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PREÂMBULO 63 

Nas sociedades contemporâneas, entende-se que não é possível discutir 64 

informação na Saúde Coletiva de forma desarticulada do debate das tecnologias que 65 

lhe dão suporte. Trata-se de complexa área de conhecimento interdisciplinar, na qual 66 

circulam e se interpenetram conteúdo das ciências da saúde, ciências da computação 67 

e das engenharias e ciências da informação.  68 

Temos como premissa que a atuação do Grupo Temático Informação e Saúde 69 

das Populações (GTISP) articula a saúde, a informação e as tecnologias de informação 70 

e comunicação no campo da saúde coletiva. A depender do desenvolvimento e uso, 71 

ocorre ênfase desta ou daquela área de conhecimento, sem que isso signifique que a 72 

mesma detenha “a” autoridade epistêmica, política ou tecnológica sobre a área da 73 

informação e tecnologia de informação e comunicação em saúde, ou seja, não há um 74 

único porta-voz desse campo.   75 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a expressão e-health (e-76 

saúde/saúde eletrônica) para designar todo e qualquer uso das tecnologias de 77 

informação e comunicação em saúde. Outro termo que vem sendo empregado com 78 

frequência é saúde digital. Tecnologia da informação e comunicação em saúde (TICS) 79 

também é designada, a depender da filiação epistêmica dos interlocutores, como 80 

informática médica ou informática em saúde1. Adota-se a denominação TICS por 81 

considerá-la mais abrangente e adequada ao contexto contemporâneo da saúde e da 82 

produção do conhecimento brasileiro e internacional.  83 

No Brasil, saúde é um direito universal. Assim, saberes e práticas da área da 84 

Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, que abrangem as 85 

ações de telessaúde, integridade do documento e saúde digital em seu escopo, 86 

precisam estar a serviço da sociedade, da justiça social e do exercício do dever do 87 

Estado brasileiro em garantir atenção integral à saúde com qualidade equanimemente 88 

distribuída. Informações e tecnologias de informação e comunicação em saúde (ITICS), 89 

                                                           
1 A International  Medical Informatics  Association  (Imia)  procurou  descrever  o  escopo  da 

informática  em  saúde  por  meio  de  uma  ontologia  (IMIA,  2009).  Em  ciência  da computação  
e  ciência  da  informação,  ontologia  é  um  modelo  de  dados  que  representa  um  conjunto  
de conceitos dentro de um domínio e os possíveis relacionamentos entre estes. Informação  e  
tecnologia  de  informação e comunicação  em  saúde  produzidas,  desenvolvidas, gerenciadas  
pelo  aparato  estatal  e/ou  empresas  privadas  com  interesse  na  saúde,  das três esferas de 
governo, em especial para gestão, promoção, prevenção, atenção, vigilâncias, assistência, 
regulação, programas, redes, serviços e C&T em saúde. 
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produzidas, desenvolvidas geridas e disseminadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 90 

são o objeto desse Plano Diretor. As ITICS constituem um bem público em sua 91 

dimensão tangível e intangível, garantida a privacidade do cidadão e a confidencialidade 92 

dos dados de seu registro eletrônico de saúde (RES).  93 

O acervo que registra a memória genética, clínica, epidemiológica e cibercultural 94 

de um povo é patrimônio da sociedade brasileira. Nesse contexto, é preciso alinhar o 95 

interesse público com os interesses dos grupos do complexo econômico-industrial da 96 

saúde.  97 

Saberes e práticas de Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação 98 

em Saúde (ITICS) são determinados pelo contexto histórico, político, social, econômico 99 

e científico em que são gerados e desenvolvidos, constituindo-se em espaços plenos 100 

de relações de poder e disputas de interesses.  101 

Ao mesmo tempo, subsidiam políticas públicas, articulações, pesquisas e 102 

debates que ocorrem na relação entre Estado e sociedade em torno das condições de 103 

saúde-doença e cuidado de indivíduos, populações e seus determinantes. Requerem o 104 

cumprimento do dever das três esferas de governo em garantir transparência em suas 105 

ações.  106 

A construção no Brasil, ainda que tardia, de um Estado de bem-estar, em que se 107 

insere a luta pela saúde universal com o aperfeiçoamento do SUS, implica a ruptura 108 

com um sistema de saúde fragmentado e excludente em muitas dimensões da vida 109 

cotidiana da população. Esse contexto obriga a sair da lógica fragmentadora da “fábrica 110 

de softwares” uma vez que os sistemas de informação compõem a base material 111 

essencial para a atenção e a gestão das redes de atenção à saúde.  112 

Esse referencial implica denunciar e romper com o mito da neutralidade 113 

instrumental, apresentada como meio de ‘solução inovadora’, revelando o que a ITICS 114 

incorporam disputas de interesses e visões distintas de projeto de país e de saúde. 115 

Práticas e saberes do campo constituem instâncias decisivas de complexas formações 116 

sociais e transitam, ao mesmo tempo, no terreno das ciências e das tecnologias, da 117 

economia e da política, com um grau de imbricação que fica obscurecida por visões 118 

‘utilitaristas’ da informática.  119 

Destacamos na história brasileira da ITICS: os estudos sobre as experiências de 120 

implantação dos arquivos, repositórios e sistemas de informações de saúde (SIS) de 121 
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base nacional; a criação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa); 122 

as diversas iniciativas de desenvolvimento do sistema e de implementação do Cartão 123 

Nacional de Saúde desde 1999; a constituição da Câmara Técnica de Informação e 124 

Informática em Saúde do Conass; a instituição do Grupo Técnico de Informação e 125 

Informática em Saúde da Comissão Intergestores Tripartite (CIT); os esforços para o 126 

alcance de pactuação em torno de uma Política Nacional de Informação e Informática 127 

em Saúde; a constituição do Comitê de Informação e Informática em Saúde (Ciinfo) em 128 

2009; a estratégia e-Saúde (2017) dentre outros.  129 

Essas são algumas referências a serem levadas em conta por suscitarem 130 

questões antigas, ainda não resolvidas, e que apontam para um cenário emergente que 131 

requer atitudes para o direcionamento da ITICS no Brasil com intuito de reduzir as 132 

iniquidades de acordo com os determinantes sociais de saúde.  133 

CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DO III PlaDITICS  134 

Um plano diretor tem significados variados e aplicabilidades no âmbito 135 

empresarial e na administração pública a fim de organizar determinados campos de 136 

atuação de acordo com a cultura organizacional circunscrita. Ao apresentar planos 137 

quinquenais de desenvolvimento para a Informação e Tecnologia de Informação e 138 

Comunicação em Saúde (ITICS), o Grupo Temático Informação em Saúde e População 139 

(GTISP) da Abrasco objetiva contribuir para a implementação de avanços nesse campo 140 

que impactem positivamente no Cuidado, potencializando as Redes de Atenção à 141 

Saúde (RAS).  142 

Criado em 1992, o GTISP mantém o compromisso com sua missão de se 143 

constituir em espaço plural de reflexão crítica e de construção coletiva de propostas 144 

relacionadas a um projeto nacional para a Informação em Saúde e suas Tecnologias.  145 

