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Mensagens-chave

Atualmente, a rápida disseminação da pandemia de COVID-19 já infectou mais 
de oito milhões de pessoas em todo o mundo e aumentou a necessidade e a 
demanda por serviços de saúde além da capacidade de alguns sistemas de saúde. 
A saúde digital, que inclui big data, e-saúde e tecnologias como a inteligência 
artificial, surgiu como uma ferramenta fundamental para governos, profissionais e 
instituições de saúde responderem efetivamente a essa crise de saúde pública.

Tecnologias aproveitadas na resposta COVID-19
 → As plataformas on-line foram aproveitadas para desempenhar várias funções, 
incluindo conscientização, educação de profissionais, classificação e 
monitoramento de pacientes, habilitação de atendimento virtual e informação aos 
tomadores de decisão e ao público.

 → O aprendizado de máquina (machine learning) e a inteligência artificial 
desempenharam um papel importante no rastreamento de contatos, design eficaz 
de tecnologias de diagnóstico, identificação de medicamentos que podem ser 
reposicionados para o tratamento com COVID-19 e aprimoramento de previsões 
epidemiológicas.

 → A tecnologia Blockchain foi usada para permitir pagamentos imediatos aos 
hospitais e conectar prestadores de serviços de saúde a novos fornecedores.

 → Robôs e drones foram utilizados para prevenir a transmissão de doenças, triagem, 
diagnóstico e minimização do contato humano.

Avançando na agenda da saúde digital
 → Alavancar a saúde digital para responder a emergências de saúde pública, como 
o COVID-19

 → Promover a utilização de big data para avançar e apoiar as tecnologias digitais de 
saúde, informando e apoiando a resposta ao COVID-19 e outros desafios futuros

 → Investir em robustos sistemas nacionais de informação em saúde
 → Aproveitar a utilização da tecnologia virtual para responder ao aumento contínuo 
da demanda por serviços de saúde que não se limita às emergências de saúde 
pública, mas também se estende à prática cotidiana

 → Permitir o engajamento da população em intervenções digitais de saúde
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Preâmbulo

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o novo 
coronavírus como uma pandemia. Desde então, o número de casos confirmados de 
COVID-19 alcançou mais de oito milhões, sufocando sistemas de saúde em todo 
o mundo e economias desafiadoras. Além das medidas estritas que passaram do 
distanciamento social para os lockdowns, os governos que conseguiram até agora 
conter o vírus investiram pesadamente na saúde digital, que inclui tecnologias e 
big data.

A saúde digital abrange a utilização da e-saúde, avançando na ciência da computação, 
como o big data, e alavancando a inteligência artificial (IA). A saúde digital se baseia 
em várias tecnologias, incluindo telefones, aplicativos, telemedicina, dispositivos 
portáteis, robótica, drones, realidade virtual e IA para apoiar tarefas e informar a 
tomada de decisões. As tecnologias digitais oferecem oportunidades para enfrentar 
os desafios do sistema de saúde e melhorar a cobertura e a qualidade das práticas e 
serviços de saúde, particularmente em surtos (OMS, 2019; OMS, 2020).

Governos e organizações internacionais mobilizaram a tecnologia digital durante 
a crise do Ebola para inúmeras funções, incluindo conscientização, educação, 
divulgação, coordenação, vigilância e planejamento. Por exemplo, as tecnologias 
móveis foram aproveitadas para aumentar a conscientização pública sobre 
prevenção de doenças, educar os profissionais de saúde sobre as melhores práticas 
e fornecer às pessoas infectadas e às pessoas que vivem em regiões de difícil 
acesso, necessidades e apoio financeiro essenciais (Dahiya et al., 2016; Oza et al., 
2017; Tambo et al., 2016). Os aplicativos de dispositivos móveis, além dos painéis 
eletrônicos, também ajudaram os profissionais e a equipe de saúde da linha de frente 
a realizar várias tarefas, como coordenação de informações, vigilância e geração de 
relatórios, notificações em tempo real sobre novos casos, compartilhamento rápido de 
resultados e planejamento estratégico (Tambo et al., 2017).

