitação 

nas instituições que colocarão o programa de saúde 

digital em prática, bem como nas comunidades; 

● Definir de forma padronizada e em cada país os 

níveis de maturidade para a implementação 

permanente e sustentável de serviços de saúde 

digital para DNT. Para isso, acordou-se usar a 

ferramenta elaborada pela OPAS e pelo BID. 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

“O acesso a dados críticos 

no momento e formato 

necessários é fundamental 

para tomar decisões 

informadas na luta contra 

as DNTs.” 
 

Roberta Caixeta, NMH, 

OPAS/OMS (Washington, D.C.) 
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Saúde Digital na Luta Contra Doenças Não 

Transmissíveis 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e benefícios para os países 

Serviços de atendimento ativos e acessíveis durante períodos de 

transmissão comunitária em emergências de saúde, particularmente em 

casos de confinamento social. 

Continuidade do atendimento às pessoas com DNT  

por meio da comunicação on-line entre profissionais e usuários. 

Sistemas de vigilância e prestação de serviços de saúde  

com um impacto positivo sobre a qualidade de vida das pessoas 

que sofrem de doenças não transmissíveis. 

Melhor autonomia, autocuidado e adesão terapêutica. 
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2. Documentação digital da vacina contra a COVID- 19 
 

Com o objetivo de reforçar a implementação das diretrizes técnicas da OMS sobre a 

Documentação digital de certificados relacionados à COVID- 19: situação vacinal (DDCC:SV), 

as discussões da oficina foram conduzidas com os seguintes objetivos: 
 

● Fortalecer os processos de transformação digital dos programas nacionais de imunização 

nos países das Américas; 

● Revisar, listar e definir os fatores críticos para a correta implementação da documentação 

digital dos certificados de vacinação; 

● Elaborar um roteiro para garantir a implementação da documentação digital dos 

certificados de vacinação de maneira rápida, sustentável e baseada em evidências; 

● Avançar na adoção da ferramenta que meça a maturidade dos países com relação à 

documentação digital dos certificados relacionados à COVID- 19 em termos da situação 

vacinal; 

● Identificar oportunidades de cooperação técnica, especialmente aquelas de natureza 

bilateral ou sub-regional, no âmbito desta iniciativa. 

Debates 
 

Os países trocaram perspectivas, experiências, desafios, avanços e lições aprendidas sobre a 

implementação de projetos de certificação digital de vacinação e saúde digital de 

imunizações, descrevendo as principais dificuldades e oportunidades que encontraram.  

 

A tabela abaixo apresenta um resumo dos principais assuntos discutidos, que se enquadram 

em quatro linhas de trabalho: 

 

 
 

Fatores críticos para a implementação dos 
certificados digitais de COVID-19: situação 

vacinal
Roteiro e ações estratégicas

Nível de maturação da documentação 
digital dos certificados de situação vacinal 

contra a COVID-19.
Oportunidades de cooperação técnica

Transformação digital dos 
programas nacionais de 

imunização

https://www.paho.org/es/documentos/documentacion-digital-certificados-relacionados-con-covid-19-estado-vacunacion
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Transformação digital nos programas nacionais de imunização 
 

Atualmente, os países estão em diferentes níveis de maturidade acerca da gestão e do 
acompanhamento dos prontuários de saúde, incluindo os resultados dos testes de vacinação 
contra a COVID- 19. Uma das inovações resultantes da necessidade de implementar 

processos digitais durante a pandemia são os certificados eletrônicos de vacinas e testes 
diagnósticos, que permitiram que os certificados de vacinação 
contra a COVID-19 fossem documentados digitalmente. Esse 

processo, assim como a infraestrutura tecnológica necessária 
para levá-lo adiante, foram os principais temas da oficina, visto 
que são fundamentais para a transformação digital dos 

programas nacionais de imunização. 
 
Fatores essenciais para a implementação dos certificados 
digitais relacionados à COVID-19: situação vacinal 

 
● Manter o apoio político e a liderança técnica como o 

principal eixo das políticas públicas para garantir a 

transformação digital dos programas de imunização, levando 

em conta a interdisciplinaridade e o consenso multissetorial;  

● Adotar mecanismos de governança que considerem marcos 

políticos e técnicos, garantindo a disponibilidade de recursos 

humanos capacitados, bem como orçamentos e dotação 

financeira para promover a sustentabilidade e a expansão 

desses modelos; 

● Desenvolver ou fortalecer o marco regulatório necessário 

como um facilitador dos processos operacionais; 

● Estabelecer mecanismos para a operação, manutenção e atualização contínua das 

plataformas tecnológicas e infraestrutura; 

● Preservar a confidencialidade, a privacidade, a segurança cibernética e o uso ético dos 

dados; 

● Incorporar normas de interoperabilidade com os sistemas existentes no programa de 

vacinação, tanto na saúde como em outros setores. 

"A transformação 

digital dos programas 

de imunização deve ser 

um dos pilares 

estratégicos para 

expandir a cobertura 

vacinal nos países." 

 

 
Luis Andrés de Francisco, 

Diretor, FPL, OPAS/OMS 

(Washington, D.C.) 
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Roteiro e ações estratégicas 

No âmbito do Roteiro para a transformação digital do setor da saúde na Região das Américas 

, da Agenda de Imunização 2030 (disponível em inglês) e do documento Revigoramento da 

imunização como um bem público para a saúde universal, foi realizado um exercício de 

pensamento crítico e estratégico para identificar quais marcos devem ser propostos nos 

roteiros nacionais para a transformação digital de programas de imunização, com ênfase na 

documentação digital dos certificados de vacinação contra a COVID-19. 

A figura abaixo apresenta as prioridades para 2022, que lançarão as bases para a ampliação 

do modelo e da plataforma tecnológica para programas nacionais de imunização. 

 

Roteiro para a implementação regional dos 
certificados digitais de vacinação contra a COVID-19 

 
 

Nível de maturidade da documentação digital dos certificados de COVID-19 

No processo de adoção das diretrizes técnicas da OMS sobre Documentação digital de 

certificados relacionados com a COVID-19: situação de vacinação (disponível em espanhol), 

um exercício para analisar os domínios de aplicação dessas diretrizes foi realizado durante a 

oficina. Para chegar a conclusões e recomendações no nível regional, foi utilizada a 

ferramenta elaborada pela OPAS, que analisa de forma padronizada o grau de preparação 

dos países para avançar nesse processo. 