Nesse sentido, o GTISP vem acompanhado estudos e a normativa brasileira no 146 

campo da ITICS, procurando subsidiar a formulação e implementação de uma Política 147 

Nacional, que defenda o direito universal à saúde, o dever do Estado em garantir esse 148 

direito, a democratização e qualidade das informações em saúde, inserida em um amplo 149 

processo de letramento e inclusão digital dos diferentes segmentos da sociedade.  150 

Vale assinalar que os debates promovidos nesse Plano vão além das 151 

tecnicalidades e aspectos metodológicos, abrangendo o significado, o impacto político, 152 
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social, ético, econômico que sinalizam a transversalidade da informação e tecnologia de 153 

informação e comunicação em saúde.  154 

Esse documento é a terceira edição do plano diretor, estando as primeiras 155 

edições I PlaDITIS (2008-2012) e II PlaDITIS (2013-2017) disponíveis para consulta no 156 

website da Abrasco. O III PlaDITICS foi confeccionado por ocasião de oficina com 157 

especialistas convidados em julho 2018 no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 158 

uma série de eventos científicos promovidos pelo Grupo de Estudos de Políticas de 159 

Informação, Comunicações e Conhecimento (Gepicc) da UFBA. Seguindo a tradição 160 

dos planos anteriores, foi feita uma consulta pública aos associados e apresentado para 161 

aprovação na diretoria.  162 

Por ocasião da intensa regulamentação do campo ITICS pelo Estado Brasileiro, 163 

optou-se nesse quinquênio (2018-2022) pela apresentação de propostas para as cinco 164 

dimensões estratégicas, que subsidiem gestores, profissionais e possam ser 165 

implementadas no SUS com monitoramento da sociedade. 166 

DIMENSÕES ESTRATÉGICAS  167 

O eixo condutor de elaboração do PlaDITICS se calcou na identidade política, 168 

social, econômica e cultural das instituições em saúde e de formação, ciência, 169 

tecnologia e inovação, bem como o processo de trabalho em saúde, em especial o 170 

vinculado à gestão promoção, prevenção, atenção, vigilância, assistência, regulação, 171 

programas, redes e serviços de saúde de acordo com as atribuições das três esferas de 172 

governo.  173 

As cinco dimensões estratégicas contempladas no segundo plano diretor 174 

continuam a ser enunciadas nesse documento. Nesse sentido, nos concentramos em 175 

esmiuçá-las e elaborar propostas de diretrizes, objetivando efetivo avanço das políticas 176 

públicas na área. Elas, portanto, estão assim dispostas no plano: 1. Governança e 177 

gestão da informação e tecnologia de informação e comunicação em saúde (ITICS); 2. 178 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação na área temática ITICS; 3. Ensino e formação 179 

permanente de equipe de Informação e TIC em saúde; 4. Ética, privacidade e 180 

confidencialidade; 5. Informação e TIC em saúde: democracia, controle social e justiça 181 

cognitiva.  182 

 183 

  184 
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 185 

PRIMEIRA DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO DA 186 

INFORMAÇÃO E TIC EM SAÚDE  187 

As mudanças necessárias na gestão da ITICS necessitam de clara compreensão 188 

do legado histórico e da cultura institucional. O modelo de gestão deve apontar para a 189 

convergência em torno da defesa da res publica na superação de disputas entre 190 

micropoderes técnicos, político-partidários no âmbito das estruturas organizacionais e 191 

de interesses privados cristalizados nesta ou naquela instância do aparato estatal, para 192 

os quais a manutenção do status quo é benéfica. Nessa dimensão estruturante, 193 

apresentamos 16 propostas, a saber: 194 

1. O fortalecimento da área de informação e tecnologia de informação e comunicação 195 

em saúde depende de que os gestores e profissionais do campo da saúde se 196 

conscientizem do potencial que ela possui para apoiar a gestão do SUS e de que os 197 

meios para isso estejam efetivamente disponíveis. Para tanto, é preciso desenvolver 198 

modelos e processos convincentes de aplicação prática da informação técnico-científica 199 

no cotidiano.  200 

A gestão e a governança de documentos e sistemas de arquivos em saúde deve 201 

ser objeto de capacitação. Registros realizados nas redes de atenção à saúde carecem 202 

de acurácia. A produção de evidências sobre a utilidade da informação como 203 

instrumento da gestão deve ser estimulada.   204 

Sua potência para subsidiar a tomada de decisão em saúde e nas políticas 205 

socioeconômicas pode ser aumentada com estímulos para que gestores e profissionais 206 

(que geram informação em saúde) se sintam corresponsáveis pelo registro dos dados, 207 

matéria-prima da informação em saúde. Experiências bem-sucedidas devem ser 208 

evidenciadas para que os gestores passem a valorizar o uso estratégico da informação 209 

em saúde para apoio aos gestores e fortalecimento do cuidado.  210 

2. As instâncias gestoras (MS, Estados, Municípios e DF) do SUS acompanhadas do 211 

controle social (conselhos e conferências de saúde) devem aprofundar sua articulação 212 

interfederativa e entre outros setores da administração pública no sentido de definir as 213 

prioridades de fomento que atendam às demandas de saúde. Diretrizes claras de 214 
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governança das TIC tais como interoperabilidade e dados abertos devem ser 215 

consolidadas entre esses atores.  216 

As políticas de fomento à inovação devem ser claras e acessíveis a todos. 217 

Recomenda-se o incentivo de mecanismos de fiscalização a fim de rastrear eventuais 218 

repasses de recursos do subfinanciado orçamento do SUS a iniciativas de expansão de 219 

mercado de TIC voltadas para a saúde.  220 

Faz-se necessário investimento de capital dentro da perspectiva do bem público 221 

em saúde, sendo esse reutilizável. A busca de alternativas no capital privado, os 222 

investimentos e repasses também devem ser estimulados de acordo com documentos 223 

pactuados pela gestão da saúde e pelo conjunto de regras que norteiam o tratamento 224 

da informação no território. 225 

3. A Abrasco propugna que a expansão do mercado do complexo econômico-industrial 226 

da tecnologia de informação e telecomunicações fique consonante com os documentos 227 

pactuados pela gestão da saúde e pelo conjunto de regras no âmbito da política de 228 

Estado de saúde e seguridade social. Esta deve se manter compromissada com a 229 

defesa dos preceitos constitucionais, inclusive no que define o sentido de 230 

complementaridade do setor privado na saúde. Há espaço para as empresas crescerem 231 

sem que o Estado brasileiro abra mão do que seja estratégico para a saúde da 232 

população. 233 

4. O modelo de governança da ITICS precisa se estruturar a fim de fortalecer a 234 

excelência pública das três esferas de governo. Ele requer capacidade política que 235 

permita enfrentar os poderosos grupos organizados e com poder de veto nesse setor 236 

da política pública. O fortalecimento das instâncias públicas da ITICS permitirá espaço 237 

político e tecnológico de maior autonomia e competências tão necessárias para 238 

inaugurar um processo de regulação das empresas de TIC que desejem atuar na saúde. 239 