Conforme a pandemia de COVID-19 se espalha pelo mundo, o papel e o escopo da 
saúde digital também se expande para além do que foi observado na epidemia do 
Ebola.
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Embora este documento não avalie o impacto dos 
componentes da saúde digital, fornece insights com 
base em evidências e experiências sobre como a saúde 
digital pode facilitar as respostas dos sistemas de saúde à 
pandemia do COVID-19 e outras condições e emergências 
de saúde pública.

Seleção de estudos

Foi realizada uma busca na literatura para identificar artigos
- revisões sistemáticas e estudos primários - abordando o uso 
da tecnologia na resposta ao COVID-19. Foram desenvolvidas 
combinações dos seguintes conceitos: “Pandemia” E 
“Tecnologia”; “COVID-19” E “Tecnologia”; “Epidemia” E 
“Tecnologia”; “Digital” e “Saúde” e “COVID-19”; Utilizou-se 
“Digital” AND “Health” AND “Technology” para pesquisar 
os seguintes bancos de dados: Medline / Pubmed, Health 
Systems Evidence e Cochrane Library. O Google Scholar e a 
literatura cinzenta também foram revisados. A última pesquisa 
foi realizada em 4 de maio de 2020.
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É essencial avaliar o estado da saúde 
digital no Brasil para determinar a 
prontidão do país e suas diferentes 
regiões para alavancar aplicações 
tecnológicas avançadas. As variações 
socioeconômicas e culturais entre as 
regiões refletem uma ampla gama de 
desafios relacionados à preparação 
para a saúde digital. Uma avaliação 
indicou que o Brasil pode fazer mais 
para aumentar sua prontidão para 
tecnologias do futuro (Portulans 
Institute, 2019).

Outros desafios incluem a falta 
de políticas padronizadas para 
o gerenciamento de dados em 
saúde, falta de financiamento 
sustentável, parcerias precárias 
com o setor público de saúde, falta 
de recursos humanos qualificados, 
falta de comprometimento político, 
sistemas de informação em saúde 
subdesenvolvidos (SIH), políticas 
e estruturas jurídicas e políticas 
culturais inadequadas. e desafios 
multilíngues (Alwan et al., 2016).

A saúde digital, que é “o uso da 
tecnologia da informação e das 
comunicações em apoio à saúde e 
áreas relacionadas à saúde” (OMS, 
2019), abrange uma ampla gama de 
ferramentas, incluindo sistemas de 
informação em saúde (SIH), registros 
eletrônicos de saúde e telemedicina 
(Kierkegaard, 2013). Os SIH robustos 
são ferramentas de saúde digital 
particularmente importantes, pois são 
pré-requisitos para o fornecimento de 
informações essenciais para a tomada 
de decisões com base em evidências, 
gerenciamento e planejamento 
adequados e monitoramento e 
avaliação do sistema de saúde (Alwan 
et al., 2016).
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A prontidão para a saúde digital depende 
de quatro pilares principais, incluindo (1) 
prontidão da rede, (2) políticas, protocolos e 
procedimentos de padronização, (3) acesso e
acessibilidade do usuário e (4) regulamentos e 
responsabilidades do governo (Wickramasinghe 
et al., 2005).

Saúde digital
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Big data descreve dados grandes, 
complexos e rápidos, difíceis de 
serem analisados usando métodos 
tradicionais. O big data pode ser 
usado para extração de informações, 
aprendizado de máquina e inteligência 
artificial, modelagem preditiva e 
análise avançada (Rouse, 2020). As 
oportunidades reveladas no big data 
incluem melhoria da qualidade, gestão 
da saúde e da população, detecção 
precoce de doenças, qualidade dos 
dados, estrutura e acessibilidade, 
melhor tomada de decisão e redução 
de custos (Kruse et al., 2016; Mehta 
et al., 2018).

As evidências mostram que 
abordagens de big data que incluem 
a análise de dados de mídia 
social, como postagens, curtidas e 
comentários, podem ser usadas para 
detectar surtos (Xie, et al., 2013). Uma 
startup canadense de inteligência 
artificial chamada “Bluedot” conseguiu 
alertar o mundo sobre o novo surto de 
coronavírus nove dias antes da OMS 
divulgar informações. A start-up usou 
big data e inteligência artificial para 
processar informações de diferentes 
fontes, incluindo declarações de 
organizações de saúde pública, mídia 
digital, emissão de passagens aéreas, 
relatórios de saúde animal e dados 
demográficos da população para 
detectar e prever o tamanho do surto 
(CNBC, 2020).

