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Apresentação

Prontuário eletrônico de pacientes: 
o caminho para a saúde global

Ricardo Valentim
Coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica 

em Saúde (LAIS) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Desde novembro de 2019, o mundo assiste a uma crise de saúde 
global sem precedentes no último século. A pandemia da covid-19, 
doença causada pelo vírus Sars-Cov-2, tem causado graves danos 
sociais, os quais extrapolam e muito as dimensões da saúde. A 
educação dos povos e a economia global são outras duas dimen-
sões diretamente afetadas por essa crise de saúde pública. Os 
países mais pobres são os mais afetados, seja pela falta de insumos 
para o enfrentamento à covid-19, seja pela falta de recursos 
financeiros, infraestrutura e capital humano. O mundo perdeu 
milhares de vidas em somente um ano de pandemia de covid-19. 
O ano de 2020 foi marcado e ficará na história não somente como 
o ano da pandemia, mas como o ano da ciência. Apesar de todos 
os danos sociais registrados em escala global, muito se aprendeu, 
muito se fez, vacinas contra um vírus mortal ficaram prontas em 
um ano! Altas tecnologias foram empregadas no enfrentamento 
à covid-19, em estudos que certamente já são um legado para 
toda a humanidade. O RNA Mensageiro é um exemplo disso; 
quantas outras doenças serão prevenidas e tratadas com essa 



nova tecnologia para imunização? Quanto as políticas públicas 
de saúde irão avançar depois dessas novas tecnologias utilizadas 
na construção de vacinas que poderão mudar a história da saúde 
global? Aprendemos bastante enquanto sociedade, a ciência se 
fortaleceu e as tecnologias foram fundamentais para o avanço no 
enfrentamento da maior crise sanitária do século. Nesse contexto, 
o livro “Prontuário Eletrônico de Pacientes na Atenção Primária: 
uma abordagem à luz da saúde global” é, além de oportuno, 
necessário aos tempos atuais. Ele aborda um conjunto de tecno-
logias estudadas e desenvolvidas por grupos de pesquisadores, 
professores e estudantes que se debruçaram em uma temática 
que sempre foi necessária, mas que, neste momento, se torna 
fundamental. Os prontuários eletrônicos de pacientes são uma 
peça-chave para a construção de soluções de saúde digital que 
poderão estar interconectados aos sistemas de saúde de cidades, 
estados e até países. Em meio à maior crise sanitária, é preciso 
conhecer para além da saúde do indivíduo. É imprescindível que, 
por meio de políticas públicas, haja a promoção, a criação e o 
desenvolvimento de arranjos tecnológicos interoperáveis que 
possam ampliar o olhar para uma saúde mais globalizada e que 
permitam, a partir do somatório e da concatenação dos dados 
das saúdes individuais, o conhecimento sobre a saúde global. 
O prontuário eletrônico de pacientes, apesar de ser um instru-
mento individual, quando organizado de forma interoperável, 
pode ser uma fonte inigualável de informação sobre a saúde de 
cidades, de países e do mundo. A partir de uma visão que trata 
da atenção primária à saúde é possível ir ainda mais fundo. O 
prontuário eletrônico de pacientes, quando constituído de 
padrões internacionais para integração e intercâmbio de dados, 
poderá ser aplicado com uma solução global de saúde digital para 
integração entre a atenção e a vigilância em saúde. Esse teria 
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sido um fator crucial frente a essa pandemia de covid-19, que 
certamente teria munido de forma mais eficiente as nações com 
dados, informações e conhecimentos, os quais não temos como 
mensurar neste momento. Assim, convido-os a fazerem uma 
leitura desta obra que é mais um bem produzido pela ciência. 

11



PREFÁCIO

honra-me sobremaneira prefaciar o livro PRONtuáRiO ElEtRôNiCO 
DE PACiENtES NA AtENçãO PRiMáRiA: uMA AbORDAgEM À luZ 
DA SAúDE glObAl, especialmente pela oportunidade de apresentar 
aos leitores uma obra de capital importância no debate histórico 
sobre equidade, justiça social, descentralização, universalização e 
unificação da saúde pública no brasil.

Na condição privilegiada de um pesquisador da área da 
saúde e aprendente das tecnologias da informação que atuou 
no processo criativo de produção da obra, me proponho a 
apresentar os conteúdos do livro preparando o leitor para a 
descoberta que virá em seguida.

A obra, através de uma linguagem técnica, concisa, 
clara e objetiva, busca uma maior aproximação com o leitor 
interessado em saúde pública e inovações tecnológicas, seja 
ele estudante, professor, pesquisador, gestor ou profissional 
da área biomédica. Dessa forma, ao longo dos textos são 
abordados conceitos que permitirão um aprofundamento do 
conhecimento sobre Prontuários Eletrônicos de Pacientes (PEPs) 
e saúde global através da apresentação e discussão de tópicos 
de grande interesse e atualidade.