 

https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r1-roteiro-para-transformacao-digital-do-setor-da-saude-na-regiao-das-americas
https://www.immunizationagenda2030.org/
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r13-revigoramento-da-imunizacao-como-um-bem-publico-para-saude-universal
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r13-revigoramento-da-imunizacao-como-um-bem-publico-para-saude-universal
https://www.paho.org/es/documentos/documentacion-digital-certificados-relacionados-con-covid-19-estado-vacunacion
https://www.paho.org/es/documentos/documentacion-digital-certificados-relacionados-con-covid-19-estado-vacunacion
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Sessão técnica com os países participantes. 

 

Os participantes comentaram sobre os domínios da ferramenta, detalhados na tabela abaixo. 

Além disso, concordaram em avançar de forma coordenada na aplicação da ferramenta para 

avaliar a maturidade dos países em relação à implementação dos certificados digitais. Por 

outro lado, enfatizaram a necessidade de haver um monitoramento constante dos processos 

de transformação digital nos programas de imunização. 
 

Ferramenta para medir o nível de maturidade da documentação digital dos certificados relacionados 
com a COVID-19: domínios e descrição 

Domínio Descrição 

1. 1. Investimentos e 
estratégias (STRIN) 

O objetivo é compreender o tempo, os custos, os benefícios, os impactos e o 
valor agregado da estratégia de certificação digital de vacinações. 

2. 2. Infraestrutura (INFRA) Procura identificar os investimentos existentes em saúde que possam ser 
adaptados ao contexto DDCC:SV. Estes incluem cobertura de telefonia 
móvel e os principais indicadores de desempenho (KPI).  

3. Legislação, Políticas e 
Aplicação (LEPOC) 

Inclui as regras e políticas de proteção e tratamento ético de dados pessoais 
nos DDCC:SV. 

4. Liderança e Governança 
(LAGOV) 

Procura definir os ministérios, grupos ou entidades responsáveis por liderar 
e coordenar a governança, implementação e avaliação da estratégia dos 
certificados digitais. 

5. Força de trabalho/Pessoal 
(WOKFE) 

Procura definir os processos de gestão de mudança, nível de alfabetização 
digital e os exercícios de treinamento e capacitação necessários para que o 
pessoal de saúde faça o uso adequado de DDCC:SV. 

6. Serviços e aplicações 
(SERAP) 

Ele permite verificar se existem no país aplicações de código aberto, fluxos 
de trabalho, software e produtos para cobrir a administração de vacinas e a 
emissão de certificados digitais de COVID-19. 

7. Normas e 
interoperabilidade (STIN) 

Inclui os marcos de interoperabilidade sanitária que podem ser 
incorporados ao DDCC:SV. 

DDCC:SV: documentação digital dos certificados relacionados à COVID-19 (situação de vacinação);  

PKI: infraestrutura pública básica. 
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Além disso, foi destacada a necessidade de incorporar os Oito princípios orientadores da 

transformação digital do setor da saúde. Um chamado à ação pan-americana  (disponível em 

espanhol) como parte da documentação digital dos programas de imunização. Em outra 

sessão, os participantes apresentaram uma ferramenta digital para uso na imunização, o 

registro nominal eletrônico de imunização; na ocasião, foi possível revisar, perguntar e 

contribuir uns com os outros. 
 

Oportunidades de cooperação técnica 
 

Os intercâmbios de cooperação técnica enfatizaram a necessidade de fazer progressos 

intensivos para a implementação plena dos certificados de vacinação cibernética e 

interoperáveis. Esses certificados digitais documentam a situação de imunização dos 

indivíduos, tanto para proteger contra a COVID-19 como para garantir a continuidade da 

atenção em saúde, ou para fins não assistenciais. A cooperação foi acordada nas seguintes  

áreas: 

 

● Projeção e implementação de programas de alfabetização digital para aumentar a 

conscientização; 

● Esclarecimento sobre o potencial das diretrizes técnicas da OMS sobre Documentação 

digital de certificados relacionados à COVID-19: situação vacinal (disponível em espanhol) 

e sua aplicação na imunização; 

● Lançar as bases para uma nova arquitetura tecnológica que permita a utilização de 

certificados digitais para outras vacinas ou processos, como vacinas de rotina, registro de 

nascimentos ou mortes, etc.; 

● Incentivar e facilitar mecanismos para o intercâmbio de informações, experiências e  

conhecimentos entre os países da região ou de outras regiões; 

● Adotar mecanismos padronizados para monitorar a maturidade na aplicação das 

diretrizes técnicas estabelecidas para essa iniciativa; 

● Adotar mecanismos que facilitem a criação conjunta de projetos complementares e 

convidar os parceiros de desenvolvimento interessados em financiar tais iniciativas a 

fazerem investimentos; 

● Estimular políticas públicas que promovam o acesso à infraestrutura tecnológica para 

populações vulneráveis; 

● Auxiliar os Estados Membros na revisão e no fortalecimento das estruturas jurídicas 

correlatas.  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53730
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53730
https://www.paho.org/es/documentos/documentacion-digital-certificados-relacionados-con-covid-19-estado-vacunacion
https://www.paho.org/es/documentos/documentacion-digital-certificados-relacionados-con-covid-19-estado-vacunacion
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Martha Velandia, IM/FPL, OPAS/OMS (Washington, D.C.). 
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Documentação digital de certificados 

relacionados à COVID-19 

 

Cooperação técnica 

A OPAS, seguindo as diretrizes da OMS e em colaboração com o BID, 

oferece assistência técnica aos países da região para a adoção das 

seguintes diretrizes técnicas (disponíveis em espanhol): 

 

• DDCC: Estado de la vacunación: Guía para documentar digitalmente 

la vacunación contra la COVID-19. 

• DDCC: Resultado de la prueba de SARS-CoV-2: Guía para 

documentar digitalmente los resultados de la prueba de SARS-CoV-2. 