As lições aprendidas em epidemias 
anteriores mostraram que a busca 
ativa de casos e tratamentos 
imediatos são cruciais na redução 
da incidência da doença (Yuen et al., 
2015). O governo de Taiwan utilizou 
o big data para encontrar e testar 
ativamente indivíduos de alto risco. 
Isso foi feito integrando o banco de 
dados de viagens e alfândegas ao 
banco de dados nacional de seguro 
de saúde e ao histórico de viagens 
dos pacientes e incorporando essas 
informações aos registros médicos dos 
indivíduos.

Isso permitiu que os medicos 
recebessem alertas em tempo 
real para investigar a infecção por 
COVID-19 para aqueles que relatam 
sintomas semelhantes à gripe e 
visitaram recentemente regiões 
endêmicas (Wang et al., 2020a).

No entanto, o uso de big data deve 
considerar a estrutura de dados, 
segurança, padronização de dados, 
armazenamento e transferências e 
governança de dados para mitigar 
o impacto negative do big data e 
aprimorar seus benefícios (Kruse et 
al., 2016).
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Big Data
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PROMOVENDO A CONSCIENTIZAÇÃO 
DA POPULAÇÃO

As autoridades estão aproveitando as 
mídias sociais para alcançar com eficiência 
o público com informações precisas e 
abrangentes. Por exemplo, as autoridades 
de Singapura estabeleceram chatbots e um 
canal nacional do WhatsApp para aumentar 
a conscientização sobre o COVID-19 (PNUD, 
2020). No entanto, a mídia social também 
tem sido a plataforma para a disseminação 
rápida e esmagadora de informações, que 
criou uma infodemia, tornando mais difícil 
para as pessoas distinguir informações 
credíveis de falsas (Wong et al., 2020). Para 
mitigar a disseminação de informações 
erradas, a OMS colaborou com empresas 
de pesquisa e gigantes de mídia social para 
rastrear notícias falsas e garantir que as 
informações publicadas pela OMS apareçam 
no topo dos resultados da pesquisa quando 
as pessoas pesquisam informações sobre 
COVID-19 (Bullock et al., 2020).

EDUCANDO E TREINANDO PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

A OMS lançou uma lista de cursos on-line 
para educar os profissionais de saúde 
sobre como se proteger e cuidar melhor 
dos pacientes com COVID-19 (OMS, 2020). 
A China também treinou trabalhadores da 
saúde por meio de cursos on-line apoiados 
pelo governo e sessões de teleconferência 
ao vivo apresentadas em plataformas online 
(Li et al, 2020).

7

Tecnologias digitais de saúde 
utilizadas na resposta ao 
COVID-19

Plataformas online01
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GARANTINDO TRIAGEM, MONITORAMENTO 
E OFERTA DE CUIDADO REGULAR

A saúde digital surgiu como uma estratégia-
chave para gerenciar a demanda de 
atendimento hospitalar, bem como reduzir 
a exposição e a potencial disseminação do 
vírus entre profissionais de saúde, pacientes 
e suas comunidades (Greenhalgh et al., 
2020). Vários governos, como os chineses 
e os britânicos, recorreram a consultas 
virtuais para fornecer triagem inicial do 
paciente e “triage direta” (Dorsey e Topel, 
2020; Greenhalgh et al., 2020; Hollander e 
Carr, 2020). Além disso, consultas virtuais e 
aplicativos móveis específicos do COVID-19 
foram usados para apoiar e monitorar 
casos suspeitos e pacientes com sintomas 
leves, diminuindo a demanda por serviços 
de saúde (Ohannessian et al., 2020). 
Vários países, como os Estados Unidos e a 
Austrália, também tornaram as consultas 
não relacionadas ao COVID-19 on-line para 
garantir a prestação contínua de cuidados 
de rotina sem o risco de exposição em 
hospitais ocupados e contaminados (Smith 
et al., 2020; Leite et al. , 2020).

