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RESUMO DA CAMPANHA



Sem acesso a internet, 
estamos desconectados.

Sem educaCao digital, 
estamos desprotegidos.

Sem uma palavra, nao 
somos respeitados.



As tecnologias digitais estão crescendo em saúde e podem ter um enorme impacto na saúde e bem-estar 
físico e mental dos indivíduos - tanto positiva quanto negativamente. Então, quais são os nossos direitos? 
Que medidas estão sendo tomadas para garantir que todos os jovens estejam conectados, protegidos e 
tenham uma opinião sobre como é o ambiente digital?

Desde o uso de aplicativos móveis para saber mais sobre 
nossa saúde, ao suporte à vigilância digital do Covid-19 e ao 
agendamento de consultas virtuais com o médico, existem 
muitas ferramentas digitais que oferecem para ajudar as 
pessoas a obter os serviços de saúde de que precisam, 
ajudar os hospitais a administrar mais de forma eficaz e 
ajudar os governos a tomar decisões de saúde pública.

1.Max Roser, Hannah Ritchie and Esteban Ortiz-Ospina (2015) - "Internet". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved 
from: 'https://ourworldindata.org/internet' [Online Resource]

2.2019 survey by UNESCO and Restless Development of more than 3,000 young people aged 15 – 24

Ferramentas digitais e inteligência artificial (IA)        podem nos ajudar a alcançar os Objetivos Globais, 
incluindo saúde para todos, mas não há garantia de que os benefícios afetarão a todos igualmente. Embora 
os jovens sejam os mais conectados digitalmente1, 369 milhões de jovens ainda estão offline – apesar da 
Assembleia Geral da ONU de 2016 aprovar uma resolução que declarava “acesso à internet um direito 
humano”. Essa ‘Divisão Digital’ (veja a caixa de texto à direita) cria um grande desafio para as pessoas 
acessarem os cuidados de saúde quando os serviços dependem da tecnologia digital.
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Aqueles que estão online estão vulneráveis   aos riscos de ceder seus dados. Mulheres e meninas, bem como 
aquelas que historicamente sofreram marginalização e discriminação, são muitas vezes as que estão em 
maior risco.
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Os jovens frequentemente acessam a internet para aprender sobre sua saúde e encontrar informações 
sobre saúde, especialmente quando se trata de corpos, sexo e relacionamentos2. Mas muitos não sabem o 
que acontece com nossas informações pessoais que compartilhamos por meio de aplicativos, redes sociais 
e outras plataformas – e quem acaba controlando ou lucrando com isso.

Os jovens estão se levantando para exigir que nossos direitos sejam respeitados quando se 
trata de saúde digital e precisamos que os governos ouçam.

Algumas das questões-chave sã03 :

QUAL É O PROBLEMA?

QUEBRANDO OS TERMOS: Ha poder em 

aprender algo novo! Nao hesite em consultar o 

nosso glossario (disponivel aqui) para 

terminologias chave sempre que vir este

icone

Ausência de vozes dos jovens na tomada de decisões       sobre governança em saúde digital.

Fique com os ativistas 
agora atraves deste 

link.

Lacunas na alfabetização digital, bem como no conhecimento sobre nossos direitos digitais e regulamentos associados.

Políticas ou regras fracas e não aplicadas que protegem a privacidade e a confidencialidade individual.

Acesso desigual ou discriminatório, incluindo preconceito de idade, habilidade, racismo e sexismo, a ferramentas 
digitais porque as comunidades e suas necessidades não foram colocadas no centro do processo de design

Desinformação de saúde levando, por exemplo, a diagnósticos errados ou minando a confiança nas informações de 
saúde online

Decisões tendenciosas e discriminatórias causadas por algoritmos que usam dados de baixa qualidade.

A necessidade de justiça e apoio para aqueles que foram prejudicados, ou seja, devido a hackers, fraudes, 
cyberbullying, assédio sexual e outras formas de violência online.

https://act.newmode.net/action/stopaids/exigir-digital-saude-direitos
https://yet4h.org/wp-content/uploads/2022/06/POR-Oito-8-termos-chave-de-sau%CC%81de-digital.pdf


O principal acordo global sobre saúde digital é a Estratégia 
de Saúde Digital da Organização Mundial da Saúde (OMS)4. 
Isso inclui uma lista de ações para governos e outras 
partes interessadas tomarem para melhorar o uso de 
abordagens digitais para alcançar a saúde para todos. Os 
governos estão atualmente planejando como entregá-los e 
apresentarão um relatório na próxima Assembleia Mundial 
da Saúde em 2023. No entanto, os jovens não são 
mencionados nem uma vez na estratégia. Portanto, agora é 
a hora de perguntar aos governos como eles cumprirão as 
prioridades dos jovens para a saúde digital!

3.The issues and solutions highlighted in this briefing are drawn from ongoing research and workshops 
that have been held by young people and digital rights activists involved in the campaign.

4.Global strategy on digital health 2020-2025 Online via https://bit.ly/3kI473D 

Junte-se a nós online na RightsCon em junho de 2022, para aprender e discutir o direito à saúde na era 
digital. As inscrições são abertas e gratuitas! https://www.rightscon.org/program/

Dzikunu, R e Ha, T (2021) “Fazendo as ferramentas digitais funcionarem para a saúde e os direitos dos 
jovens: 3 principais conclusões”.  
https://stopaids.org.uk/2021/12/06/making-digital-tools-work-for-young-peoples-health-and-rights-3-ke
y-takeaways/  

Transform Health Coalition Health Data Governance Principles (2022) https://healthdataprinciples.org/
 
Nossos corpos de dados. “Justiça de Dados e Direitos Humanos”. https://www.odbproject.org/ 

Aborde a 'exclusão digital', para que todos possam ter acesso a informações e serviços de saúde 
online.

Investir na literacia digital e no empoderamento, para que os jovens conheçam e possam exercer os 
seus direitos digitais.

Garanta que os jovens tenham uma palavra a dizer sobre seu futuro e segurança, incluindo-os no 
projeto e na entrega de plataformas, estratégias, leis e políticas de saúde digital.

Implemente financiamento e regulamentações para garantir que os direitos dos jovens e os dados de 
saúde sejam protegidos, guiados pelos padrões de direitos humanos da ONU e pelos Princípios de 
Dados de Saúde.

PORQUE AGORA?

QUAL A SOLUÇÃO? 
Fique conosco hoje e junte-se à nossa chamada global para:

Sugestão de leitura adicional

Foto Rajshree: uma defensora de jovens de desenvolvimento inquieto de 
Jharkhand, Índia.
CRÉDITO: Subhashis Pal

2,9 bilhoes de pessoas em todo o mundo e, 

desproporcionalmente, mulheres e meninas, pessoas que 

vivem em areas rurais e de baixa renda ainda estao offline 

devido a uma serie de desafios, incluindo a falta de acesso a 

smartphones e infraestrutura de internet, alem da 

impossibilidade de arcar com os altos custos dos dados. Isso 

cria uma divisao digital "entre quem tem acesso e quem nao 

tem"

A divisao digital

https://healthdataprinciples.org/principles
https://healthdataprinciples.org/principles