• DDCC: História de la infección por SARS-CoV-2: Guía para 

documentar digitalmente la historia de la infección por SARS-CoV-2.  
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3. Interconexão 
 

A interconexão foi realizada para demonstrar a viabilidade 

de acesso, intercâmbio, integração e utilização dos dados 

de COVID-19 pelos respectivos sistemas de informação dos 

países em um processo cooperativo e escalonável de 

adoção das diretrizes da OMS e das normas internacionais 

de interoperabilidade. Foi realizada em um ambiente 

estruturado, com a participação de países, 

desenvolvedores, especialistas e colegas da OPAS dos 

escritórios regionais e nacionais, bem como do BID, do 

Centro Nacional de Sistemas de Informação (Chile), da HL7 

e de outras entidades internacionais. 
 

Os objetivos específicos da interconexão eram: 

● Criar e emitir certificados digitais relacionados à 

COVID-19, de acordo com a norma da União Europeia 

(DCCJ: UE); 

● Validar certificados emitidos dentro do mesmo país 

em uma plataforma de testes; 

● Verificar, entre os diferentes países, os certificados 

digitais relacionados à COVID-19 emitidos pelos 

participantes. 

Os países participaram com equipes presenciais e remotas e a jornada foi transmitida ao vivo 

em inglês e espanhol. A atividade proporcionou aos países a oportunidade de conhecer e 

avaliar seu nível de maturidade para a implementação e o desenvolvimento de certificados 

digitais relacionados à COVID-19, suas habilidades e as ferramentas essenciais para garantir 

a interoperabilidade de seus produtos, bancos de dados e aplicações.  

 

"A interconexão representa 

um marco técnico para os 

países da região que 

participam do bem público 

regional, pois pela primeira 

vez foi feita uma prova de 

conceito relacionada à 

interoperabilidade 

transfronteiriça na saúde". 

 

 
Jennifer Nelson, Especialista 

em Saúde Digital, BID 
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Níveis de conformidade para a implementação da certificação digital relacionada à COVID-19. 

 

A interconexão permitiu concluir um processo técnico para emitir e validar certificados 

relacionados à COVID-19 válidos de acordo com a norma EU DCC (Certificado Digital de 

COVID-19 para a União Europeia). Os resultados serão incorporados em um projeto piloto da 

OMS, do G20 e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Participantes da interconexão durante os exercícios de validação.  

 

Conclusões e próximos passos 
 

● Foi possível estabelecer um acordo comum e traçar um caminho para o entendimento 

técnico mútuo e o uso de normas de saúde; 

● Foi demonstrado que é possível interoperar na região de forma confiável e segura, 

utilizando padrões; 

● Todos os países participantes são tecnicamente capazes de formalizar a equivalência de 

seus certificados de vacinação contra a COVID-19 com as diretrizes da União Europeia e 

https://racsel.org/Conectathon/
https://github.com/RACSEL/LacPass/blob/main/doc/es/introduction.md
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da OMS e, portanto, podem iniciar o respectivo processo de continuidade, de acordo com 

seu nível de implementação; 

● O projeto continuará a ser escalonado para o uso de padrões e perfis de integração que 

permitam ampliar os casos de uso. Entre eles, vale destacar o perfil IPS ( International 

Patient Summary, traduzido livremente como Resumo Internacional do Paciente) e os 

recursos de interoperabilidade rápida de saúde (FHIR) da HL7, que já foram introduzidos 

nos países participantes do bem público regional antes e durante a interconexão; 

● Será dada continuidade ao processo de treinamento sobre as normas acima 

mencionadas. Juntamente com o IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) e o comitê 

técnico, a estratégia de testes será desenvolvida aproveitando a plataforma e os perfis de 

integração ali disponíveis; 

● As necessidades de desenvolvimento e implementação serão analisadas para esse 

segundo componente do projeto. 

 
 

 

  
 

  

https://racsel.org/Conectathon/
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4. Palestras sobre transformação digital 
 

As seguintes palestras foram apresentadas para contextualizar as discussões em torno das 

diretrizes técnicas internacionais e dos documentos políticos adotados por todos os Estados 

Membros da OPAS. 

 

Conferência de abertura: "Saúde pública aberta na era da interdependência digital". 
Sebastián García Saisó, Diretor, EIH, OPAS/OMS 
 

 
 

Destaques 

Sebastián García Saisó, Diretor do Departamento de Evidência e Inteligência para a Ação em 

Saúde (EIH) da OPAS/OMS, lembrou aos países a importância dos seguintes temas e ações na 

criação e implementação de políticas públicas para posicionar a saúde pública na era da 

interdependência digital: 

● Avançar para políticas informadas de acesso aberto a dados, software, algoritmos, 

referências, mapas, painéis de informação, conteúdo e ferramentas, entre outros; 

● Considerar a conectividade e as questões de largura de banda como novos determinantes 

sociais da saúde; 

● Evitar novas formas de inequidade que possam ser geradas por lacunas digitais; 

● Atualizar os instrumentos regulatórios e legais no âmbito da transformação digital; 

● Promover programas de educação continuada sobre alfabetização digital.   

 

"Precisamos implementar 
programas de alfabetização 

digital nas políticas nacionais 
de saúde pública". 

 
Sebastián García Saisó 

Diretor, EIH 
OPAS/OMS  

(Washington, D.C.) 
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Conferência técnica: "A grande oportunidade da saúde digital para a ALC: abordagem do 
BID". 

Jennifer Nelson, Especialista, Divisão de Saúde e Proteção Social, BID 

 

 
 

Destaques 

Jennifer Nelson, Especialista em Saúde Digital da Divisão de Saúde e Proteção Social do BID, 

apresentou as seguintes ideias sobre a visão, as conclusões  as recomendações do BID para a 

região: 

● As tecnologias digitais poderiam levar a uma economia anual de US$ 1,309 bilhão na 

região, ao reduzir a repetição de testes de diagnóstico (laboratório e imagem), por meio 

do intercâmbio de informações de saúde; 

● A saúde digital oferece a possibilidade de superar os três principais desafios que 

persistem na América Latina e Caribe: 

1º) a tripla carga de morbidade, com predomínio das DNT; 

2º) a baixa sustentabilidade financeira e fiscal dos gastos com saúde; 

3º) a baixa qualidade e eficiência dos serviços. 

● Há uma necessidade urgente de fortalecer o trabalho nas seguintes áreas: políticas e 

prática de saúde informada, pessoas e cultura, aplicações e serviços digitais do setor, 

infoestrutura, infraestrutura, governança e gestão; 

● Assegurar a convergência das iniciativas de saúde digital com o âmbito da  ação de IS4H 

(sistemas de informação para a saúde) promovida pela OPAS. 
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Conferência técnica: "Roteiro para a transformação digital do setor da saúde nas 
Américas". 