Neste livro, de maneira inovadora, a interdisciplinaridade 
se desenvolve sobretudo na tentativa de superar a ruptura do 
conhecimento entre saúde e tecnologia, saberes ainda fragmen-
tados na sociedade moderna, ultrapassando assim os limites 
destas disciplinas e oportunizando aos leitores um aprendizado 
integral e contextualizado.
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Nessa perspectiva, o livro começa por um capítulo que 
apresenta de forma bastante objetiva associada, em muitas 
ocasiões, a considerações decorrentes da experiência profissional 
de seus autores, os conceitos práticos da chamada “Saúde 4.0” e 
o papel dos PEPs no contexto da saúde global, além de ressaltar 
os desafios e soluções da aplicação dessa ferramenta. O texto 
seguinte revê a literatura acerca da integração dos Sistemas de 
informação em Saúde (SiS) no brasil, a partir de um passeio histó-
rico desde as primeiras ferramentas de coleta de dados no âmbito 
das políticas de saúde pública até àquelas usadas no momento 
presente. Além disso, de maneira notável, ao longo do texto é 
destacado o impacto da fragmentação dos SiS e as possibilidades 
para uma maior integração desses sistemas.

Na expectativa de aprofundar o leitor em conceitos 
básicos acerca da interoperabilidade entre sistemas de saúde 
responsáveis pela criação e pela manutenção de documentos 
eletrônicos, de seguinte é apresentada uma interessante revisão 
literária dos principais padrões abertos de comunicação entre 
sistemas com diversos exemplos de plataformas que utilizam 
os protocolos abertos para prontuários eletrônicos de paciente.

O capítulo seguinte traz para o centro do debate o campo 
do direito digital, a partir de uma abordagem plural sobre os 
aspectos éticos e legais da implementação dos PEPs. Ao leitor 
são apresentadas as mais relevantes normativas que regem o 
funcionamento dessa importante ferramenta no brasil e em 
um contexto de globalização. Os critérios de qualidade para 
interfaces de PEPs também são debatidos no livro em capítulo 
cujo objetivo é mostrar a aplicação de ferramentas de design, 
como o design centrado no usuário, para o desenvolvimento 
de interfaces mais interativas e de fácil aprendizagem que 
promovam melhorias na experiência dos usuários alvos.
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discrepâncias entre os sistemas de saúde dos países, além dos 
vários problemas estruturais evidenciados nos seus sistemas de 
informação nacionais. Com isso, esta resolução multilateral de 2018 
moveu o entendimento sobre a necessidade do compartilhamento 
de conceitos de interoperabilidade e infraestruturas de infor-
mação tecnológica digital, a exemplo da telessaúde, telemedicina 
e registro eletrônico de pacientes, para fins de institucionalização 
de práticas que pudessem ser igualmente implementadas nos 
diferentes sistemas nacionais de saúde, com vistas, inclusive, ao 
compartilhamento global de informações de saúde.

Segundo a OMS, as tecnologias digitais são oportunidades 
concretas para o enfrentamento dos desafios dos sistemas de 
saúde porque tem o potencial de melhorar a cobertura e a quali-
dade das práticas nos serviços de saúde. Elas ainda facilitam 
comunicações quando são direcionadas aos indivíduos (usuá-
rios ou pacientes) e aos profissionais de saúde. Nestes últimos, 
podem inclusive facilitar o imediato acesso a protocolos clínicos 
e a tomada de decisão de telessaúde e telemedicina, dentre 
outras vantagens (WhO, 2019).

No entanto, a emergência da pandemia da Covid-19 se 
instalou antes da aprovação da Estratégia global de Saúde 
Digital da OMS (prevista para maio de 2020) e evidenciou os 
vários enfrentamentos que os governos e gestores de saúde dos 
mais diferentes países estão vivenciando, devido ao exercício 
inacabado em relação à implementação de políticas de saúde 
digital e da utilização de registros eletrônicos de pacientes.

Este fenômeno confirma a adequação do conceito 
apresentado por Szlezák et al (2010) para nossa análise sobre 
os requisitos de um sistema de saúde global. Segundo os 
referidos autores, o sistema da saúde global está submetido 
a regramentos institucionais nacionais e internacionais. Ou 
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Os textos posteriores, especificamente os três últimos 
capítulos do livro, aparecem como uma oportunidade para os 
leitores vivenciarem na prática o desenvolvimento de PEPS a 
partir da necessidade de registro de atendimentos clínicos e 
acompanhamento sistemático da evolução de doenças, exames, 
condutas e procedimentos terapêuticos. Nestes, os autores 
apresentam diversos conceitos biológicos e perspectivas de uso 
de tecnologias aplicadas a câncer, doenças osteo metabólicas e 
tratamentos odontológicos complexos. 

Por fim, a partir da citação de alguns dos temas notavel-
mente relevantes analisados na presente obra, espero suscitar em 
todos os leitores o desejo de se aprofundar nessa essencial leitura 
e importante contribuição para o avanço da saúde no brasil.

Professor Dr. Leandro Silva Costa
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RESUMO

Este trabalho descreve a importância estratégica dos prontu-
ários eletrônicos como ferramenta individual dos serviços de 
saúde e discute suas especificidades no âmbito da saúde 4.0, a 
exemplo dos elementos de integração e interoperabilidade apli-
cados às políticas de saúde digital, com vistas ao fortalecimento 
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de um sistema de saúde global. O estudo demonstrou que, 
mesmo com as tecnologias digitais sendo oportunidades 
concretas para ampliar o acesso, a cobertura e a qualidade 
das práticas nos serviços de saúde, elas também se constituem 
em importantes desafios estruturais dos sistemas de saúde 
dos países. No caso do prontuário eletrônico do paciente, sua 
plena incorporação em sistemas de registro de saúde de âmbito 
nacional e global exige tanto completude de informação quanto 
interoperabilidade, a fim de que seja potencializado o acesso 
e o compartilhamento de informações. No entanto, tais requi-
sitos nem sempre são superados igualmente pelos países, o que 
demonstra que ainda que as políticas de saúde digital sejam o 
caminho para o fortalecimento da saúde global, seus desafios 
de implementação ainda têm que ser superados. A resposta 
global à pandemia da Covid-19 pode ser uma boa oportunidade 
para que haja maior priorização e investimento neste tema nas 
agendas governamentais nos próximos anos.