Dentre os itens a serem regulados, destaca-se a definição de exigências de 240 

responsabilidade social, como, por exemplo, empresas que estimulem a inclusão digital 241 

e a redução da desigualdade social.  242 

5. As ações a serem adotadas para superar a fragmentação da ITICS devem ser em 243 

formato aberto e públicas. Interoperabilidade, harmonização das terminologias e 244 

padronização da informação em saúde constituem iniciativas essenciais que vem 245 

avançando. Reconhecemos que um dos pontos fortes do campo biomédico é possuir 246 

um vocabulário controlado amplamente utilizado. Porém, essas iniciativas necessitam 247 
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de aprimoramento, pois são escolhas com implicações sociais, políticas e econômicas. 248 

É necessário construir mecanismos de participação multissetorial e multidisciplinar nas 249 

instâncias técnicas de discussão desses temas para que a ITICS contribua para 250 

construção coletiva de alternativas que atendam aos desafios atuais do SUS. Iniciativa 251 

concreta será o estabelecimento da harmonização das linguagens documentais na 252 

política de informação. Deve-se levar em conta as formas de padronização da 253 

linguagem natural para a linguagem documental, promover uma gestão de documentos 254 

qualificada e atentar para a gestão da informação do SUS. 255 

6. Cabe à gestão da Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde 256 

implementar ações que garantam a qualidade da informação em saúde e das 257 

tecnologias adotadas. A garantia dessa qualidade constitui uma das funções 258 

indelegáveis do gestor público no âmbito do SUS.  259 

7. É preciso superar a multiplicidade de instâncias coordenadoras e a separação da 260 

gestão da informação da gestão da tecnologia de informação em saúde, nas três esferas 261 

de governo, estruturando novo modelo de gestão da ITICS, de natureza democrática, 262 

com participação e controle social, que incorpore a tendência atual de convergência e 263 

circulação de saberes e práticas, respeitando as especificidades epistêmicas, históricas 264 

e culturais da ITICS, e que favoreça  a criação de sinergias virtuosas de gestão política 265 

dos diferentes interesses presentes nesse processo.  266 

8. Quanto às responsabilidades de gestão da ITICS, a Abrasco defende que seja 267 

adotado o conceito de bem público para os sistemas de informações, serviços de 268 

arquivos, repositórios arquivísticos e aplicações definidas como complexas, relevantes 269 

e estratégicas para o SUS, em sua dimensão tangível e intangível. A definição sobre o 270 

que é complexo, relevante e estratégico delimita as responsabilidades e atribuições da 271 

esfera pública no que se refere ao seu desenvolvimento e pleno domínio do ciclo de 272 

conhecimento e tecnologia, responsabilidade compartilhada entre profissionais de 273 

saúde, de informática, de informação e gestores. Esse deve ser um dos critérios 274 

norteadores de uma nova Política de Estado da Informação e Tecnologia de Informação 275 

e Comunicação em Saúde, em que esteja explicitado o que precisa ficar ‘na mão do 276 

público’ e o que pode e até deve ficar ‘na mão do privado’ e como se dará tal relação.  277 

9. A informação em saúde é direito do cidadão e a gestão da informação deve garantir 278 

a qualidade da informação em saúde para a tomada de decisão dos gestores, atribuindo 279 

responsabilidades desde a geração do registro em saúde, cobrindo toda a cadeia de 280 

custódia do documento.  281 
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9. A Política de ITIC em Saúde deve adotar modelos diversos de desenvolvimento e 282 

governança direcionados para sistemas complexos e estratégicos e outros para 283 

sistemas com workflow mais facilmente estruturáveis.  284 

10. Essa responsabilização da gestão da ITICS pressupõe a produção de inovações 285 

estratégicas para a práxis em saúde, com utilização de tecnologias universais de 286 

domínio público e aberto em todo o ciclo de seu desenvolvimento, em parceria com 287 

instituições públicas nacionais em um trabalho colaborativo, constituindo uma rede de 288 

centros colaboradores.  289 

11. É preciso estabelecer um intenso trabalho de mapeamento e coordenação dos 290 

serviços de telecomunicações das diversas operadoras que recebem recursos 291 

provenientes do SUS, em parceria com as secretarias de saúde e as respectivas 292 

empresas públicas estaduais e municipais, para que sejam identificadas as 293 

sobreposições de infraestrutura de conectividade, interrompendo o desperdício de 294 

recursos públicos. Inclui-se nesse contexto a banda do satélite nacional destinada à 295 

saúde e parceria estratégica com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. 296 

12. Questões relacionadas a padrões, normalizações e certificações de sistemas de 297 

informações em saúde (SIS) e de saúde digital devem ser definidas no âmbito de um 298 

novo mecanismo decisório que integre a governança da informação e tecnologia de 299 

informação em saúde. O mecanismo a ser instituído precisa adotar uma estrutura que 300 

garanta a articulação do conhecimento existente, por exemplo nas instituições de 301 

pesquisa e ensino, com a estrutura de gestão do SUS, o que pressupõe incluir 302 

conselheiros de saúde e outros atores da sociedade civil organizada no processo 303 

decisório.  304 

13. O mecanismo decisório acerca de padrões e normas da ITICS a serem adotados no 305 

país precisa estar estruturado sob a égide da cooperação, do intercâmbio e subsidiado 306 

por uma rede colaborativa que atenda às demandas do SUS. Esse grupo poderá 307 

fornecer recomendações e resultados de avaliações necessárias à instância 308 

deliberativa. Processos de certificação devem minimizar conflitos de interesse e estar 309 

na esfera pública, com transparência plena. 310 

14. A adoção de quaisquer normas, padrões ou outorga de certificação de sistemas de 311 

informações em saúde/e-saúde e de saúde digital devem ser, obrigatoriamente, 312 

precedida de consistente análise do contexto de sua origem em relação ao determinado 313 

contexto de sua aplicação no país. Essa etapa constitui-se essencial principalmente se 314 
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a norma/padrão for originária de países do hemisfério norte, em que os perfis de 315 

morbimortalidade, de atenção à saúde e de gestão são diversos dos existentes no 316 

Brasil. Torna-se ainda mais imperiosa a realização prévia de rigorosa avaliação 317 

transcultural caso a língua de procedência da norma/padrão não seja latina, mas anglo-318 

saxônica, eslava ou mandarim, entre tantas outras. Destaca-se que a adaptação 319 

transcultural transcende em muito a tradução e a adaptação linguística, pressupõe 320 

contextualização cultural ao processo de trabalho em saúde existente no SUS, com suas 321 

peculiaridades regionais. Por exemplo, a atenção em saúde no norte brasileiro possui 322 

especificidades distintas do sul e sudeste que devem ser contempladas pelos padrões, 323 

normas e critérios de certificação a serem adotados. Caso as diversidades regionais 324 

não estejam contempladas no conceito de padrão nacional, o país estará diante de uma 325 

grande lacuna que, com certeza, se tornará grave obstáculo para sua efetiva adoção.  326 