Marcelo D'Agostino, Assessor Sênior, EIH, OPAS/OMS 

 

 
 

Destaques 

Marcelo D'Agostino, Assessor Principal do Departamento de Evidência e Inteligência para a 

Ação em Saúde (EIH) da OPAS/OMS, destacou a importância do posicionamento da saúde 

pública nos processos de transformação digital do governo, destacando que a 

multissetorialidade é um fator indispensável para a implementação dos oito princípios 

orientadores: 

● Assegurar a conectividade universal no setor da saúde até 2030; 

● Criar conjuntamente bens digitais de saúde pública para um mundo mais justo; 

● Acelerar rumo à saúde digital inclusiva com foco nos mais vulneráveis; 

● Implementar sistemas digitais interoperáveis, abertos e sustentáveis; 

● Transversalizar os direitos humanos em todas as áreas da transformação digital; 

● Envolver a cooperação mundial na área de inteligência artificial e qualquer outra 

tecnologia emergente; 

● Estabelecer mecanismos de confiança e segurança da informação no ambiente da saúde 

pública digital; 

● Delinear a arquitetura de saúde pública na era da interdependência digital.  
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Conferência: "A Estratégia Global de Saúde Digital da Organização Mundial da Saúde". 

Derrick Muneene, Chefe de Unidade, Equipe de Capacitação e Colaboração, Departamento 

de Saúde Digital e Inovação, OMS 
 

 
 

Destaques 

Derrick Muneene, Chefe de Unidade da OMS, informou sobre os avanços da estratégia global 

de saúde digital da OMS, destacando os seguintes aspectos: 

● A verdadeira e completa transformação digital requer a participação de todos os setores 

da população, trabalhando de forma coordenada para atingir um objetivo comum; 

● Para transformar o atual modelo de saúde, que é atualmente centrado nas organizações, 

em um modelo centrado nas pessoas, é essencial visualizar o ecossistema digital de saúde 

– os sistemas, capacidades e infraestrutura necessários – e estabelecer acordos entre 

todos os atores relevantes; 

● É importante assegurar uma boa governança para a implementação adequada de 

estratégias de saúde digital em todos os níveis e em todas as regiões, com ênfase em 

elementos que promovam a sustentabilidade e a segurança da transformação digital da 

saúde; 

● A transformação digital da saúde deve garantir que ninguém fique de fora, especialmente 

as populações desconectadas. 
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Conferência técnica: "LACChain: demonstração técnica". 
Marcos Allende, Especialista em Tecnologia Aplicada e Ciência de Dados, BID 

 

 
 

Destaques 

Marcos Allende, especialista do BID em tecnologia aplicada e ciência de dados, ministrou uma 

palestra técnica sobre o LACChain, que é uma rede de confiança desenvolvida com tecnologia 

blockchain que permite assinar digitalmente certificados de vacinação contra a COVID-19 

com total garantia de segurança por ser: 

 

● descentralizada; 

● dependente de permissão; 

● cronológica; 

● imutável; 

● indelével;  

● consensual. 
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Apresentação técnica: “Diretrizes técnicas da OMS para a documentação digital de 
certificados COVID-19” 

Carl Leitner, OMS 

 

 
 

Destaques 

Carl Leitner, da OMS, falou sobre as diretrizes técnicas para a documentação digital dos 

certificados relacionados à COVID-19 e destacou os dois principais cenários de aplicação: 

● Continuidade da atenção. Este é o principal objetivo do certificado de vacinação. O 

registro de vacinação é parte vital do histórico médico da pessoa, desde o nascimento. 

Nesse sentido, o certificado indica quais vacinas a pessoa recebeu e, portanto, permite 

que as decisões de atendimento sejam informadas; 

● Comprovante de vacinação: os certificados de vacinação também atestam a situação 

vacinal de uma pessoa para fins não assistenciais.  

 

 



            Fortalecimento dos sistemas de informação e transformação digital do setor da saúde 
 

 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde Página                   30 

Apresentação técnica: "Necessidades, oportunidades e desafios na modernização de 
instrumentos legais em apoio à transformação digital do setor da saúde". 

Ignacio Ibarra, Escritório do Assessor Jurídico, OPAS/OMS 

 

 
 

Destaques 

Ignacio Ibarra, da OPAS/OMS, acompanhado por Marisa Aizenberg e Diego Mendi, do 

Observatório de Saúde Digital da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires 

(UBA), ministrou uma palestra sobre o desenvolvimento de normas legais que apoiam os 

processos de transformação digital no setor da saúde. Além disso, eles apresentaram a 

ferramenta para medir a maturidade das estruturas legais para a transformação digital, o que 

permite apoiar o fortalecimento dos países e a estruturação de roteiros acompanhados por 

cooperação técnica e jurídica. Os seguintes aspectos foram destacados: 

● É importante analisar a capacidade regulatória dos países da região no âmbito dos oito 

princípios para a transformação digital do setor da saúde; 

● A região enfrenta um desafio em termos de atualização, harmonização e fortalecimento 

de suas estruturas legais e regulamentares para facilitar a implementação de estratégias 

e políticas públicas para a transformação digital do setor da saúde; 

● É importante aumentar a conscientização sobre a transformação digital nos comitês 

parlamentares de saúde para que essas questões entrem na agenda legislativa e nas 

atividades parlamentares, como por exemplo: capacidade geral de supervisão da função 

pública, avaliação das contas públicas, orçamentos e engajamento social com os eleitores. 

"Sem instrumentos regulatórios atualizados, 
modernos e ágeis, será muito difícil avançar na 

transformação digital do setor da saúde" 
 

Ignacio Ibarra, Asesor Jurídico, OPAS/OMS 
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Apresentação técnica: "Validação de documentos sobre políticas, linhas de ação e 

indicadores para a implementação dos oito princípios para a transformação digital do setor 

da saúde". 