Palavras-chaves: Saúde digital. Prontuário eletrônico de pacientes. 
Saúde global. Saúde 4.0. Algoritmo inteligente.
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SAÚDE 4.0 NA QUARTA REVOLUÇÃO: 
CONTEXTO E TENSÕES NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Os sistemas e serviços de saúde em todo o mundo passam 
por um conjunto significativo de mudanças guiadas por uma 
nova tendência global. Essa nova “onda” está sendo tratada como 
a “quarta revolução industrial”, ou a revolução que integra a 
computação e a automação ao mundo biológico, e que pretende 
criar uma sociedade mais ubíqua. Este conceito é muito amplo 
e abrangente, todavia, concentra-se essencialmente na sinergia 
global da convergência tecnológica. há uma relação intrínseca 
com os processos de automatização da indústria, os quais hoje se 
fazem por meio de sistemas inteligentes. Estes, por sua vez, não 
atuam mais somente com operações mecanizadas e repetitivas, 
mas também realizam tomada de decisões. A maior expressão 
desse novo paradigma parece estar se viabilizando por meio 
de sucessivos experimentos, estudos e pesquisas que criam 
laços de intercessões em diversas fronteiras do conhecimento 
(thuEMMlER, 2017; VAlENtiM et al., 2012).

No setor industrial, já é possível observar a biologia 
conectada à computação (Youssef et al., 2018), à mecânica e aos 
processos de automação. isso ocorre de forma transparente, e 
tem como propósito produzir produtos e serviços mais perso-
nalizados (DAhiYA; lAtA, 2017) a partir de uma análise não 
somente do perfil dos usuários, mas também do contexto pelo 
qual eles estão inseridos. Esse ambiente dinâmico e convergente 
permite à indústria planejar e executar de forma automatizada, 
ou seja, mediada por tecnologia na sua cadeia de produção. Com 
isso, é possível mitigar desperdícios, maximizar a eficiência, 
aumentar a lucratividade e aproximar o consumidor final de 
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seus produtos de forma mais direta – é realmente um espaço 
total de conexão das coisas, onde a atividade humana repetitiva 
e que não necessita de criatividade passa a ser substituída 
pelos softwares, robôs, máquinas, e redes de alto desempenho 
(ARAúJO, 2010).

Nessa lógica, é possível prever que não será diferente no 
campo da saúde. historicamente, sempre houve uma grande 
demanda por sistemas de saúde mais eficientes, baratos e perso-
nalizados. Neste sentido, vem se destacando um novo paradigma 
para saúde: a chamada “Saúde 4.0”. A construção deste novo 
modelo, que difere um pouco da indústria mais tradicional, 
poderá ocorrer de forma mais lenta em alguns setores da saúde, 
devido às questões éticas e bioéticas. todavia, é preciso ressaltar 
que há um grande processo de mudança nas atividades de todas 
as áreas do campo da saúde global (NEtO et al., 2017).

As mudanças na saúde global, devido a esse novo para-
digma social centrado na quarta revolução industrial, vêm 
ocorrendo, por um lado, pelo desenvolvimento e avanços tecno-
lógicos, e por outro, por pressão da própria sociedade e suas 
necessidades de acesso oportuno aos serviços de saúde, novos 
medicamentos, vacinas, bem como, cuidados de qualidade aos 
indivíduos (MORAiS, 2015).

Então, a grande questão é: como responder oportuna-
mente e com qualidade às necessidades de saúde das populações 
e melhorar seu acesso aos serviços de saúde, considerando o 
paradigma da “Saúde 4.0”?

Diante deste questionamento, o presente artigo tem como 
objetivos descrever a importância estratégica dos prontuários 
eletrônicos como ferramenta individual dos serviços de saúde 
e discutir especificidades desta ferramenta no âmbito da saúde 
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4.0, a exemplo da integração e da interoperabilidade, com vistas 
ao fortalecimento de um sistema de saúde global.

SAÚDE GLOBAL E AUTOMAÇÃO: 
RELAÇÕES E APLICAÇÕES

A Saúde 4.0 traz a compreensão sobre o papel da auto-
mação para os sistemas de saúde e consequentemente para a 
dinâmica da saúde global. Nesse sentido, cabe resgatar rapi-
damente que o conceito de saúde global (ainda que o termo 
seja bastante difundido e utilizado em diferentes sentidos) não 
é consenso entre os autores, perpassando um debate sobre o 
papel das instituições nacionais e internacionais, diante das 
necessidades de saúde das populações (MAttA; MORENO, 2014).

Neste estudo, parte-se do conceito de Saúde global apre-
sentado por Szlezák et al. (2010), os quais a definem como um 
“Sistema” conformado por indivíduos e organizações (nacionais 
e internacionais, de saúde ou não) que, ao mesmo tempo em 
que tem o propósito primordial de garantir o acesso à saúde de 
maneira equitativa para todos as pessoas, são/estão também 
submetidos a um conjuntos de regras formais ou informais, 
persistentes e conectadas, que prescrevem papéis comporta-
mentais, restringem atividades e moldam as expectativas entre 
os próprios atores.