15. O ciclo decisório para a adoção de um padrão e/ou norma requer análise sobre a 327 

viabilidade e factibilidade de processos de capacitação das equipes de saúde usuárias 328 

dos SIS e de serviços de saúde digital, que passarão a utilizar os novos 329 

padrões/normas. Nesse caso, parceria com a rede de instituições de ensino em saúde 330 

faz-se estratégica.  331 

16. O Ministério da Saúde deve se articular com outros setores, de modo a efetivar 332 

coleta, processamento, tratamento e disseminação progressiva das respectivas 333 

classificações e variáveis “ocupação” e “atividade econômica” nos sistemas de 334 

informação em saúde, consideradas estratégicas e de interesse para a análise da 335 

determinação social do processo saúde-doença-cuidado. Para tal, entre outras 336 

estratégias, é importante incluir essas categorias no processo de educação permanente 337 

das equipes.  338 

 339 

SEGUNDA DIMENSÃO: PESQUISA, 340 

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO EM INFORMAÇÃO E 341 

TIC EM SAÚDE  342 

  343 

Diante de desafios complexos, as soluções precisam ser complexas. Essas só surgem 344 

a partir de processos de inovação cuja maturidade pressupõe uma política de Estado 345 

voltada para a constituição de equipes de excelência em trabalho colaborativo, de forma 346 

gradual, nos moldes de desenvolvimentos translacionais e que leve em conta a 347 
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interdisciplinaridade. Portanto, essa segunda dimensão apresenta três propostas, a 348 

saber:  349 

1. Recomenda-se a constituição de uma Rede de Centros Colaboradores de Pesquisa, 350 

Ensino e Inovação em Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em 351 

Saúde voltada para um intensivo processo de interlocuções e troca de experiências que 352 

potencialize os investimentos de fomento em P&D e o financiamento de iniciativas, 353 

constituindo massa crítica, criativa, produtora de conhecimento (teórico, conceitual, 354 

epistemológico, metodológico, tecnológico e técnico-operacional) nas esferas públicas 355 

de C&T em saúde e de serviços de saúde. Esse colegiado deve mobilizar e agregar 356 

saberes e práticas em torno das necessidades do SUS. Tal modelo expressa a 357 

compreensão sobre a relevância de um tratamento diferenciado para desafios que 358 

envolvam ITICS estratégicas e complexas.  359 

2. Diante da necessidade da pesquisa em ITICS delimitar espaço na política nacional 360 

de C&T, a Abrasco deve atuar nas instâncias competentes da administração pública no 361 

estabelecimento de programas de pesquisa induzida no campo da ITICS, a exemplo do 362 

que já se realiza na Agenda Prioritária de Pesquisa para o SUS, ampliando as consultas 363 

aos centros de pesquisa em sua formulação e os recursos necessários ao seu 364 

financiamento sustentado e suficiente, por meio de editais específicos que contemplem, 365 

de maneira prioritária, problemas/lacunas de maior complexidade e de relevância 366 

nacional. Faz-se premente maior integração sinérgica entre os programas de pós-367 

graduação vocacionados para o campo da ITICS.  368 

3. Fomentar estudos de avaliação periódica da produção nacional de C&T em ITICS por 369 

meio também de chamadas públicas das agências de fomento em pesquisa, tais como 370 

CNPq e Finep, entre outros.  371 

 372 

TERCEIRA DIMENSÃO: ENSINO E FORMAÇÃO 373 

PERMANENTE DE EQUIPES DE INFORMAÇÃO E TI EM 374 

SAÚDE  375 

 376 

Nessa dimensão, a perspectiva norteadora é que o fomento a processos formativos não 377 

fiquem restritos às tecnicalidades e que seja exigido do corpo discente um trabalho de 378 

interrogação, de reflexão e de crítica, de tal maneira que o ensino-aprendizagem 379 

estabelecido o torne capaz de elevar, ao plano do conceito, de modelo, de inovação, o 380 

que foi experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade.  381 
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Como em outros campos do conhecimento, a formação dos profissionais 382 

professores está ligada à questão da pesquisa. Portanto, urge ativar no país uma rede 383 

colaborativa de formação de pessoas e influenciar nas diretrizes curriculares de 384 

profissões ligadas à área da saúde. É preciso expandir a questão para os 385 

departamentos de ensino; promovendo a interdisciplinaridade que a ITICS pressupõe. 386 

Essas cinco propostas atentam-se à formação dos profissionais técnicos de nível médio 387 

e profissionais para além dos graduados, sendo elas:  388 

1. Realizar um diagnóstico no decorrer do próximo quinquênio dos cursos de ITICS no 389 

Brasil a fim de subsidiar estratégias de incremento do número de cursos ofertados, 390 

sendo técnicos, de lato ou stricto sensu e de valorização tanto no interior das instituições 391 

de ensino de saúde coletiva como nos serviços de saúde, das três esferas de governo, 392 

promovendo a interdisciplinaridade inerente ao campo. O diagnóstico deve 393 

necessariamente conter uma abrangente e completa análise sobre os cursos sobre 394 

Informação e Tecnologia em Informação e Comunicação em Saúde existente no país. 395 

2. Promover o uso das redes de ensino para a formação de um grupo de Centros de 396 

Ensino em Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde com 397 

abrangência nacional, que atue cooperativamente a fim de ampliar uma inteligência 398 

coletiva no país, baseado no diagnóstico dos cursos já existentes, conformando 399 

programas de formação multi-instituições voltados para a área de saúde 400 

3. Em conjunto com os gestores de saúde, o grupo deve aprofundar as reflexões sobre 401 

os perfis dos profissionais componentes da equipe de ITICS, incorporando modalidades 402 

de atualização em face do acelerado processo de inovações nesse campo.  403 

4. Construir coletivamente conteúdos curriculares que propiciem novas habilidades e 404 

competências aos profissionais das equipes de ITICS e estabelecimento de novas 405 

formas de exercício das práticas profissionais e de novos instrumentos de gestão em 406 

saúde. Especial atenção deve ser dada à formação de quadros estratégicos 407 

responsáveis pela gestão da Informação e TIC em saúde.  408 

5. Advogar, junto à instâncias decisórias do SUS para a necessidade de estabelecer 409 

contratação de profissionais de informação e tecnologia de informação e comunicação 410 

em saúde com formação específica em todos os níveis da organização dos serviços de 411 

saúde, e que reconheça as especificidades de seu conhecimento, competências e 412 

habilidades, bem como a premência de incorporação de técnicos de alta qualificação 413 

profissional por meio de concurso público, entre os servidores das unidades 414 

constitutivas do sistema de saúde.  415 

 416 
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QUARTA DIMENSÃO: ÉTICA, PRIVACIDADE E 417 

CONFIDENCIALIDADE  418 

  419 

Neste Plano é pontuado aspectos para os usos de três condutas no âmbito das 420 

Informações e Tecnologias de Informações e Comunicações em Saúde (ITICS): ética, 421 

privacidade e confidencialidade. Um dos desafios dos agentes da saúde é desenvolver 422 

mecanismos e estruturas de gestão das ITICS em razão da geração dos registros 423 

assistenciais e do grande fluxo dessas informações e dados com vistas à 424 

operacionalização da Rede de Atenção à Saúde (RAS).   425 

  As propostas, desafios, metas e objetivos a serem perseguidos e alcançados 426 

relacionados a essas três condutas, no decorrer do período de 2018 a 2022, são 427 

identificados a partir de algumas premissas e de alguns questionamentos. As premissas 428 

são 1) o Comitê Gestor da Internet (CGI.br) no Brasil mantém grupos de trabalho (GT) 429 

e coordena projetos em áreas importantes para o funcionamento e o desenvolvimento 430 

da internet no país (e.g. GT saúde) e desde 1997, mantém o Centro de Estudos, 431 

Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br); 2) a Agência 432 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), formalmente, visa promover o 433 

desenvolvimento das telecomunicações do país, em obediência ao recém-aprovado 434 

Marco Civil da Internet. A Comissão de Normalização de Telecomunicações da Anatel 435 

tem como uma das áreas de especialização a segurança das telecomunicações e a 436 

gestão de identidades que são requisitos essenciais na preservação da privacidade, a 437 

exemplo da implantação do Sistema do Cartão Nacional de Saúde (SCNS), Registro 438 

Eletrônico em Saúde (RES) e/ou Prontuário Eletrônico do Paciente – PEP; 3) o 439 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) é o órgão colegiado, vinculado ao Arquivo 440 

Nacional e ao Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de 441 

arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 442 

documental e à proteção especial aos documentos de arquivísticos. De acordo com a 443 

legislação em vigor, o prontuário do paciente (eletrônico ou analógico) é um documento 444 

arquivístico, com esse entendimento, constituiu a Câmara Setorial de Arquivos de 445 

Instituições de Saúde (CSAIS); 4) A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - marco 446 

legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil 447 

- foi sancionada e publicada com vetos no dia 15/agosto/2018 (Lei 13.709 de 2018). Em 448 

tese, o texto da LGPD garante maior controle das informações pessoais dos cidadãos, 449 

exigindo consentimento explícito para coleta e uso dos dados e obriga a oferta de 450 

opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados.  451 
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Assim questiona-se: como o PLaDITICS pode contribuir com a atuação dessas 452 

instâncias – CGI.br, Cert.br, a Anatel, o Conarq/Csais e com a LGPD para o avanço de 453 

estratégias de saúde digital para o Brasil relacionadas a redução de riscos de invasão 454 

de privacidade e da confidencialidade dos registros assistenciais? Quais medidas e 455 

metas são necessárias para a implementação e o alcance de mecanismos e estruturas 456 

que garantam a privacidade e a confidencialidade das informações em saúde?  457 

Outros questionamentos são pontuados com vistas a listar diretrizes sobre os 458 

aspectos relacionados à ética, privacidade e confidencialidade das informações em 459 

saúde: 1) as políticas de governo eletrônico (e-gov) estão subordinadas a quais 460 

interesses? 2) como é possível cotejar a privacidade/ confidencialidade com as políticas 461 

de governo eletrônico, considerando o universo de dados já existentes sobre o indivíduo 462 

acumuladas/armazenadas nos sistemas de arquivos e repositórios em saúde, tais 463 

como: cadastros populacionais, sistema cartão nacional de saúde, registro eletrônico 464 

em saúde, sistemas de informações em saúde de base nacional, sistema de informação 465 

de regulação assistencial, prontuários analógicos e eletrônicos do paciente, bases de 466 

dados de operadoras de planos de saúde? 3) Qual é o posicionamento sobre a 467 

viabilidade da adoção, nas unidades assistenciais, do ‘Termo de Consentimento 468 

Informado’ em relação às informações fornecidas pelo paciente, como forma do cidadão 469 

deter o controle sobre o acesso, formalizando a autorização sobre seu uso?  4) Qual é 470 

a deliberação sobre a necessidade de aumento de penalidades para organizações 471 

públicas e privadas de informática atuantes na Saúde que não garantem a privacidade 472 

e confidencialidade das informações em saúde, previstos desde a contratação, 473 

desenvolvimento e operacionalização dos softwares para os registros em saúde? E 474 

sobre possível revisão do Código do Servidor Público, incluindo de forma mais explícita, 475 

com penalidades maiores, a questão do respeito à privacidade e à confidencialidade 476 

das informações em saúde?  477 

Nesta dimensão, o diálogo sobre ética, privacidade e confidencialidade das 478 

informações em saúde são contextualizadas na perspectiva legal, institucional, científica 479 

e filosófica. No contexto de uma sociedade telemática, tornam-se imprescindíveis 480 

premissas de diferentes áreas do conhecimento para refletir os fenômenos das 481 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) e dos repositórios arquivístico digitais 482 

confiáveis (RDCArq) para as RAS. Tais fenômenos implicam na formulação de 483 

propostas relacionadas à migração, transferência, compartilhamento e acesso dos 484 

registros em saúde e o acumulo desses nos RDCArq uma vez que as os bancos de 485 

dados/ informações em saúde se conformam a partir de dados e informações pessoais. 486 

 487 

Propostas: 488 
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1. Contemplar no âmbito das políticas de saúde as ITICS como fenômeno 489 

impactando os comportamentos e os sistemas de valores e crenças dos 490 

humanos na geração, na difusão e no uso das informações em saúde; dos 491 

registros e dos fluxos destes nos serviços, sistemas e redes de atenção à saúde; 492 

das inovações tecnológicas da informação em saúde; das regulamentações, 493 

critérios e requisitos sobre os registros, fluxos, acesso, transferência, mediação, 494 

recuperação e uso dos registros em saúde para a gestão do SUS e os Conselhos 495 

Nacionais de Saúde na formulação de políticas públicas para a promoção, 496 

prevenção e atenção à saúde dos brasileiros; 497 

2. Desenvolver Políticas de Informação que assegurem estruturas e mecanismos 498 

de condutas dos agentes envolvidos nos registros em saúde; no 499 

desenvolvimento das TICS; e, na gestão da informação em saúde no âmbito dos 500 

serviços dos três níveis de atenção à saúde, nas três esferas de governos 501 

(municipal, estadual e federal), no DATASUS, nos Conselhos de Saúde e nas 502 

Comissões Inter gestoras de Saúde (CIT, CIB).  503 

3. Desenvolver mecanismos e estruturas de informações que garantam o direito à 504 

reserva das informações pessoais e propiciem minimizar a assimetria de 505 

governabilidade entre pessoas e instituições, sobre o que é registrado, porque é 506 

registrado e o uso que é realizado dos registros pessoais – assimetria 507 

informacional em saúde, entre o individual e o coletivo; entre o privado e o 508 

público. Essa ação visa propiciar a cidadania eletrônica, o direito à 509 

autodeterminação informativa, consequentemente, os direitos das pessoas no 510 

âmbito de conhecer, controlar acessos e compartilhamentos, arquivamento e 511 

usos das informações pessoais. Recomenda-se que as organizações de saúde 512 

se adaptem e adotem os princípios da Lei de n.º 13.709/2018 (LGBD) que 513 

“dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 514 

pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 515 

objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 516 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” (BRASIL, 2018). 517 