INFORMANDO OS TOMADORES DE 
DECISÃO E A POPULAÇÃO

Foram criados painéis eletrônicos nacionais, 
regionais e internacionais para fornecer 
aos tomadores de decisão e ao público 
informações atualizadas. Por exemplo, 
a John Hopkins desenvolveu um painel 
interativo que permite às pessoas rastrear 
casos em todo o mundo em tempo real 
(Dong et al., 2020).
Em nível nacional, vários países, incluindo 
o Líbano e o Reino Unido, estabeleceram 
painéis específicos. Alguns painéis foram 
expandidos para incluir informações 
importantes que podem ajudar a coordenar 
esforços, avaliar o impacto das intervenções 
e direcionar o fluxo de recursos (Digital 
Health, 2020).
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As plataformas on-line foram 
aproveitadas para aumentar 
a conscientização do público, 
educar os profissionais de 
saúde, classificar e monitorar 
pacientes, possibilitar o 
atendimento virtual e informar 
os tomadores de decisão e o 
público durante a pandemia do 
COVID-19.
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RASTREAMENTO DE CONTATO

Vários países recorreram à tecnologia para 
automatizar o processo de rastreamento 
de contato enquanto enfrentavam a rápida 
disseminação da doença COVID-19 (Ferretti 
et al., 2020). Por exemplo, a autoridade 
de saúde pública chinesa desenvolveu 
um aplicativo que coleta dados em tempo 
real sobre a localização geográfica das 
pessoas e o diagnóstico mais recente do 
COVID-19 para gerar um código QR verde ou 
vermelho que é digitalizado na entrada de 
espaços públicos, sistemas de transporte, 
shoppings e hotéis. Um código vermelho 
negaria a entrada de seu titular e indicaria 
que o indivíduo teve um teste positivo para 
COVID-19 ou se aproximou de outra pessoa 
que recentemente testou positivo (Ferretti et 
al., 2020). Singapura, rastreou a assinatura 
digital de pessoas que deram positivo para 
COVID-19 para identificar as pessoas com 
quem entraram em contato, testá-las e isolá-
las de acordo (PNUD, 2020).

DIAGNÓSTICO

As evidências sugerem que o aprendizado 
de máquina pode ser potencialmente 
usado para o diagnóstico de COVID-19, 
pois as máquinas podem ser treinadas 
para identificar alterações radiológicas 
específicas associadas ao COVID-19
em exames de tomografia computadorizada 
(Ai et al., 2020; Wang et al. 2020b) ou 
identificar um padrão de respiração 
anormalmente rápido associado ao 
COVID-19 por meio de filmagens de 
câmeras de profundidade cinética (Cascella 
et al., 2020; Wang et al., 2020c). Outras 
abordagens incluem o uso de telefones 
celulares para diagnosticar o COVID-19 por 
meio de sensores embutidos ou por meio 
de um questionário que pode identificar 
pacientes de alto risco com base em suas 
respostas (Maghdid et al., 2020; Rao & 
Vazquez, 2020).
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Aprendizado de máquina e 
inteligência artificial

02
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TRATAMENTO

A inteligência artificial pode ser usada 
para identificar a estrutura das proteínas 
associadas aos vírus, identificar 
medicamentos que podem ser utilizados 
para o tratamento dessa infecção e propor 
novos medicamentos que forneçam o 
potencial de tratamento (Zhavoronkov, 
2018). Por exemplo, Richardson et al. 
(2020) usaram uma técnica de inteligência 
artificial para identificar o baricitinibe, um 
medicamento comumente usado para tratar 
a artrite, como um potencial medicamento 
que pode ser usado para o tratamento de 
COVID-19. Beck et al. (2020) usaram uma 
abordagem de aprendizado de máquina 
para identificar o atatavavir como um 
medicamento potencialmente eficaz para o 
tratamento do COVID-19.

PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA

Explicar a propagação do vírus e seu efeito 
em diferentes situações demográficas 
e geográficas é crucial para informar as 
decisões políticas. Dada a rápida progressão 
do COVID-19, os pesquisadores utilizaram 
modelos com recursos de aprendizado de 
máquina para fornecer previsões em tempo 
real (Bullock et al., 2020). Por exemplo, Hu 
et al. (2020) usaram dados compilados pela 
OMS para treinar um codificador automático 
modificado para fornecer previsão em tempo 
real de novos casos na China.
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O aprendizado de máquina 
e a inteligência artificial 
desempenharam um papel 
importante no rastreamento 
de contatos, design eficaz de 
tecnologias de diagnóstico, 
identificação de medicamentos 
que podem ser utilizados para 
o tratamento com COVID-19 e 
aprimoramento de previsões 
epidemiológicas.
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RESOLVENDO PROBLEMAS NA CADEIA DE 
FORNECIMENTO