Ao mesmo tempo, cabe dizer que ao longo dos anos também 
se ampliou o papel das instituições tradicionais na gestão da 
saúde nacional e internacional, assim como proliferou-se o 
número de atores e de novos arranjos de cooperação técnica 
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internacional como forma de responder aos novos padrões e às 
necessidades globais de saúde (MAttA; MORENO, 2014).

No século XXi, o exercício inacabado para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e posterior-
mente as discussões para a definição da Agenda 2030 e seus 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) demonstram 
uma realidade em que, para o alcance da saúde global, os 
países precisam estabelecer marcos institucionais e políticas 
nacionais claras e capazes de responder aos desafios também 
globais suscitados pela transnacionalização dos riscos, pelos 
desastres ambientais, pelo crescimento das migrações popu-
lacionais, dentre outros. Portanto, assume-se que o alcance da 
saúde global depende em grande medida do fortalecimento dos 
sistemas de saúde.

Recentemente, em maio de 2018, os estados membros da 
OMS aprovaram, na Assembleia Mundial de Saúde, a Resolução 
WhA71.7, conhecida como Saúde Digital, na qual reconhecem o 
potencial das tecnologias digitais para o alcance dos ODS, parti-
cularmente como instrumentalização de apoio aos sistemas 
de saúde no que concerne a promoção de saúde, prevenção de 
doenças, acesso e qualidade dos serviços de saúde.

Nessa linha, a mesma resolução aponta a importância de 
que todos os países promovam e utilizem a tecnologia digital 
como instrumento de fortalecimento de resiliência em saúde 
pública, o que inclui melhorar o acesso e o monitoramento, o 
compartilhamento e o uso de dados de qualidade; promover 
o envolvimento direto dos cidadãos, dos trabalhadores de 
saúde e do governo nesse sentido; construir capacidades 
para a resposta rápida aos incidentes e emergências de saúde 
pública, aproveitando ainda o potencial da tecnologia digital 
de informação e comunicação para permitir comunicações 
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multidirecionais, ciclos de feedback e “gerenciamento adap-
tativo” orientado por dados.

Esse novo movimento de governança global liderado pela 
OMS desencadeará, de um lado, uma corrida internacional para 
o desenvolvimento de soluções que contemplem as necessidade 
de governança dos sistemas de saúde e, de outro, pressupõe o 
aumento dos investimentos nacionais em ciência e tecnologia 
aplicada ao setor, como forma de fortalecer o diálogo interse-
torial e a produção de pesquisa e inovação para a garantia de 
modelos nacionais inovadores, construídos de maneira a serem 
capazes de superar a fragmentação das respostas nacionais em 
saúde por meio de instrumentos de saúde 4.0.

No entanto, um sistema global de saúde passa por forte 
processo de automação (CARVAlhO, 2011; MORAiS, 2015). Essa 
pressão ocorre em função da busca pela eficiência, aumento da 
produtividade e das novas demandas no campo da assistência 
aos pacientes. A saúde é um grande desafio para as sociedades, 
e está relacionada diretamente com os índices de desenvolvi-
mento humano. O reflexo disso é que parte significativa dos 
recursos públicos no mundo são aplicados na saúde. Esse mesmo 
fenômeno ocorre também no setor privado, onde parte do custo 
efetivo da força de trabalho decorre do investimento na saúde 
dos trabalhadores. Contudo, a racionalização do setor saúde, 
seja ele público ou privado, é fundamental. O objetivo é garantir 
a sustentabilidade deste segmento, que tende cada vez mais a 
sofrer pressão por novas demandas em função da reestrutu-
ração social que ocorre diariamente e que exige sistemas mais 
resilientes e responsivos. 

um dos pilares essenciais desse fenômeno são os sistemas 
de informação e comunicação em saúde, os quais, por meio de 
suas infovias, contribuem para a globalização de toda a cadeia 
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de produção e assistência em saúde, aspecto singular para a 
evolução e implementação da Saúde 4.0 (NEtO et al., 2017). Neste 
contexto, existem diversos eixos que estão somando-se a esta 
perspectiva, atuando como agentes propulsores do processo de 
automação da saúde. Alguns deles estão bastante em evidência 
no âmbito da saúde digital e são de extrema relevância para 
o fortalecimento de um sistema de saúde global, quais sejam:

I. Prontuário Eletrônico de Pacientes na perspectiva da saúde 
global;

II. telessaúde, telemedicina e regulação nos sistemas de saúde; 

III. Diagnósticos feito por algoritmos inteligentes.

Prontuário eletrônico de pacientes 
na perspectiva da saúde global

O prontuário médico ou prontuário do paciente foi 
incorporado como prática médica hospitalar no final do século 
XViii e se tornou um importante meio para o desenvolvimento 
da medicina moderna, tendo como fundamento a observação, 
a classificação e o registro sistemático de todos os episódios 
ocorridos com o indivíduo durante o seu atendimento médi-
co-hospitalar. Já o seu processo de informatização teve início 
nos EuA, durante os anos 1960, para gerar mais eficiência na 
comunicação entre os setores hospitalares (PANitZ, 2014).