Nesta Lei, o Art. 2º evidencia “A disciplina da proteção de dados pessoais tem 518 

como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação 519 

informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de 520 

opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o 521 

desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a 522 

livre concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre 523 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 524 

pessoas naturais” (BRASIL, 2018). 525 
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4. Desenvolver mecanismos e estruturas que assegurem a propriedade de certos 526 

dados ou informações que não podem ser disponibilizadas ou divulgadas sem 527 

autorização para pessoas, entidades ou processos. 528 

5. Desenvolver mecanismos e estruturas para a autenticidade dos registros e da 529 

manutenção desses registros na cadeia de custódia (do registro dos dados e 530 

informações nos metadados de um prontuário do paciente a migração desses 531 

até os repositórios – banco de dados do DATASUS).   532 

6. Propiciar mecanismos e estruturas que garantam a linha contínua de 533 

custodiadores dos registros assistenciais - desde o seu produtor (e.g. serviço de 534 

saúde), até o seu sucessor final (e.g. repositórios do DATASUS). Tais estruturas 535 

possibilitem que os registros não sofram processos de alteração e, assim, 536 

mantenham os de autenticidade. 537 

7. Promover a atuação das Comissões de Revisão de Prontuários do Paciente 538 

(CRPP) e das Comissões Permanentes de Avaliação Documental (CPAD) para 539 

assegurar os dispositivos de autenticidade e da manutenção da cadeia de 540 

custódia dos registros assistenciais. Os registros autênticos são aqueles que não 541 

sofrem alteração, corrompimento e adulteração, e, detêm os atributos de 542 

identidade e de integridade: A identidade de um registro é o “conjunto dos 543 

atributos de um documento arquivístico que o caracterizam como único e o 544 

diferenciam de outros documentos arquivísticos”. A integridade é a “capacidade 545 

de um documento arquivístico transmitir exatamente a mensagem que levou à 546 

sua produção (sem sofrer alterações de forma e conteúdo) de maneira a atingir 547 

seus objetivos”. Estes dois atributos da autenticidade de um registro são 548 

constatados a partir dos contextos no qual é produzido e usado ao longo do 549 

tempo. Estes contextos são os de jurídico-administrativo, de proveniência e de 550 

procedimentos documental arquivístico, computacional e de comunicação 551 

(CONARQ, 2012, p. 2). 552 

8. Desenvolver mecanismos e estruturas por meio dos critérios e procedimentos 553 

da computação para garantir a segurança dos registros nos sistemas de 554 

informações em saúde (e.g. assinatura digital; barramento; blokchain; trilhas de 555 

auditoria, dentre outros).  556 

9. Desenvolver qualificação dos agentes da saúde - público e privado - para a 557 

mudança do habitus em relação ao uso dos mecanismos e estruturas para 558 

garantir a autenticidade dos registros, da manutenção desses registros na 559 

cadeia de custódia e, da segurança desses registros nos sistemas de 560 

informações em saúde.  561 
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1) Disseminar entre os agentes de saúde as Diretrizes para a Presunção de 562 

Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais (CONARQ, 2012) e 563 

Diretrizes para a Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais 564 

Confiáveis - RDC-Arq (CONARQ, 2014). 565 

QUINTA DIMENSÃO: INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DE 566 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE – 567 

DEMOCRACIA, CONTROLE SOCIAL E JUSTIÇA 568 

COGNITIVA  569 

  570 

A qualidade da Saúde é a resultante da capacidade cotidiana de indivíduos e coletivos 571 

humanos intervirem na atualidade que os cerca. E a capacidade de intervir na realidade 572 

está diretamente relacionada aos pactos democráticos conquistados, que por sua vez 573 

se consolidam na mesma proporção em que indivíduos e coletivos humanos ampliam 574 

sua capacidade de intervenção.  575 

Nessa espiral, a democratização da informação e das tecnologias da informação 576 

e da comunicação (TIC) torna-se estratégica e vital para o avanço da democracia e da 577 

luta pela melhoria da Saúde no país. Porém, observa-se o descompasso do uso da 578 

Informação e suas tecnologias em benefício da ampliação da potência de controle social 579 

sobre as ações da esfera pública.   580 

Trabalha-se com o entendimento que democratizar a informação e TIC em saúde 581 

acontece quando os cidadãos têm a garantia de acesso às informações sistematizadas, 582 

tratadas, organizadas e acumuladas s pelo Estado sobre a sociedade; o Estado torna-583 

se transparente para a sociedade, em seus diferentes dispositivos; e  são estabelecidos 584 

mecanismos de participação direta de representantes da sociedade no próprio processo 585 

de definição da política pública relacionada à informação e tecnologias de informação e 586 

comunicação em saúde (ITICS) . 587 

Essa perspectiva impõe que se aprofunde o debate em torno da implementação 588 

de mecanismos permanentes voltados para a inclusão digital, a democratização do 589 

acesso a recursos de produtos e serviços de informação e TIC para os gestores, 590 

profissionais, conselheiros de saúde, usuários dos serviços e a sociedade brasileira 591 

como um todo.  592 

Propostas: 593 

1. Formular estratégias de democratização das informações e TIC em saúde que 594 

desvendem as relações entre condições de vida e situação de saúde, em 595 
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linguagem inteligível para o universo da população e dos conselheiros de 596 

saúde representantes dos usuários do SUS, trabalhadas enquanto iniciativas 597 

voltadas para a construção coletiva de consciência sanitária’.  598 

2.  Fomentar mecanismos de interlocução entre os resultados de pesquisa para 599 

grupos sociais organizados, em especial os Conselhos de Saúde e destes para 600 

as instituições de ensino e pesquisa.  601 

3.  Estimular o estabelecimento de canais de interlocução dialógica na construção 602 

das ‘destrezas da vida’ junto à população em geral, onde ela possa ter acesso 603 

e se apropriar da informação sobre sua saúde, seus usos e significados. 604 

4. Divulgar a informação em saúde, fortalecendo a interlocução com as 605 

conferências e conselhos de saúde.  606 

5. Popularizar a discussão orçamentária da saúde pública no Brasil por meio das 607 

redes sociais e novas formas de interação. 608 

6. Construir junto com as instâncias institucionais do controle social da saúde 609 

mecanismos de verificação da autenticidade das informações em saúde 610 

disseminadas por meio de mídia digitais. 611 

 612 
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 706 

BREVE TRAJETÓRIA DO GTISP-ABRASCO 707 

 708 

O grupo teve origem em uma recomendação da oficina de trabalho “Utilização 709 

de grandes bancos de dados nacionais”, realizada em 1992, durante o II Congresso de 710 

Epidemiologia, em Belo Horizonte. Inicialmente, o GTISP concentrou seus esforços no 711 

sentido de tornar-se um sujeito político nos espaços de debate e disputas em  torno  da  712 

direcionalidade  da  informação  e  tecnologia  de  informação  em  saúde  (ITICS), a 713 

partir de uma agenda de trabalho de curto, médio e longo prazo, na qual foram 714 

priorizadas as seguintes questões: a) compatibilização das bases de dados,  com  a  715 

melhoria  de  sua  qualidade;  b)  definição  de  estratégias  de  disseminação das 716 

informações; c) necessidade de amplo processo de educação permanente dos  717 

profissionais responsáveis pela gestão da informação; e d) elaboração de preceitos 718 