A rápida disseminação do COVID-19 
resultou em um aumento drástico na 
demanda por suprimentos médicos (por 
exemplo, EPI). Muitos fornecedores não 
tradicionais, como empresas de vestuário, 
mudaram sua atividade para solucionar 
essa escassez, mas conectá-los às 
autoridades e prestadores de serviços de 
saúde ainda era uma tarefa demorada. Nos 
Estados Unidos, a IBM lançou uma rede de 
Blockchain para conectar autoridades de 
saúde e prestadores de serviços de saúde 
a fornecedores não tradicionais, o que lhes 
permitiu identificar e verificar rapidamente 
novos fornecedores (Landi, 2020).

DINAMIZANDO OPERAÇÕES DE SEGUROS/
PLANOS DE SAÚDE

A tecnologia Blockchain pode ser usada 
para armazenar com segurança os registros 
médicos dos pacientes (Chen et al., 2019). 
Usando essa tecnologia, uma companhia 
de seguros na China conseguiu obter dados 
diretamente de hospitais, acompanhar o 
histórico de tratamento de pacientes, os 
testes que eles fizeram e os médicos que os 
trataram de maneira segura, garantindo a 
não violação dos dados. A empresa também 
usou contratos inteligentes para emitir e 
automatizar pagamentos imediatamente 
após a alta hospitalar (Field, 2020)

11

Blockchain03
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A tecnologia Blockchain 
foi utilizada para viabilizar 
pagamentos imediatos 
aos serviços de saúde e 
conectar compradores e 
fornecedores de insumos 
em saúde.
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PREVENINDO A TRANSMISSÃO

A desinfecção autônoma usando robôs 
UV pode ser mais eficiente e eficaz em 
comparação com a desinfecção manual, 
que requer mobilização da força de 
trabalho e aumenta o risco de exposição 
dos trabalhadores da limpeza (Yang et al., 
2020). A China e a Espanha adaptaram 
drones que foram originalmente projetados 
para pulverizar pesticidas para aplicações 
agrícolas, para pulverizar produtos 
desinfetantes em espaços públicos. O spray 
de drone pode ser cinquenta vezes mais 
eficiente que o spray de mão e pode ajudar 
a reduzir os mecanismos de transmissão do 
novo coronavírus (Pan, 2020; Yang & Reuter, 
2020).

RASTREAMENTO DO COVID-19

Robôs móveis que incorporam sensores 
térmicos e tecnologia de algoritmos de 
visão podem aumentar a eficiência e a 
cobertura da triagem em áreas públicas e 
portos de entrada (auxiliando nos controles 
de fronteira). A China implantou robôs 
móveis para digitalizar termicamente 
grandes multidões e detectar suspeitas 
de portadores de coronavírus; esses robôs 
transmitem leituras de temperatura para os 
centros de controle e enviam alertas quando 
necessário (Ng, 2020; Yang et al., 2020).
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Robôs e Drones04
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DIAGNÓSTICO

Os robôs podem ser úteis na realização do 
swab nasofaríngeo e orofaríngeo para testar 
o COVID-19, agilizando o processo de teste 
de diagnóstico, reduzindo o risco de infecção 
e liberando a equipe para outras tarefas 
(Yang et al., 2020; Caixiong, 2020).

