
consumidores de saúde 
no centro da saúde digital

Workshop do Comitê Técnico de Prospecção Tecnológica em Saúde Digital [CT-SD]
RNP, 9-10 março 2021 http://bit.ly/38jX2R5 

______
prof. dr. Ivan Torres Pisa, livre docente
Depto de Informática em Saúde EPM UNIFESP
Saúde 360o https://saude360.unifesp.br/ct-sd   

http://bit.ly/38jX2R5
https://saude360.unifesp.br/ct-sd


um argumento
há consenso cidadão/paciente no centro da saúde digital

estratégias e políticas incluem este argumento claramente

percepção do cidadão/paciente é necessária mas não suficiente
diferentes visões concorrem

2

governante,gestor, financiador,
padronização, legislador, 

corporação, planos de saúde, 
imprensa, direito etc.

provedor, gerente,
gestor da saúde, comprador,

administrador etc.

desenvolvedor, fabricante, 
vendedor etc.

analista, cientista, 
pesquisador, 
professor etc.

médico, enfermeiro, 
assistente social, psicólogo, 

promotor de saúde etc.

cidadão, paciente, consumidor, 
familiar, cuidador etc.



alguns estudos
inteligência digital em saúde

vocabulário de saúde para o consumidor

avaliação da maturidade da saúde digital

treinamento das habilidades auditivas

outros...
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inteligência digital em saúde
problema

“a capacidade para compreender, avaliar e integrar informações em 
diferentes formatos por meio do computador” Paul Gilster 1997

aprimorar letramento/literacia digital para estudantes/trabalhadores da saúde

novos cenários exigem maior capabilidade 
conhecimento, habilidades e atitudes e valores

Estratégia de Saúde Digital 2020-28 MinSaúde considera relevante

ação estratégica na plataforma de saúde digital européia, FDA, OECD etc.

4Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



inteligência digital em saúde
tendências

há testes e instrumentos auto-declarativos em uso, não-saúde

há experimentos e avaliações específicas para saúde, temáticas

DQ Institute organizou o conceito de inteligência digital 
25 abordagens
British Columbia, Microsoft, Mozilla, OECD, The Open University, UNESCO etc.

há demanda para escolha/adaptação de testes para saúde, mas 
preocupações quanto ao impacto se ação de treinamento não for ampla e 
duradoura

5Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



inteligência digital em saúde
nossos estudos

Teste de Inteligência Digital em Saúde (IDs), Gilberto Vieira Branco

cidadania digital, criatividade digital, competitividade digital
24 competências em 8 áreas: identidade digital, uso digital, proteção digital, 
segurança digital, inteligência emocional digital, comunicação digital, literacia digital 
e direito digital

IDs 1.0 oferece teste em literacia digital com 44 aspectos
auto-declarativo, resultado por sinastria, testado com 274 voluntários

IDs 2.0 oferece teste em literacia digital com 48-55 aspectos 
auto-declarativo, cenário da saúde, resultado por sinastria e gráfico, em teste

6Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



inteligência digital em saúde

7Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



inteligência digital em saúde

8Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



inteligência digital em saúde
nossos estudos

aspectos fortes, aspectos fracos, não se aplicam, não compreendeu
questionário de avaliação (satisfação, aceitação, recomendação)

melhorias
novas aplicações, incrementar o modelo com retro-alimentação, listar possibilidade de 
treinamentos, ajustar linguagem escrita, especificar mais cenários, avaliação longitudinal, 
entrevistar atores, planejar uma validação

9Branco GV. Análise da literacia digital de estudantes e profissionais da área da saúde. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.

literacia digital midiática e 
informacional 

cidadania digital

criação de conteúdos e 
literacia computacional 

criatividade digital

literacia em dados e 
inteligência artificial 

competitividade digital



CHV.br
problema

comunicação entre cidadão/paciente e profissional é essencial

falhas de comunicação são comuns

buscas na web sobre saúde são ~5% (>2 trilhões/ano)

jornada pela informação é superficial
por refinamento usando termos

10Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.

vocabulário de saúde para o 
consumidor (CHV)

termos técnicos
e jargões



CHV.br
tendências

vocabulários de saúde para o consumidor (CHV)

Multilingual Glossary of Technical and Popular Medical Terms in Nine European Languages 
CHV/NLM + OAC-CHV
Mayo CHV
Vydiswaran/Wikipedia
Tapi Nzali (fr)
Kim/web
Tilahun/LOD-RDF
Bushman/MeSH-RDH etc.

uso de mensagens de redes sociais e outros conteúdos eletrônicos escritos 
pelo cidadão

11Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.