Palestrantes: Analía López e Cintia Cejas, CIIPS-IECS, Argentina 

Moderador: Marcelo D'Agostino, EIH, OPAS/OMS 
 
Foram apresentados os resultados gerais da colaboração entre o Departamento de EIH da 

OPAS/OMS e o Centro de Implementação e Inovação em Políticas de Saúde (CIIPS) do 

Instituto para a Eficácia Clínica e Saúde (IECS), da Argentina, na formulação de documentos 

de políticas e recomendações de ação relacionadas aos oito princípios orientadores da OPAS 

para a transformação digital do setor da saúde.    

Analía López CIIPS/IECS  
Cintia Cejas, CIIPS/IECS 

 

Durante a atividade, representantes do CIIPS moderaram a discussão sobre as linhas de ação 
e os indicadores-chave para cada um dos princípios. Os participantes fizeram recomendações 
e comentários. 
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5. Reuniões bilaterais e multilaterais de cooperação técnica 
 

Reuniões bilaterais 
 

Durante o evento, foram realizadas várias reuniões bilaterais entre a OPAS, o BID e 

funcionários dos governos participantes. Eles trocaram informações sobre ambos os projetos 

(telessaúde para DNT e certificados digitais de vacinação contra a COVID-19), discutiram a 

situação dos países em relação à sua implementação e realizaram uma análise estratégica 

das ações de cooperação técnica necessárias para fortalecer a transformação digital em cada 

um dos países. 

 

 
Reunião bilateral entre o Departamento de EIH (OPAS) e o Governo do Chile.   

 

 
Reunião bilateral entre o Departamento de EIH (OPAS) e o Governo do El Salvador. 

 

"Precisamos avançar de forma multissetorial 
na transformação digital da saúde no Chile.  

A OPAS está muito comprometida! 
 

Fernando Leanes, Representante da OPAS no Chile  

"EIH/OPAS está pronto para continuar apoiando 
El Salvador em seu progresso rumo à 
transformação digital do setor da saúde". 
 
Sebastián García Saisó, Diretor, EIH, OPAS/OMS 
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Reunião bilateral entre o Departamento de EIH (OPAS) e o Governo da Dominica.  

 

Reunião bilateral entre o Departamento de EIH (OPAS) e a Rede Nacional de Saúde Digital 

do Chile. 

 

Foi acordado avançar para o estabelecimento de roteiros para a transformação digital do 

setor da saúde, conforme aprovado pelos Estados Membros da OPAS no 59º Conselho Diretor 

da OPAS/OMS, 73ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, documento CD59/6,  

Roteiro para a transformação digital do setor da saúde na região das Américas.  

 

"Dominica está totalmente comprometida com o roteiro 
para a transformação digital do setor da saúde". 

 

Jermaine Jewel Jean-Pierre, Dominica 

"O Chile tem uma tradição em saúde eletrônica, saúde digital 
e transformação digital, e contar com uma rede nacional de 
saúde digital, é fundamental para esses processos". 
 
Myrna Marti, Assessora de Saúde Digital, EIH (OPAS/OMS) 

https://www.paho.org/pt/documentos/cd596-roteiro-para-transformacao-digital-do-setor-da-saude-na-regiao-das-americas
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Rede Americana de Cooperação em Saúde Digital (RACSEL): Paralelamente à reunião 
técnica, foi realizada a reunião ordinária da assembleia geral da RACSEL (Rede Americana de 

Cooperação em Saúde Digital), na qual foi acordado fortalecer o trabalho da rede, 
formalizando os aspectos de governança para a interoperabilidade em saúde na região, de 
acordo com os oito princípios orientadores da OPAS. Durante a reunião, a Colômbia assumiu 

a presidência da rede. 
 

 
Reunião ordinária da assembleia geral da rede RACSEL. 

 

Isso consolida um ponto comum de entendimento para levar adiante a estratégia de 
transformação digital em saúde na região, apesar da heterogeneidade dos países que 
compõem a rede RACSEL. 
 

 
Reunião ordinária da assembleia geral da rede RACSEL. 
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Conclusões e recomendações 
 

Conclusões 

• Os países participantes, bem como todos os Estados 
Membros da OPAS, concordaram oficialmente em avançar 

para a implementação de um roteiro para a transformação 
digital do setor da saúde; 

 

• A pandemia de COVID-19 mostrou que a saúde digital é um 

fator crítico para o sucesso da modernização dos modelos 
de assistência, bem como para a transparência 
governamental; 

 

• Embora possam ajudar a aumentar o acesso aos serviços de 
saúde, as tecnologias da informação e comunicação 
também podem excluir populações em situação de 
vulnerabilidade, especialmente as desconectadas ou com 

alfabetização digital limitada; 
 

• Os países participantes assumiram um compromisso 
inequívoco e alcançaram um progresso excelente nas 
iniciativas de "Telessaúde na luta contra as DNT" e 

"Documentação digital da vacina contra a COVID-19". 
 

Recomendações 

• Consolidar o progresso significativo dos países em matéria 
de sistemas de informação e transformação digital,  

identificando e compartilhando as melhores práticas e 
lições aprendidas; 
 

• Rever, fortalecer e implementar marcos regulatórios, 
políticas públicas e mecanismos de governança renovados 
que, em virtude dos princípios de equidade e solidariedade, 
facilitem a implementação e a criação conjunta de bens 

públicos digitais, a adoção de normas e a reengenharia de 
processos, bem como a reformulação ou elaboração de regulamentos e instrumentos 
legais como agentes facilitadores e viabilizadores da transformação digital do setor da 

saúde; 
 

• Avançar para a construção de roteiros específicos para consolidar os projetos discutidos 
no evento: "Telessaúde na luta contra as DNT" e "Documentação digital da vacina contra 
a COVID-19"; 

 

• Complementar as ações de formação profissional com programas permanentes de 
alfabetização digital no setor da saúde. 

"A Região das Américas 

está comprometida no 

mais alto nível com os 

processos de 

transformação digital 

do setor da saúde e 

avança de forma sólida 

e sustentável para 

tornar a saúde digital e 

os sistemas de 

informação elementos 

fundamentais para 

sistemas de saúde mais 

resistentes. 