éticos sobre o tratamento e uso da informação em saúde que identifica o cidadão.   719 

O GTISP discute suas propostas principalmente por meio de oficinas de trabalho (OTs). 720 

Como exemplos, citam-se:  721 

Oficina de trabalho “Compatibilização   de   bases   de   dados   nacionais”, 722 

realizada  no  âmbito  do  V  Congresso  Brasileiro  de  Saúde  Coletiva,  em 1997,  em  723 

Águas  de  Lindoia,  na  qual  as  principais  variáveis  dos  sistemas de informação de 724 

interesse para a saúde foram discutidas em torno de três eixos:  o  indivíduo,  o  evento  725 

que  gera  o  registro  e  a  unidade  assistencial relacionada  ao  evento.  Inserindo-se  726 

na  vanguarda  das  reflexões  sobre a  necessidade  da  padronização,  promoveu  no  727 

país  um  amplo  processo estruturado de debates sobre essa questão. O relatório final 728 

da OT apresentou um conjunto de propostas necessárias ao estabelecimento de 729 

padrões para os sistemas de informações em saúde (SIS), dentre as quais se destaca 730 

a criação, no âmbito da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), do 731 

Comitê  Temático  Interdisciplinar  (CTI)  de  compatibilização  dos  sistemas  e bases 732 

de dados nacionais. As recomendações finais desse comitê, publicadas no  Informe  733 

Epidemiológico  do  SUS/97,  subsidiaram  a  Portaria  GM/MS 3.947/98, que trata dos 734 

atributos comuns a serem adotados pelos SIS. Nessa OT, também se propôs a 735 
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constituição de Comissão de Informação em Saúde no âmbito do Conselho Nacional de 736 

Saúde.  737 

Oficina  de  trabalho  “Informações  para  a  gestão  do  SUS:  necessidades  e 738 

perspectivas”  realizada  no  âmbito  do  VI  Congresso  Brasileiro  de  Saúde Coletiva, 739 

em 2000, em Salvador, na qual foram tratados os seguintes temas: a) uso da informação 740 

como instrumento de apoio à decisão para gestores e o controle social do SUS; b) 741 

tecnologia da informação como fator na busca da integração das informações; c) 742 

melhoria da qualidade da informação e do seu uso na saúde; e d) questão ética 743 

relacionada ao uso da informação em saúde que identifica o cidadão.   744 

Oficina de trabalho “Informação em saúde: acertos, erros e perspectivas”, 745 

realizada  no  âmbito  do  VII  Congresso  Brasileiro  de  Saúde  Coletiva,  em 2003,  em  746 

Brasília,  na  qual  foram  tratados  temas  como:  a)  reconstrução de  agenda  que  747 

consubstancie  uma  Política  Nacional  de  Informações  em Saúde; b) limites políticos 748 

entre a esfera pública e a esfera privada da vida; c) estratégias de uso das tecnologias 749 

de informação e comunicação de massa nas sociedades globalizadas; d) preservação 750 

da privacidade dos sujeitos; e) interesses a que estão subordinadas as políticas de 751 

governo eletrônico (e-gov); e f) necessidade de realização de uma Conferência Nacional 752 

de Informação e Tecnologia de Informação em Saúde.  753 

Oficina de trabalho “A integração necessária: a perspectiva da epidemiologia na 754 

definição de padrões para as informações em saúde”, realizada em 2004, em  Recife,  755 

durante  o  VI  Congresso  de  Epidemiologia,  debateu  o  processo de  construção  de  756 

agenda  para  a  possível  organização  de  uma  Conferência Nacional de Informação 757 

e Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde que contemple os seguintes 758 

eixos: a) estrutura e organização da gestão da informação em  saúde; b) utilização de 759 

tecnologias de informação com destaque em: padrões, privacidade, confidencialidade, 760 

interoperabilidade e qualidade; e c) capacitação e desenvolvimento científico 761 

tecnológico.  762 

Oficina  de  trabalho  “Pacto  pela  democratização  e  qualidade  da  informação  763 

e  informática em saúde”, realizada durante o 11  Congresso Mundial de Saúde Pública  764 

e  o  VIII  Congresso  Brasileiro  de  Saúde  Coletiva,  em  2006,  no  Rio  de Janeiro, na 765 

qual foram debatidos temas como: a) dificuldades de definição da  Política Nacional de 766 

Informações e Informática em Saúde; b) forma centralizada,  verticalizada,  fragmentada  767 

e  proprietária  de  desenvolvimento  de  sistemas  de informação  no  SUS;  c)  768 

padronização  e  interoperabilidade;  d)  necessidade  de investimentos em tecnologia 769 
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da informação, incluindo capacitação; e) questões éticas relacionadas a trocas 770 

eletrônicas de informações entre governo, operadoras de planos de saúde e prestadores 771 

de serviços, promovidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e f) 772 

maneira conservadora e limitada do Pacto pela Saúde 2006 de tratar as informações 773 

em saúde e suas tecnologias.   774 

De fato, o GTISP realizou cursos e oficinas de trabalho em todos os congressos 775 

de saúde coletiva e de epidemiologia ocorridos a partir de 1992. Os produtos dessas 776 

oficinas pautam a agenda da Abrasco  e  discussões  tanto  na  academia  como  nos  777 

órgãos gestores do SUS, sendo publicados nos anais, no Informe Epidemiológico do  778 

SUS  (Ministério  da  Saúde)  e  na  revista  Ciência  &  Saúde  Coletiva  (Abrasco).  779 

Esses produtos estão presentes em vários documentos produzidos pelo GTISP.  780 

Desde sua organização, o GTISP participa dos principais espaços de discussão   781 

sobre a informação e tecnologia de informação em saúde, introduzindo, na agenda do   782 

SUS, a necessidade da pactuação de uma Política Nacional de Informação e Tecnologia 783 

de Informação em Saúde.  784 

Algumas de suas propostas têm seus desdobramentos até os dias atuais, como, 785 

por exemplo, “fomentar junto ao IBGE e ao Ministério da Saúde a realização de um novo 786 

Suplemento Saúde da Pnad”, que surge no debate ainda em 1994, no decorrer de sua 787 

OT “Informação em saúde: descentralização e coordenação nacional”, realizada no IV 788 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Essa proposta foi acolhida e ocorreu na 789 

Pnad/98, que contou com membros do GTISP em sua elaboração.  790 

Em 1996, o GTISP participou da ‘fundação’ da Rede Interagencial de Informação para 791 

a Saúde (Ripsa/Ministério da Saúde e Opas), em que mantém intensa atividade, 792 

coerente com a defesa de constituição de mecanismos coletivos para gerir a informação 793 

e tecnologia de informação em saúde. Nesse fórum, destacam-se suas contribuições 794 

nos comitês temáticos de elaboração dos Indicadores e Dados Básicos para Saúde 795 

(IDB) e de capacitação de profissionais de informação e informática em saúde, cujo 796 

documento final é referência até hoje no que tange à estruturação de uma proposta 797 

nacional de educação permanente, em diferentes modalidades de ensino-798 

aprendizagem.  799 

No âmbito do IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 800 

promovido em 2007 pela Abrasco, o GTISP organizou a oficina de trabalho “Construindo 801 

o  Plano  Diretor  para  o  Desenvolvimento  da  Área  de  Informação  e  Informática  em  802 