CHV.br
nossos estudos

CHV.br (pt-br) da Dra. Josceli Maria Tenório, dez/2019

OAC-CHV, UMLS (MeSH, MedDRA), DeCS, DBpedia + Wikipedia, notícias de saúde, P&R; 
modelos teóricos semânticos, redes semânticas complexas, análise de textos, 
reconhecimento automático de termos, Rapid Automatic Keyword Extraction (RAKE), 
ontologias (SKOS/OWL e PAV), LOD/RDF

termos-candidatos da web passaram por validação humana, 79 voluntários

versão 1.0

150.995 termos caracterizados por relações semânticas e origem, indexação única e id UMLS
66.992 conceitos identificados por termos preferidos
84.003 sinônimos

12Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.



CHV.br
Figura 13. Sub-rede com 800 
vértices evidenciando a 
categoria dos vértices. Doenças 
(verde), anatomia (azul), 
compostos químicos e drogas 
(roxo), localizações geográficas 
(vermelho), técnicas e 
equipamentos (rosa). Versão 
interativa disponível em 
https://bit.ly/2qHMiFY 

13Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.

https://bit.ly/2qHMiFY


CHV.br
Figura 14. Vértices relacionados 
à “célula”, evidenciando as 
categorias. Versão em alta 
resolução disponível em 
https://bit.ly/2OE01ad 

14Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.

https://bit.ly/2OE01ad


CHV.br
Figura 16. Detalhe da sub-rede 
induzida pelo termo preferido 
“influenza”. “Organismos” (azul) 
é a categoria de “vírus” (verde) 
e “influenza vírus a” é um termo 
relacionado a “vírus” (vermelho). 
Versão em alta resolução 
disponível em 
https://bit.ly/2Dh84aL 

15Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.

https://bit.ly/2Dh84aL


CHV.br
Figura 18. Parte da rede de 
termos controlados-consumidor 
mostrando 10 comunidades 
cujos vértices têm grau maior 
que 50. Versão interativa em: 
http://bit.ly/2McpTuG 

16Tenório JM. Vocabulário de saúde para o consumidor em idioma português. Tese de doutorado, UNIFESP, 2019.

http://bit.ly/2McpTuG


BDHI
problema

crescimento na presença da saúde digital nos sistemas de saúde
cidadão tem dificuldade em compreender seu amplo escopo

gestor, governante, políticos etc. têm dificuldade em acompanhar 
projetos estruturantes e políticas públicas

há modelos de maturidade para sistemas, aplicações, provedores, países 
não consideram características brasileiras
comumente específicos, por domínio

17Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



BDHI
tendências

Global Digital 
Health Indexing 
(GDHI) 
- WHO/ITU

18Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



BDHI
nossos estudos

Brazilian Digital Health Indexing (BDHI), Tatiana Patricia Farias da Cruz

adaptação e complementação do modelo GDHI para o Brasil
liderança e governança; estratégia e investimento; legislação, política e 
normas/regulamentos; recursos humanos; padrões e interoperabilidade; infraestrutura; 
serviços e aplicações 

inclusão de eixo com foco no cidadão
cidadania, sustentabilidade e economia do conhecimento

inquérito com 51 questões, 11 especialistas
tema, esfera da resposta, grau de confiança por eixo e justificativas

19Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



BDHI

20Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



BDHI

21Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.



BDHI

22Cruz TPF. Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil. Dissertação de mestrado, UNIFESP, 2021.

resultado
preliminar 



SisTHA
problema

OMS estima 466 mi apresentam dificuldades auditivas (900 mi em 2050) 
25-40% população 65+ apresenta alguma deficiência auditiva

impactos da perda auditiva
déficit nas atividades da percepção da fala e comunicação
déficit na participação nas interações sociais, profissionais e de lazer
déficit nas estruturas e funções do sistema auditivo

aparelhos auditivos, implantes cocleares etc. na saúde pública e privada
requerem treinamentos
no SUS treinamento é menos intensivo que no privado

23Braun LL, Vitti SV. Sistema de treinamento das habilidades auditivas (SisTHA), Mestrado e doutorado, UNIFESP, 2020.