Atualmente, o conceito de prontuário eletrônico e inte-
roperabilidade são fundamentais para a melhoria a resposta 
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de saúde pública. De acordo com a OPAS (2020), os prontuários 
eletrônicos de pacientes devem ser instrumentos individuais 
seguros e destinados à coleta, análise e armazenagem de infor-
mações do paciente para fins de acesso rápido às informações 
completas dos mesmos. Ao mesmo tempo, um sistema de 
prontuário eletrônico deve contemplar ferramentas de apoio 
às decisões clínicas e garantir:

Acessibilidade, múltiplas visualizações, melhor 
comunicação entre profissionais, comunicação com 
os pacientes, dados agregados, acesso a bases de 
conhecimento e integração com ferramentas de apoio 
a decisões (OPAS, 2020, p. 02).

O prontuário eletrônico de pacientes representa um 
avanço significativo no processo de informatização na área 
da saúde, pois com esse formato mais avançado de registro 
de pacientes, é possível armazenar eletronicamente todo o 
histórico clínico dos pacientes de um estabelecimento de saúde 
(AMARASiNghAM, 2010).

Diante de uma nova ordem mundial, na qual as interco-
nexões e a globalização determinam e influenciam os modelos 
tecnológicos, os processos de trabalho impulsionam a criati-
vidade em busca de inovações (CAStEllS; ESPANhA, 1999). 
Dessa forma, o grande desafio para os sistemas de registro 
eletrônico de paciente, tal qual os prontuários eletrônicos, 
deve transitar também na construção de modelos e protocolos 
abertos que possam produzir impacto no sistema global de 
saúde. Atualmente, estão em curso algumas iniciativas que 
demonstram certa factibilidade neste caminho, como os proto-
colos Health Level 7 (hl7) e o Digital Imaging and Communications 
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in Medicine (DiCOM). Ambos atuam na proposta de integração 
e interoperabilidade de sistemas da área de saúde para plata-
formas heterogêneas (blAZONA; KONCAR, 2007).

Por outro lado, são vários os desafios institucionais 
nos sistemas de saúde para o êxito de qualquer iniciativa 
que envolva a implementação de políticas de registro eletrô-
nico e sua interoperabilidade, esta última entendida como a 
capacidade de comunicação de diferentes sistemas e redes de 
informática para intercâmbio de dados do paciente e de saúde 
de forma precisa, eficaz e sistemática, a fim de facilitar o acesso 
e uso destas informações, seja em âmbito local, nacional ou 
global (OPAS, 2020). Nesse sentido, é importante compreender 
o conceito de registro eletrônico de saúde e suas diferenças em 
relação ao prontuário eletrônico do paciente, além de tecer 
alguns comentários sobre confidencialidade e segurança no 
âmbito da implementação de políticas de saúde digital.

A partir de um apanhado de autores, Panitz (2014) apre-
sentou, de maneira simplificada, que o prontuário eletrônico do 
paciente pode ser entendido com “o registro legal do paciente” 
que foi criado e é mantido por uma determinada instituição 
de saúde, enquanto o registro eletrônico do paciente seria “o 
sistema que permite que diversos autores externos à instituição 
acessem aqueles registros médicos individuais” (p. 39).

Ou seja, no âmbito de um sistema nacional de saúde, 
a implementação de políticas de informação necessitam da 
confirmação de registros eletrônicos de saúde que, por sua 
vez, dependem de prontuários eletrônicos de paciente. Alguns 
autores inclusive destacam que o sucesso de um projeto de 
registro eletrônico de saúde depende tanto do avanço da 
implementação de prontuários eletrônicos de pacientes, 
como também devem consumir dados de outros sistemas de 
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informações individuais, que não sejam necessariamente de 
saúde. Este último fator tem a ver com a amplitude das informa-
ções existentes requeridas num sistema de registro eletrônico 
de saúde e que estão relacionadas a outros determinantes que 
interferem na saúde do indivíduo, a exemplo de nascimento, 
morte, condições de habitação, acesso à renda etc.

Já numa perspectiva de um sistema global de informação 
em saúde, é importante mencionar a necessidade de que este seja 
capaz de integrar registros eletrônicos de diferentes sistemas 
de saúde e, consequentemente, dos mais diversos prontuários 
eletrônicos de pacientes, o que tanto pode ser útil para fins de 
vigilância epidemiológica em situações emergênciais de saúde 
pública de interesse internacional (a exemplo da pandemia 
da Covid-19), como para pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias, medicamentos e insumos estratégicos em saúde.

Entretanto, a possibilidade de um paciente ter o seu 
registro eletrônico internacionalizado, se de um lado pode 
permitir benefícios, a exemplo do trânsito de sua história clínica 
para qualquer lugar do planeta e outros relativos ao potencial 
estudo de fenômenos epidemiológicos e transnacionalização de 
riscos; de outro, traz em si mesmo algumas questões relativas 
à confidencialidade, segurança e privacidade, e que tem a ver 
com “acesso não autorizado e uso indevido de informações dos 
pacientes, integridade de dados e o descumprimento de normas 
e regulamentos de proteção” (OPAS, 2020). tais questões devem 
ser tratadas de forma interdisciplinar tanto por especialistas 
da saúde e de tecnologias da informação, como também por 
autoridades legais.