MINIMIZANDO O CONTATO ENTRE 
HUMANOS

Os robôs têm sido usados para a entrega 
de medicamentos e refeições para pessoas 
em hospitais e zonas de quarentena na 
China para minimizar a interação humano-
humano e impedir a propagação do 
COVID-19 (Okyere et al., 2020). Além disso, 
a China tem utilizado drones para fornecer 
amostras de testes médicos, o que reduziu 
significativamente o contato humano 
desnecessário durante o ciclo de transporte 
e acelerou o feedback para testes críticos, 
reduzindo o tempo de entrega em mais da 
metade (Yang & Reuter, 2020). Os drones 
estão sendo usados na China e na Espanha 
para patrulhar espaços públicos e rastrear 
a não conformidade com as diretrizes de 
quarentena (Onyango, 2020; Pan 2020).
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Robôs e drones 
contribuíram para a 
resposta ao COVID-19 em 
áreas relacionadas 
à prevenção da 
transmissão, ao 
rastreamento e ao 
diagnóstico da doença, e 
na minimização de contato.
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Várias aplicações tecnológicas descritas ao longo do texto requerem a coleta e 
análise de uma grande quantidade de dados dos cidadãos. Por exemplo, algumas 
soluções de rastreamento de contatos exigem que a localização geográfica de todos 
os cidadãos, a qualquer momento, seja armazenada em um servidor central. Isso 
levanta preocupações significativas em relação à privacidade, segurança cibernética 
e uso indevido de dados, especialmente quando a utilização dos dados coletados 
é desviada de seu objetivo original (Cho & Yu, 2020). Deixar de abordar essas 
preocupações em emergências de saúde pública pode minar a confiança pública e 
resultar em resistência pública para seguir as recomendações do governo (Ienca e 
Vayena, 2020).

O uso da tecnologia na prestação de cuidados de saúde suscita uma preocupação 
acerca das desigualdades sociais. Barreiras como baixa alfabetização digital, 
restrições financeiras e infraestrutura inadequada podem resultar em acesso Desigual 
à assistência médica digital (O’Connor et al., 2016). Por exemplo, espera-se que as 
gerações mais jovens tenham boa alfabetização digital, enquanto os idosos ainda 
possuem dificuldades com o uso da tecnologia (Levine et al., 2016). Além disso, o o 
custo de aquisição de tecnologia e o acesso precário à Internet podem impedir que 
certos grupos acessem os serviços de saúde digital, especialmente aqueles que vivem 
em regiões de baixa a média renda (O’Connor et al., 2016; Yamin et al., 2011).
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Considerações éticas

Privacidade, cibersegurança e uso indevido de dados

Desigualdades sociais
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Avançando na Agenda da Saúde 
Digital no Brasil

A pandemia do COVID-19 oferece uma 
oportunidade para os países avançarem na 
saúde digital para desenvolver e implementar 
proativamente decisões baseadas em 
evidências para resposta eficaz e eficiente à 
pandemia e futuros desafios.

As experiências derivadas da resposta global à 
pandemia do COVID-19 destacam a importância 
de avançar na agenda de saúde digital para 
uma melhor resposta. As principais estratégias 
foram desenvolvidas com base nas melhores 
práticas internacionais e exemplos específicos 
da resposta ao COVID-19.

ALAVANCAR A SAÚDE DIGITAL PARA RESPONDER A EMERGÊNCIAS DE 
SAÚDE PÚBLICA, COMO A COVID-19 (MAHMOOD, 2020; SCOTT, 2013; 
WHO, 2019)

01

 → Avaliar o estado atual da saúde digital no país e identificar as necessidades 
nacionais para integrar a utilização das modalidades de saúde digital

 → Desenvolver uma parceria nacional em vários setores para alinhar 
investimentos, recursos e esforços; garantindo assim a sustentabilidade dos 
esforços digitais em saúde e possibilitando o crescimento

 → Garantir a interoperabilidade dos dados, cumprindo os padrões de integridade 
dos dados. Isso pode permitir o fluxo contínuo de dados entre diferentes partes 
interessadas

 → Desenvolver e implementar uma visão e estratégia nacional e específica para o 
contexto de saúde digital, com base nas necessidades locais

 → Garantir a disponibilidade de recursos financeiros adequados e sustentáveis
 → Desenvolver uma infraestrutura que suporte a transformação digital
 → Criar capacidade da força de trabalho em saúde, incluindo habilidades 
relacionadas à liderança e governança, bem como habilidades relacionadas à 
tecnologia

 → Desenvolver leis e políticas para garantir a conformidade com os padrões éticos
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PROMOVER A UTILIZAÇÃO DE BIG DATA PARA AVANÇAR E APOIAR
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE SAÚDE PARA INFORMAR E APOIAR A 
RESPOSTA AO COVID-19 (VAYENA ET AL., 2018; GUPTA ET AL., 2018; 
KRUSE ET AL., 2016; SAMUEL & DERRICK, 2020).