SisTHA
tendências

programas formais de treinamento são comprovadamente efetivos
treinamento auditivo computadorizado tem efeito positivo para reabilitação

há softwares usados em consultórios e alguns caseiros
poucas opções em português e adultas

demanda para terapia digital em reabilitação auditiva

24Braun LL, Vitti SV. Sistema de treinamento das habilidades auditivas (SisTHA), Mestrado e doutorado, UNIFESP, 2020.



SisTHA
nossos estudos

Sistema de Treinamento das Habilidades Auditivas (SisTHA); Simone Virginia 
Vitti e Leonardo Luiz Braun

treinamento caseiro gratuito, via web, em consonância com protocolo SUS
situações e áudios realísticos
adaptativo de treinamento (IA)

impacto clínico positivo comprovado

2.174 cadastros voluntários, 2.121 treinamentos iniciados

25Braun LL, Vitti SV. Sistema de treinamento das habilidades auditivas (SisTHA), Mestrado e doutorado, UNIFESP, 2020.



SisTHA

26Braun LL, Vitti SV. Sistema de treinamento das habilidades auditivas (SisTHA), Mestrado e doutorado, UNIFESP, 2020.



SisTHA

27Braun LL, Vitti SV. Sistema de treinamento das habilidades auditivas (SisTHA), Mestrado e doutorado, UNIFESP, 2020.



outras pesquisas relacionadas
1. Análise da colaboração em informática em saúde por meio de currículo Lattes. 
2. Investigação do efeito do envio automático de alertas ao paciente com HIV/AIDS por meio de mensagem de texto 

para celular na adesão ao tratamento antirretrovial; Thiago Martini da Costa
3. Investigar a contribuição da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) no desenvolvimento de uma nova prática 

de saúde digital; Paulo Roberto de Lima Lopes
4. Classificação e indexação de artigos científicos internacionais de informática em saúde; Fabio Oliveira Teixeira
5. Análise comparativa de métodos de recuperação de informação para categorização de conteúdos web relacionados 

a saúde; Fernando Sequeira Sousa
6. Saúde 360: aplicação dos princípios da web semântica para inter-relacionar informação no domínio da saúde; Fabio 

Oliveira Teixeira
7. Desenvolvimento e avaliação de um sistema de apoio a decisão para classificação da maturação vertebral cervical 

para ortodontia; Roberto Silva Baptista
8. Aplicação de técnicas de IA ao desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para doença celíaca; Josceli 

Maria Tenório
9. Análise da colaboração nos grupos de interesse especial (SIGs) da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE); 

Thiago Delevidove de Lima Verde Brito
10. Análise de sentimento de mensagens do Twitter em português brasileiro relacionadas a temas de saúde; Gabriela 

Duarte de Araujo
11. Análise do conteúdo textual de mensagens provenientes de redes sociais sobre temas de saúde baseado no 

inter-relacionamento de doenças, medicamentos e sintomas; Gabriela Duarte de Araujo
12. Mapa de interesses de autores de publicações científicas em informática em saúde baseado em modelagem 

autor-tópico; Roberto Silva Baptista
13. Classificação de sinais de farmacovigilância presentes em conteúdo textual de mídia social; Carolina Moraes Viviani28



comentários finais
saúde digital elegante parece ser a centrada no usuário

paciente, cidadão, profissional, gestor etc.

a despeito das camadas subjacentes terem que funcionar (bem)
padrões, vocabulários, barramentos, interoperabilidade, controle acesso etc.

 mesmo fenômeno nas pesquisas acadêmicas em saúde digital
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mais próximo de:
algoritmos
técnicas

computações

resultados

útil para poucos

mais próximo de:
administração, gerência

profissionais, apoio na decisão
registros e relatórios

resultados com esforço

útil para alguns

mais próximo de:
consumidor,

paciente, cidadão, 
comunidade, sociedade

resultados com maior esforço

útil para muitos



comentários finais
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mais próximo de:
algoritmos
técnicas

computações

resultados

útil para poucos

mais próximo de:
administração, gerência

profissionais, apoio na decisão
registros e relatórios

resultados com esforço

útil para alguns

mais próximo de:
consumidor,

paciente, cidadão, 
comunidade, sociedade

resultados com muito esforço

útil para muitos

seguridade
desenvolvimento

sistema

praticidade
homologação

serviço

utilidade
produção

processo de saúde
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