A possibilidade de um big data global o qual, observadas 
as regras de segurança de dados pessoais sensíveis como os de 
saúde, tenha capacidade de armazenar um conjunto de dados 
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expressivos da saúde torna-se cada vez mais desejável. Apesar 
de ainda estar longe, já existe um conjunto de ações interins-
titucionais que impulsionam estudos e pesquisas neste campo.

A concentração de informações em uma base de dados 
global da saúde possibilitará desenvolver modelos preditivos para 
antecipar epidemias e conhecer melhor os perfis epidemiológicos 
das nações e do mundo. Esses modelos certamente deverão 
utilizar algoritmos de inteligência artificial e outras técnicas que 
poderão sinalizar para os governantes os próximos cenários da 
saúde com níveis de acurácia muito alto - em certa medida isso 
já está ocorrendo, porém não de forma, integrada, articulada e 
sinérgica. Além disso, será possível mensurar o quão resilientes 
são os sistemas de saúde dos países e até mesmo a saúde das 
nações (AMMAR; KDOuh; hAMMOuD, 2016; KRuK et al., 2017). 
Como isso, novos indicadores de eficiência para a saúde global 
poderão surgir e deverão compor as estratégias que irão balizar 
o comportamento e as ações no campo da saúde.

Telessaúde, telemedicina e regulação 
nos sistemas de saúde

Atualmente vivenciamos uma era em que a população 
tem acesso, de forma muito rápida e facilitada, a informações e 
tecnologias. Diante disto, é natural que haja também a expecta-
tiva positiva sobre o surgimento de tecnologias que promovam 
um maior acesso aos serviços de saúde. Nesta linha, a telessaúde 
surge com o objetivo de promover a expansão dos serviços de 
saúde através das tecnologias da informação e comunicação, 
sobretudo para possibilitar o acesso à saúde nos diversos espaços 
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da sociedade e, indiretamente, promover o desenvolvimento de 
tecnologias no sentido de aproximar cada vez os usuários, os 
profissionais e os gestores dos serviços de saúde.

A telessaúde vem desenvolvendo um papel de destaque 
no contexto das ações e políticas públicas de saúde, tendo como 
base a infraestrutura e sistemas de tecnologias de informação e 
comunicação. Estas ações estão intimamente ligadas e possuem 
relação direta com os avanços e inovações proporcionados pela 
saúde 4.0, em que a aproximação entre paciente, serviços e 
profissionais de saúde pode ocorrer de forma mais eficiente, 
continuada e humanizada, através da mediação proposta por 
essas novas tecnologias (DE lA FuENtE-MARtOS et al., 2018).

A telessaúde constitui-se, portanto, num conjunto de 
conceitos que tem como base a utilização de tecnologias de 
informação e de comunicação para promover melhorias dos 
serviços de saúde, através da capacitação dos profissionais 
envolvidos nos serviços, por meio de cursos ofertados em 
plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem (COutiNhO 
et al., 2017; DA SilVA, 2017;); da otimização dos processos, prin-
cipalmente pela utilização de ferramentas que promovam a 
telerregulação em saúde (RuAS et al., 2016); ou pela ampliação 
do acesso aos serviços especializados, por meio de ferramentas 
de telediagnóstico (gAlVáN et al., 2018; VElAZQuEZ et al., 2017).

Dentro dos conjuntos de conceitos que formam a 
telessaúde encontra-se o da telemedicina, que por vezes é vista 
como um sinônimo de telessaúde, mas que se diferencia desta 
última pelo fato de estar mais diretamente ligada aos cuidados 
diretos com o paciente. Segundo os descritores de Ciência em 
Saúde da biREME (DeCS), a telemedicina é definida como a oferta 
dos serviços de saúde por telecomunicação remota, incluindo 
os serviços de consulta e de diagnóstico interativos, enquanto 
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a telessaúde está relacionada a um escopo maior, considerando 
a promoção da saúde e a prevenção de doenças (PEREiRA; 
MAChADO, 2015). A despeito das diferenças conceituais, é 
possível afirmar que tanto a telessaúde como a telemedicina, 
ao serem implementadas num sistema de saúde, se beneficiam 
claramente dos prontuários eletrônicos dos pacientes e dos 
registros eletrônicos de saúde (mencionados no item 2.1), ao 
mesmo tempo em que estes últimos são fundamentais para os 
avanços das atividades de regulação de um sistema de saúde.

Estudos recentes sobre a implementação de políticas de 
telessaúde num sistema de saúde com bastante envergadura, 
como o Sistema único de Saúde (SuS) brasileiro, demonstram 
os benefícios trazidos da telerregulação de serviços, como 
a redução das filas de espera para realização de exames; a 
melhoria nos processos de encaminhamento de pacientes 
(com correspondente qualificação do profissional de saúde 
solicitante para os casos de demandas inconsistentes); e a 
democratização e transparência dos processos de regulação 
em saúde, permitindo que tanto o usuário do serviço quanto 
o profissional solicitante possam acompanhar todo o processo 
de forma online.

Não obstante todos os pontos já mencionados, é preciso 
destacar também, a partir de experiências do SuS, que existem 
vários ganhos indiretos decorrentes da implementação da 
telerregulação, como por exemplo a redução de solicitação de 
exames de saúde desnecessários e, consequentemente, redução 
de custos com deslocamentos de pacientes de municípios 
pequenos para realização de exames em cidades com maior 
capacidade de serviços de saúde, assim como aumento da 
resolutividade da atenção primária em saúde.
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Outro aspecto relevante da telessaúde é a possibilidade do 
uso do telediagnóstico, que consiste na obtenção de dados clínicos 
do paciente em uma localidade, seguida da avaliação desses dados 
por profissional de saúde especializado que esteja em outra, por 
meio de plataformas de telediagnóstico que usam a internet como 
veículo de transmissão de dados (ANDRADE et al., 2011).