02

 → Identificar fontes de big data que podem ser usadas para suportar tecnologias 
digitais de saúde e mineração de informações

 → Promover a interoperabilidade das fontes de dados
 → Desenvolver uma estrutura administrativa complexa para tratar de 
preocupações relacionadas a (1) minimização de dados, (2) privacidade e 
segurança, (3) transparência e (4) consentimento

 → Garantir que o big data seja alavancado para o bem público
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INVESTIR EM SISTEMAS NACIONAIS ROBUSTOS DE INFORMAÇÃO EM 
SAÚDE (WHO, 2007; WHO, 2008; WHO, 2014).

03

 → Atualizar leis e regulamentos de políticas dos sistemas de informação
 → Melhorar a coordenação nacional, o planejamento e a prestação de contas e a 
integração de provedores públicos e privados.

 → Garantir a disponibilidade de recursos humanos, financeiros e técnicos 
adequados

 → Otimizar a geração de dados, a garantia de qualidade, o fluxo e o monitoramento 
 → Fortalecer a capacidade dos usuários na utilização dos sistemas de informação 
em saúde

 → Fortalecer a disseminação de dados e informações, como converter dados em 
informações por meio de painéis e emitir alertas com base na identificação de 
surtos usando os sistemas de informação

 → Realizar avaliações periódicas de necessidades adicionais de informações sobre 
saúde

APROVEITAR A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VIRTUAL PARA RESPONDER 
AO AUMENTO CONTÍNUO DA DEMANDA POR SERVIÇOS DE SAÚDE QUE 
NÃO SE LIMITA ÀS EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA, MAS TAMBÉM SE 
ESTENDE À PRÁTICA COTIDIANA (SMITH ET AL., 2020).

04

 → Garantir financiamento sustentável e remuneração adequada para a prestação 
de serviços

 → Treinar a força de trabalho em saúde em novos métodos necessários para 
consultas virtuais de saúde

 → Redesenhar o modelo de atendimento existente adotando uma abordagem 
whole-system e incorporando a saúde virtual ao sistema de saúde

 → Desenvolver políticas e procedimentos para saúde virtual
 → Garantir a infraestrutura adequada para oferecer suporte à tecnologia virtual 
(que pode ser ampliada durante emergências)
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PERMITIR O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS INTERVENÇÕES DIGITAIS 
DE SAÚDE (O’CONNOR ET AL., 2016)

05

 → Aumentar a conscientização do público sobre o papel de diferentes intervenções 
digitais em saúde, seus benefícios e riscos potenciais.

 → Considerar a possibilidade de incorporar plataformas de comunicação 
bidirecional nas quais os usuários possam interagir com prestadores de 
serviços de saúde ou pares com problemas semelhantes.

 → Obter aprovação de profissionais de saúde respeitados ou instruções sobre 
as tecnologias de saúde digital utilizadas para promover o envolvimento de 
usuários adicionais

 → Ofertar as intervenções digitais de saúde, direcionando não apenas o paciente, 
mas também sua rede de suporte mais ampla, como seus pares e seus 
profissionais de saúde

 → Desenvolver acesso simplificado e fácil de usar às intervenções digitais
 → Investir na atualização da capacidade da rede e da infraestrutura técnica
 → Investir em qualificação digital que permita aos usuários obter as habilidades 
necessárias para utilizar as soluções digitais

 → Fornecer modelos de financiamento que possam garantir a equidade
 → Informar o público sobre possíveis ameaças à segurança e desenvolver 
regulamentos para abordar a segurança e a privacidade do usuário e garantir o 
anonimato das informações coletadas
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À medida que a pandemia do COVID-19 se desenrola, 
as aplicações tecnológicas estão emergindo como 
ferramentas fundamentais para que governos, 
provedores e instituições de saúde respondam 
efetivamente à crise da saúde pública e melhorem o 
acesso à assistência médica. Não existe um formato 
único para a saúde digital, mas esse avanço exigirá
avaliações extensas, localização de soluções 
validadas e comprometimento.
Embora o COVID-19 seja uma crise de saúde pública, 
também é uma oportunidade para os governos, 
provedores de assistência médica e instituições de 
saúde aproveitarem, investirem e capitalizarem em 
tecnologias digitais de saúde para fortalecer a tomada 
de decisão informada por evidências durante surtos 
e abordar problemas globais e desafios nacionais de 
saúde.

Further Insights 
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