 

 
 

Sebastián García Saisó, 

Diretor, EIH, OPAS/OMS 



            Fortalecimento dos sistemas de informação e transformação digital do setor da saúde 
 

 

 

Interconexão e Reunião Regional sobre Transformação Digital do Setor da Saúde Página                   36 

 

Chamada para ação 
 
CONSIDERANDO 

 

QUE todos os Estados Membros da OPAS se comprometeram no 59º Conselho Diretor da OPAS/OMS, 

73ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, a implementar o documento de política 

CD59/6, Roteiro para a transformação digital do setor de saúde na Região das Américas;  

 

QUE os países participantes reafirmaram sua visão de que a transformação digital é uma realidade 

irreversível e que seus benefícios devem deixar de ser domínio de poucos e se tornar um direito de 

todos; 

 

A ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE EXORTA os Estados Membros e todas as instituições e 

trabalhadores do setor da saúde a fortalecer suas ações nas seguintes linhas estratégicas:  

 

❖ Trabalhar juntos para que a transformação digital nos impulsione a alcançar a Agenda 2030.  

 

❖ Coordenar ações relacionadas a decisões técnicas 

e jurídicas que não deixem ninguém para trás. 

 

❖ Motivar a cooperação supranacional para que o 

conhecimento necessário flua, no momento certo 

e no formato necessário. 

 

❖ Incorporar a alfabetização digital como política 

pública desde as primeiras etapas da educação. 

 

❖ Fortalecer as bases fundamentais e os mecanismos 

de governança para que os investimentos e as 

ações sejam rentáveis, informados e sustentáveis. 

 

❖ Assegurar que todas as ações de transformação 

digital levem em consideração os princípios e 

fundamentos éticos da inclusão e dos direitos 

humanos. Esses princípios devem inspirar os 

marcos legais e regulatórios com os quais essas 

ações são institucionalizadas.  
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Anexo 1. Nota conceitual: Plataforma “Tudo-em-uma” de telessaúde para DNT 

As doenças não transmissíveis (DNT) são a principal causa de morte e incapacidade no mundo. O 
tratamento eficaz desses transtornos crônicos depende, em grande parte, da continuidade de serviços 
responsivos, acessíveis e de qualidade, bem como da participação dos pacientes e seu autocuidado. 
Está comprovado que a saúde digital é vantajosa para garantir a continuidade do atendimento, 
especialmente quando há interrupções de serviço ou dificuldades de acesso, bem como para facilitar 
o monitoramento e a avaliação das intervenções voltadas às DNT. 

O principal papel da saúde digital é apoiar a continuidade dos serviços de atendimento, bem como 
servir como uma plataforma para melhorar a comunicação entre profissionais e pacientes, e a 
continuidade do atendimento de pessoas com DNT. O monitoramento eficaz e a prestação de serviços 
de saúde por meio de soluções digitais têm um impacto positivo sobre a qualidade de vida dos 
pacientes com condições crônicas. As soluções digitais promovem maior autonomia e autocuidado e 
fortalecem a adesão ao tratamento. 

As soluções digitais têm demonstrado grande potencial de complementação das consultas presenciais 
no manejo das DNT de todas as perspectivas: usuários dos serviços, prestadores de cuidados, 
profissionais e organizações de saúde. Essas soluções podem ser adaptadas a uma doença específica 
ou projetadas para utilizar, de forma síncrona, diversas tecnologias no atendimento centrado na 
pessoa para cobrir suas diversas necessidades de saúde, visando diferentes públicos. Isso depende 
dos objetivos iniciais, do escopo proposto, da infraestrutura disponível e da usabilidade pelos clientes, 
bem como do potencial de escalonamento. 

No âmbito do Roteiro para a transformação digital do setor da saúde, aprovado pelos Estados 
Membros no 59º Conselho Diretor da OPAS, e com a contribuição dos Estados Unidos da América, foi 
iniciado um trabalho intensivo para implementar uma plataforma de saúde digital do tipo "Tudo-em-
uma" para DNT como um bem público regional, que estará disponível para todos os países da região. 
A plataforma e sua documentação técnica terão como base padrões internacionais de 
interoperabilidade e poderão cobrir diferentes cenários na luta contra as DNT. 

Escopo 

Este projeto de saúde digital para DNT permitirá, entre outros, complementar consultas presenciais 
a partir de diferentes perspectivas: usuários de serviços, cuidadores, profissionais e organizações de 
saúde. 

O design da plataforma “Tudo-em-uma” para DNT poderá ser adaptado a doenças específicas e usado 
em sincronia com outras tecnologias no atendimento centrado na pessoa, para cobrir diversas 
necessidades de saúde e ser dirigido a diferentes públicos. Esse modelo será facilitado pelas soluções 
digitais que permitirão a continuidade do monitoramento e atendimento de qualidade às pessoas 
com DNT. 

Nesse caso, é uma plataforma que integra aplicações como mensagens instantâneas em diferentes 
formatos, bots de conversação (chatbots), sistemas de gerenciamento de turnos, prontuários médicos 
de pacientes, receituários médicos digitais, etc. 

Resultados e benefícios para os países 

• Funcionamento ininterrupto e acessibilidade dos serviços de atendimento durante emergências 
de saúde, especialmente em situações de confinamento social; 
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• Melhoria da continuidade do atendimento às pessoas com DNT por meio da comunicação on-line 
com profissionais; 

• Sistemas de vigilância e de prestação de serviços de saúde com um impacto positivo na qualidade 
de vida das pessoas que necessitam de cuidados devido às DNT; 

• As pessoas com DNT mostram mais autonomia, autocuidado e adesão ao tratamento;  

• Resposta a emergências de saúde para: 

o Assistência digital para o autocuidado de pessoas com DNT 

▪ Promoção da saúde: usar as intervenções digitais recomendadas para monitorar, promover 
estilos de vida saudáveis e oferecer orientações; 

▪ Apoio entre pares: promover comunidades on-line saudáveis e espaços digitais seguros 
onde obter apoio e orientação; promover atividade física e alimentação saudável; 

▪ Manejo de doenças para usuários e trabalhadores da saúde: prestar assistência a pessoas 
com diabetes ou hipertensão para o manejo e controle de sua doença ou oferecer ajuda 
para parar de fumar ou para o tratamento contra a dependência do álcool. Para os 
trabalhadores da saúde, adotar uma "triagem preliminar" para encaminhar as pessoas antes 
que elas se dirijam à unidade de saúde; 

▪ Monitoramento remoto: valorizar a adoção de dispositivos portáteis que coletem dados e 
monitorem variações, alertando automaticamente o pessoal de saúde quando certos 
valores forem excedidos; 