Diagnósticos feito por algoritmos inteligentes

Na saúde global, há uma corrida por algoritmos que 
possam realizar diagnósticos muito mais rápido e de maneira 
mais eficiente que o ser humano. Algoritmos que, além de 
realizarem o diagnóstico, possam também determinar prog-
nósticos dos pacientes e prescrever medicamentos e protocolos 
de cuidados. Essa é uma tendência que pode ser observada no 
campo acadêmico de maneira intensa, a ponto de que a indús-
tria da saúde aos poucos já esteja embarcando suas tecnologias, 
por exemplo, na área da radiologia (FiRMiNO et al., 2014, 2016; 
gOlAN; JACOb; DENZiNgER, 2016; hAN et al., 2015).

Cada vez mais, é necessário ampliar o acesso aos serviços 
de saúde. todavia, diante do crescimento demográfico e do 
envelhecimento populacional, isso tem se tornado um grande 
desafio pois, mundialmente, uma das maiores despesas em polí-
ticas públicas são direcionadas à saúde. A grande quantidade de 
novas tecnologias e o avanço dos sistemas de saúde no mundo 
tem possibilitado, de forma significativa, a redução da morta-
lidade infantil, o aumento populacional e, consequentemente, 
o seu envelhecimento. todos esses fatores trazem consigo o 
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aumento das demandas por serviços de saúde, os quais estão 
se tornando cada vez mais sofisticados e caros.

Neste ambiente repleto de novas demandas, é necessário 
fortalecer os sistemas de saúde e torná-los mais resilientes. 
Assim, o uso de sistemas de informação em saúde que possam 
contribuir para automatizar os diagnósticos e aprimorar os 
protocolos de cuidado aos pacientes passam a ser essenciais 
tanto na perspectiva da redução do custo como na universali-
zação do cuidado.

Por último, cabe mencionar que o diagnóstico realizado 
por algoritmos inteligentes, apesar de totalmente factível 
do ponto de vista tecnológico, traz em si mesmo polêmicas 
relacionadas a questões éticas que, uma vez superadas, serão 
determinantes para o futuro das relações entre as máquinas, os 
algoritmos, os profissionais de saúde e os pacientes, impulsio-
nando a ampliação do acesso e a cobertura universal em saúde.

A breve apresentação sobre estes três eixos demonstra as 
relações entre o modelo de saúde 4.0 e algumas das tecnologias 
que promovem saúde, e que fazem uso de infraestrutura de 
telecomunicação para transmissão e recebimento de dados. 
No entanto, de acordo com a OMS, para que tais tecnologias 
sejam implementadas como intervenções de saúde digital nos 
sistemas de saúde, é necessário considerar alguns fatores, quais 
sejam: a área de domínio da saúde e os conteúdos associados; 
a intervenção ou funcionalidade digital fornecida; o software e 
os canais de comunicação para fornecimento de intervenção 
digital; que devem ser mediados por uma camada fundamental 
de tecnologias de informação e comunicação em ambiente 
virtual propício (WhO, 2019).

tudo isso remete a uma discussão sobre como tais compo-
nentes devem ser apropriados ao contexto local para garantia 



A iMPORtÂNCiA DO PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DE PACiENtES E DA SAúDE DigitAl 
 REQuiSitOS PARA uM SiStEMA NA SAúDE glObAl

32

da eficácia da sua implementação, além de outras reflexões 
sobre as possibilidades de que sejam sustentáveis diante das 
mudanças políticas e organizacionais intrínsecas aos sistemas 
de saúde, a fim de que possam operar de maneira interdepen-
dente numa perspectiva de saúde global, sobretudo quando 
verifica-se que modelo de saúde 4.0 está em consonância com 
o que foi pactuado pelos países na Conferência das Nações 
unidas (AgENDA 2030, 2015) sobre desenvolvimento sustentável, 
mais especificamente com o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) número 3, que preconiza assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em 
todas as idades, assim como com, o ODS número 4, que trata 
de assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos.

Nesta linha, pode-se afirmar que a implementação da 
saúde digital como política ou estratégia dos sistemas de saúde se 
configura tanto como solução importante para o fortalecimento 
do acesso e da cobertura universal de saúde das populações, 
como também se constitui como grande desafio para os sistemas 
de saúde contemporâneos, no modelo saúde 4.0.

DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES

Ao longo dos últimos 30 anos, a importância dos artefatos 
tecnológicos na vida das pessoas aumentou e várias atividades 
cotidianas passaram a ser mediadas por tecnologias, a exemplo 
de serviços bancários, compras de produtos etc. Na saúde, 
tal fenômeno também não poderia deixar de ser observado, 
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uma vez que as soluções tecnológicas deste campo passaram 
a ser demanda tanto de prestadores como de consumidores 
de serviços de saúde. Concretamente, tudo isso tem gerado 
inúmeros desafios para os sistemas de saúde no mundo, sejam 
eles públicos, privados ou mistos, atingindo, consequentemente, 
a saúde global.