Saúde”. Nessa oficina, iniciou-se o processo de elaboração do I PlaDITIS (2008-2012) 803 
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incorporando contribuições dos demais associados da Abrasco, de entidades de ensino 804 

e pesquisa, de instituições que implementam a Política de Informação e Informática em 805 

Saúde, das instâncias de representação da sociedade civil organizada e de profissionais 806 

de saúde.  Nesse contexto, o GTISP, em 2007, propôs a elaboração do Plano Diretor 807 

para o  desenvolvimento da Informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em 808 

Saúde – 2008-2012 (1   PlaDITICS)  e  dá  continuidade  a  esse  processo  com  a  809 

elaboração  do  2   PlaDITICS,  tendo por referência o contexto da atual governança da 810 

informação e tecnologia de informação em saúde, das propostas de implantação do 811 

Registro Eletrônico em Saúde (RES) e da estratégia de implantação da e-saúde no bojo 812 

de embates de interesses que  emergem na relação público-privado.  813 

Coerente com essa estratégia, o GTISP apresentou o II   PlaDITIS (2013-2017) 814 

elaborado com o objetivo de subsidiar a posição política e acadêmica da Abrasco e 815 

fomentar o debate coletivo com seus associados e instituições que têm a 816 

responsabilidade de executar as políticas de saúde, em especial aquelas atuantes na 817 

área da informação e suas tecnologias bem como com os conselhos de saúde, em suas 818 

três esferas de atuação.  819 

O documento consolidou o  consenso  da  comunidade  abrasquiana  que  820 

participou de uma  consulta  pública.  Expressa,  portanto,  a  diversidade  de  821 

pensamentos, saberes, melhores práticas e experiências de diferentes sujeitos sociais  822 

comprometidos com a melhoria da saúde da população brasileira e do SUS, em um 823 

contexto de primazia dos interesses públicos.  824 

O contexto da ITICS considerado no 2  PlaDITICS (2013-2017) englobou a 825 

governança da informação e Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde no 826 

Brasil, iniciativas de implantação do Registro Eletrônico em Saúde (RES): e-saúde.o 827 

debate  em  torno  da  elaboração  de  documento  sobre  a  Política  Nacional  de 828 

Informação e Informática em Saúde apresentada pelo Ministério da Saúde, estágio 829 

contemporâneo da produção de conhecimento brasileiro e internacional, disputas de 830 

interesses no bojo do SUS no que se refere às relações entre setor público e setor 831 

empresarial das tecnologias de informação aplicadas à saúde. 832 

O compromisso por ampliar interlocuções, tanto no âmbito  a  saúde  como  833 

intersetorialmente, impulsionou o GTISP a promover entendimentos com nove outras 834 

sociedades  científicas  (ABE,  Abep,  Anpec,  Anpege,  Anpocs,  Anpur,  SBC,  SBEP  835 

e  SBPC).  Essa iniciativa resulta em amplo debate nacional em torno da necessidade 836 

de elaboração de uma Política Nacional de Produção e Disseminação de Informações 837 
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Sociais, Demográficas, Econômicas e Territoriais.  Dentre  os  resultados  alcançados,  838 

destacam-se:  a)  organização  do  I  Fórum  Nacional  de  Usuários  de  Informações 839 

Sociais, Demográficas, Econômicas e Territoriais, no âmbito da Conferência Nacional  840 

de  Estatística  e  da  Conferência  Nacional  de  Geografia,  ocorridas  em  1996,  por  841 

convocação do IBGE; e b) elaboração do documento Informações para uma sociedade 842 

democrática – Por uma Política Nacional de Produção e Disseminação de Informações 843 

Sociais, Demográficas, Econômicas e Territoriais .  844 

Em  sua  trajetória,  o  GTISP,  além  de  promover  reflexão  e  debate,  apresenta 845 

propostas sobre temas relevantes da área de informação e tecnologia de informação 846 

em  saúde  brasileira,  entre  os  quais  podem  ser  citados:  a  instituição  do  número 847 

único do registro civil, proposta pelo senador Pedro Simon; a polêmica implantação do 848 

Cartão Nacional de Saúde, previsto na NOB 1996 e ‘implantado’ por meio das  portarias  849 

do  Ministério  da  Saúde  n   3.951/1998  e  n   219/1999;  e  o  processo  de planejamento 850 

dos Censos 2000 e 2010.  851 

Atualmente, várias  dessas  ideias  compõem  a  agenda  de  luta  e  852 

reivindicações  para  a  melhoria  do  SUS.  Segmentos partícipes do  controle  social  853 

as  incorporaram,  e  elas constam  de  relatórios  finais  de  Conferências  Nacionais  854 

de  Saúde,  em  ações  do  ministério da Saúde, em algumas Secretarias Estaduais e 855 

Municipais de Saúde. Com certeza, essas conquistas são consequência da luta de 856 

movimentos que ultrapassam a atuação do GTISP.  O grupo participou desse 857 

movimento e, em muitos aspectos, esteve  na vanguarda de algumas dessas ideias.  858 

ABE   –   Associação   Brasileira   de   Estatística,   Abep   –   Associação   859 

Brasileira   de   Estudos Populacionais,  Anpec  –  Associação  Nacional  dos  Centros  860 

de  Pós-Graduação  em  Economia,  Anpege – Associação Nacional de Pós-Graduação 861 

e Pesquisa em Geografia, Anpocs – Associação  Nacional de Pós-Graduação e 862 

Pesquisa em Ciências Sociais, Anpur – Associação Nacional de Pós-Graduação e 863 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, SBC – Sociedade Brasileira de 864 

Cartografia, SBEP – Sociedade Brasileira de Estudos Populacionais e SBPC – 865 

Sociedade Brasileira  para o Progresso da Ciência.  866 

Dentre elas, destaca-se a proposta de criação do Comitê de Informação em 867 

Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, que consta do relatório final da OT 868 

de 1992. As conquistas da sociedade têm seu próprio tempo, decorrente da correlação 869 

de forças e de interesses presentes na disputa por sua implementação. Apenas em 2005 870 
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(após 13 anos de intenso trabalho) o Conselho Nacional de Saúde aprovou a 871 

constituição do Comitê Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde.  872 

 O GTISP mantém-se coerente com  sua  missão,  traçada  ainda  em  sua  873 

criação, acolhendo novas propostas e partícipes, em um efervescente processo criativo 874 

e crítico. A ética da responsabilidade suscita o desafio por desempenhar papel 875 

estruturante em uma área de crescente importância estratégica no âmbito do setor da 876 

saúde, pois, no cenário contemporâneo, a informação e as tecnologias a ela referidas 877 

possuem tal centralidade e relevância que sua excelência ou precariedade afeta o 878 

desenvolvimento de cada área de atividade social, a obtenção  de  seus  objetivos  e  879 

dos  resultados desejados. A gestão da informação e Tecnologia de Informação e 880 

Comunicação em Saúde torna-se, assim, macrofunção estratégica da gestão do SUS.  881 
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