▪ Participação no tratamento e promoção do autocuidado: educação virtual (conteúdo, 
vídeos), acompanhamento automatizado e lembretes. 

o Meios digitais para uso por profissionais e cuidadores 

▪ Prevenção: aumentar a conscientização sobre hábitos saudáveis e fatores de risco, por meio 
de campanhas nas mídias sociais. Criar conteúdo compartilhável; 

▪ Prestação de serviços de saúde: oferecer consultas on-line para resolver problemas de 
saúde, comunicar-se com farmácias e renovar receitas (assinatura digital e validação ou 
consultas de cobertura); 

▪ Treinamento sobre saúde materno-infantil e saúde reprodutiva: criar conteúdos 
audiovisuais que possam ser compartilhados, como por exemplo, sobre utilidade e técnicas 
de aleitamento materno; 

▪ Cadeia de abastecimento farmacêutico e luta contra a falsificação: monitorar estoques de 
medicamentos essenciais e prevenir o desabastecimento; conscientizar sobre os perigos e 
fornecer orientação aos usuários; trabalhar com os principais distribuidores para 
desenvolver diretrizes para reduzir os locais onde medicamentos fraudulentos são vendidos; 

▪ Rastreador de dados digitais: promover a coleta e o uso sistemático de dados de usuários, 
bem como a interoperabilidade, para reduzir a entrada manual de dados e permitir fluxos 
eficientes de usuários a diferentes provedores de saúde; 

▪ Identificar e ajudar as famílias: rastreamento digital de contatos e alertas automáticos sobre 
riscos de contato. Inclui informações de contato de emergência sobre registros digitais de 
usuários; 
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▪ Tratamento: adotar teleconsultas e orientar os pacientes a realizarem autoexames básicos 
para melhorar o diagnóstico digital; orientar sobre as mudanças necessárias no plano de 
tratamento; possibilitar mecanismos de prescrição eletrônica, especialmente para receitas 
repetidas e como alternativa à coleta presencial.  

 

Fatores críticos de sucesso 

1º) Identificação da entidade ou equipe responsável pela saúde digital no nível nacional; 

2º) Identificação das instituições envolvidas na implementação da iniciativa; 

3º) Constituição de uma equipe de projeto multidisciplinar, composta por especialistas de instituições 
nacionais, OPAS e outros parceiros considerados relevantes por cada país; 

4º) Participação ativa em atividades técnicas e tomada de decisões durante todo o projeto.  
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Anexo 2. Nota conceitual: Documentação digital da vacina contra a COVID- 19 

Atualmente, alguns países usam sistemas baseados em papel para gerenciar e rastrear prontuários, 
incluindo resultados de testes de vacinação e COVID-19. Uma das inovações resultantes da 
necessidade de poder contar com processos digitais durante a pandemia foram os certificados digitais 
de vacinação, que permitem aos países documentar digitalmente os certificados relacionados à 
COVID-19. Esse processo e infraestrutura tecnológica serão ampliados e utilizados em outras 
atividades de saúde pública. 

Seguindo as diretrizes da OMS, a OPAS oferece cooperação técnica aos países da região para a adoção 
das seguintes diretrizes técnicas (disponíveis em espanhol): 

• DDCC: Situação Vacinal: Guía para documentar digitalmente a vacinação contra a COVID-19. 
• DDCC: Resultado do teste do SARS-CoV-2: Guia para documentar digitalmente os resultados dos 

testes de SARS-CoV-2. 

• DDCC: Histórico de infecção pelo SARS-CoV-2: Guia para documentar digitalmente o histórico de 
infecção pelo SARS-CoV-2. 

No âmbito do Roteiro para a transformação digital do setor da saúde, aprovado pelos Estados 
Membros no 59º Conselho Diretor da OPAS, e com a contribuição dos Estados Unidos da América, foi 
iniciado um trabalho intensivo que permitirá aos países implementar um certificado de vacinação 
digitalmente seguro e interoperável, que documente a situação de imunização de uma pessoa, seja 
como proteção contra a COVID-19, como garantia de continuidade do atendimento ou como 
verificação para outros fins. Os certificados digitais de vacinação são registros de vacinação em 
formato eletrônico e podem ser vistos tanto pela pessoa vacinada quanto por pessoal de saúde 
autorizado e serem usados da mesma forma que a carteirinha em papel.  

A OPAS, em colaboração com o BID, estabeleceu uma equipe de projeto em tempo integral dedicada 
a atender às necessidades específicas dos países e a acelerar a adoção das diretrizes técnicas da OMS. 
Essa cooperação faz parte da iniciativa de Bens Públicos Regionais (BPR), que conta, no momento em 
que este documento foi redigido, com nove países da região. Além disso, a equipe do projeto foi 
formada por pessoal técnico do Departamento de Saúde Digital da OMS, dos centros colaboradores 
e especialistas internacionais. 

 

Escopo 

Este projeto abrange, entre outros, os seguintes cenários: 

a. Continuidade da atenção: Este é o principal objetivo do certificado de vacinação. O histórico de 
vacinação é uma parte central do prontuário médico da pessoa, desde o nascimento. Nesse 
sentido, o certificado indica quais vacinas a pessoa recebeu e, portanto, permite que as decisões 
de atendimento sejam informadas. 

Possíveis benefícios: 

➢ Proporciona uma base para que os trabalhadores da saúde ofereçam uma dose posterior ou 
serviços de saúde adequados; 

➢ Fornece informações de horários para que se saiba se outra dose é necessária, de qual 
vacina e quando recebê-la; 

➢ Permite aos trabalhadores da saúde investigar eventos adversos, de acordo com as 
orientações existentes sobre eventos adversos após a imunização. 
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b. Comprovante de vacinação: Os certificados de vacinação também atestam a situação vacinal de 
uma pessoa para fins não assistenciais. 

Possíveis benefícios: 

➢ Demonstra a situação de vacinação dos indivíduos em levantamentos de cobertura; 
➢ Demonstra a situação vacinal após um teste positivo de COVID-19 para determinar a eficácia 

da vacina; 
➢ Fins trabalhistas; 
➢ Admissão em creche ou instituição de ensino; 
➢ Outros propósitos. 

 

Resultados e benefícios para os países 

• Vincular as pessoas aos resultados de testes de COVID-19 e sua situação vacinal junto aos 
programas nacionais de saúde; 

• Ter dados acessíveis a partir de diversas plataformas nos sistemas de saúde pública;  

• Gerir problemas de saúde decorrentes do movimento de pessoas entre regiões;  

• Dar continuidade aos programas de vacinação nas populações migrantes, de acordo com o 
programa de vacinação estabelecido pelo país; 

• Melhorar a qualidade, a segurança e a estabilidade dos registros nacionais de saúde;  

• Melhorar a capacidade de estabelecer e gerenciar sistemas nacionais de certificados digitais;  

• Eliminar os riscos associados aos sistemas baseados em papel, como: 

− Perda de informações devido à deterioração do papel; 
− Falsificação e fraude. Os certificados digitais oferecem mais segurança contra danos 

físicos ao cartão ou perda de informações devido a manuseio inadequado; 

− Proteção e privacidade dos dados. 

Fatores críticos de sucesso 

1º) Identificação da entidade ou equipe responsável pela iniciativa no nível nacional;  

2º) Constituição de uma equipe multidisciplinar de projeto com a participação de especialistas de 
instituições nacionais, da OPAS e do BID, assim como de outros parceiros considerados relevantes 
por cada país; 

3º) Participação ativa nas atividades técnicas e tomada de decisões durante todo o projeto, bem 
como em reuniões de coordenação virtuais ou presenciais.  
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Anexo 3. Fotografias do evento 
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Anexo 4. Cuidados e medidas de prevenção 

Em preparação para o evento, bem como durante e depois, a OPAS manteve um controle  
rigoroso das medidas preventivas para garantir que todos os participantes desfrutassem de 

uma reunião segura e sem contratempos. Também foi dada ênfase ao minucioso respeito 
pelas medidas adotadas pelo país anfitrião, o Chile. A ficha informativa enviada a todos os 
participantes consta abaixo. Além disso, foram realizados testes diagnósticos no início do 

evento e durante a semana. 
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Ficha informativa sobre as medidas de saúde para 
enfrentar a COVID-19 e outros temas de destaque 

 

No momento do envio deste documento, Santiago do Chile estava em fase de "impacto 
médio na saúde" desde as 5h do dia 12 de maio. 

Fonte: Gob.cl - Paso a Paso (www.gob.cl)  

 

Importante: Visto que as medidas sanitárias podem sofrer ajustes, recomendamos 
consultar frequentemente o seguinte site do Governo chileno, que tem informações 
oficiais e atualizadas: https://www.gob.cl/pasoapaso 

Prezado participante: 

Por favor, leia atentamente os pré-requisitos de entrada no país e certifique-se de cumprir 

essas exigências em tempo hábil. Lembre-se de que é sua responsabilidade cumprir todas as 
medidas de prevenção durante sua estada no Chile. Além disso, não se esqueça de verificar 
as exigências de viagem dos países de trânsito. 

Validação da vacina contra a COVID-19 (passe de mobilidade) 

− Todos os participantes devem ter o esquema completo de vacinação2 e homologá-lo no 
formulário do passe de mobilidade. O passe de mobilidade é um certificado digital que 
certifica as vacinas recebidas e permite a entrada em qualquer estabelecimento fechado 

e a participação em eventos com grandes números de participantes, em todas as fases, 
sem distinção; 

− Clique aqui para obter seu passe de mobilidade: Me Vacuno; 

− Instruções para obter o passe de mobilidade: MANUAL_MEVACUNO.CL_final.pdf; 

− O procedimento pode levar entre 24 horas e 10 dias, mas as autoridades nacionais nos 
apoiarão com uma revisão rápida; 

− A conclusão deste procedimento não é necessária para a entrada no país nem para a 
elaboração da declaração juramentada (ver abaixo). 

 
2 De acordo com a regulamentação nacional de seu país d e origem e o tipo de vacina (dose única ou duas 

doses). Caso reforços estejam sendo aplicados em seu país, tenha em mão essas informações também.  

https://www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.gob.cl/pasoapaso/
https://mevacuno.gob.cl/
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Vacunas-para-Chile/archivos/MANUAL_MEVACUNO.CL_final.pdf
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Declaração juramentada para passageiros (máximo 48 horas antes da viagem) 

− Todos os estrangeiros que entram no país devem preencher a declaração juramentada 
para passageiros (para obter o passaporte sanitário internacional, PSI ou C19) no máximo 
48 horas antes do embarque. Uma vez concluído, você receberá um e-mail com o recibo 

e um código QR; 

− Clique aqui para preencher a declaração juramentada do viajante: https://www.c19.cl 

Seguro de saúde 

− Para todos os estrangeiros não-residentes é necessário um seguro de saúde mínimo de 
30 mil dólares, com cobertura para COVID-19. O custo do seguro é de responsabilidade 
do viajante. 

Teste diagnóstico de COVID-19 

− Embora não seja necessário, é aconselhável ter os resultados do teste PCR dentro de 48 
horas antes da partida. Caso opte por fazer o teste, envie os resultados para a OPAS/OMS 
antes da viagem, para o e-mail: caracogm@paho.org  

− Testes diagnósticos serão realizados no ponto de entrada no Chile de forma aleatória. Os 
casos confirmados devem ser isolados de acordo com as normas gerais (domicílio 

declarado na C19 ou residência de saúde). 

− Os organizadores devem proporcionar a todos os participantes acesso a testes de 

diagnóstico por antígenos antes da reunião. Também serão feitos os arranjos necessários 
durante a reunião para a realização de testes PCR em pessoas sintomáticas ou nos 
contatos próximos. 

Uso de máscaras 

− O uso de máscaras ainda é obrigatório em espaços fechados e abertos nos quais a 
distância de um metro não possa ser mantida. Verifique os detalhes e recomendações 
para o uso correto desta proteção em cada uma das fases do plano "Continuamos nos 

cuidando, passo a passo": https://www.gob.cl/pasoapaso. 

Cédula de Imigração 

− Ao entrar no país, peça e guarde o documento de imigração emitido pela Polícia 
Internacional. Esse documento será necessário para a isenção de IVA nos hotéis. Para 

obtê-lo, é necessário não ter cidadania chilena, pagar em moeda estrangeira e ter o 
formulário de imigração. Caso não tenha esse documento, será necessário pagar IVA. 

https://www.c19.cl/
mailto:caracogm@paho.org
https://www.gob.cl/pasoapaso/