Nesse cenário, destaca-se a relevância da implementação 
de um dos principais componentes tecnológicos em saúde 
operados por tecnologias da comunicação: o registro eletrônico 
de saúde, cuja principal fonte de informação é o prontuário 
eletrônico do paciente.

A compreensão sobre a diferença entre registro eletrô-
nico de saúde e prontuário eletrônico de pacientes faz toda 
a diferença para as discussões da saúde global. De acordo 
com Panitz (2014), apesar de ambos terem como fundamento 
a capacidade de suporte e armazenamento de informações 
sobre “processos de cuidado e sobre a saúde dos indivíduos”, o 
conceito de registro eletrônico amplia a noção de prontuário em 
termos de “funcionalidades, nível de integração e abrangência, 
ou potencial, no uso das informações de saúde” (p. 39).

Na prática, e segundo o mesmo autor, enquanto os 
prontuários eletrônicos são um registro legal do paciente 
numa instituição de saúde, os registros eletrônicos de saúde 
são “sistemas que permitem o consumo das informações do 
indivíduo por atores externos”, funcionando como “ambientes 
de integração e compartilhamento de dados” que “consomem 
informações de interesse de saúde” (PANitZ, 2014, p. 54). Ou 
seja, os prontuários eletrônicos, por serem operados como 
instrumento legal dos pacientes e operados diretamente por 
uma instituição de saúde, são fontes confiáveis e imprescindí-
veis para os registros eletrônicos de saúde.
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O entendimento sobre a importância dos registros 
eletrônicos de saúde, especialmente o prontuário eletrônico 
do paciente, e da integração e interoperabilidade no contexto 
da saúde digital, é fundamental para o avanço da resposta 
em saúde das populações, principalmente no que concerne à 
qualidade dos sistemas de saúde no mundo globalizado.

Neste estudo, a partir de uma revisão sistemática das 
diferentes resoluções aprovadas pelos países na Assembleia 
Mundial de Saúde, pode-se afirmar que a saúde digital foi 
alavancada como estratégia global da OMS a partir de 2005. No 
entanto, o refinamento de conceitos relacionados à promoção 
do acesso universal e oportuno aos benefícios destas tecno-
logias de saúde, padrões e interoperabilidade, só começou a 
tomar forma como proposta de saúde global a partir de 2013, 
quando a resolução WhA66.24 deixou clara a necessidade de que 
os países considerassem desenvolver suas políticas e legislações 
nacionais voltadas para a implementação da saúde digital.

Ao mesmo tempo, o compromisso dos países e das agên-
cias do sistema da ONu com a Agenda 2030 também colocou 
em evidência o grande potencial da velocidade da informação, 
das tecnologias de comunicação e da interconexão global para 
o desenvolvimento tecnológico e social, ajudando a sustentar 
o tema da saúde digital na agenda política dos governos. No 
entanto, apenas na Assembleia Mundial de Saúde de 2018 é que 
os países aprovaram uma resolução para que a OMS desenvolva 
uma Estratégia global de Saúde Digital, que fortaleça a gover-
nança global sobre o tema e que inclua a descrição das áreas 
onde devem ser concentrados os esforços de cooperação técnica 
internacional.

Esta aprovação foi possível devido a um consenso ou 
percepção compartilhada sobre a existência de grandes 
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seja, ainda que o propósito primordial no âmbito global seja 
o de garantir, por exemplo, o acesso e a cobertura universal 
de saúde por meio da saúde digital de maneira equitativa, a 
interconexão e a interdependência que é intrínseca ao sistema 
de saúde global termina por moldar e renovar as expectativas 
dos diferentes tensionamentos a que os atores envolvidos estão 
submetidos nos sistemas nacionais de saúde. 

Se de um lado a pandemia parece haver atrasado uma 
proposta de fortalecimento da governança global de saúde, 
do outro pode ser uma oportunidade importante para que os 
países enfrentem alguns desafios estruturais dos seus sistemas 
de saúde e coloquem de uma vez por todas o tema da saúde 
digital na agenda prioritária dos governos.

Sabe-se que é consenso entre os autores a importância 
dos prontuários eletrônicos de pacientes diante de um brote 
epidemiológico ou durante uma emergência de saúde pública, 
pela garantia do acesso imediato dos dados de saúde dos indi-
víduos para a tomada de decisão. No entanto, diante de uma 
emergência de saúde pública de importância internacional, 
como é o caso da pandemia da covid-19, os registros individuais 
precisam ser completos e interoperáveis, a fim de potencializar 
o acesso e o compartilhamento de dados no âmbito de um 
sistema público de saúde e, consequentemente, entre os países 
e a própria OMS.

No âmbito da vigilância epidemiológica, a troca de 
informação de qualidade é o que permite o monitoramento 
da informação sobre os casos suspeitos de infecção pelo novo 
coronavírus, as confirmações, as internações, os regimes de 
tratamento, dentre outros, e é o que possibilita as intervenções 
de contenção ou de mitigação da epidemia de forma rápida e 
abrangente. Na área de atenção, partindo-se da premissa de 
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que os prontuários eletrônicos de pacientes são facilitadores do 
uso da telemedicina, eles são imprescindíveis para a qualidade 
do monitoramento dos pacientes positivos para a Covid-19 (até 
mesmo em suas residências) e facilitam a continuidade do atendi-
mento dos contatos e dos pacientes negativos de maneira remota.

No entanto, de acordo com a OPAS (2020), no caso da 
das Américas do Sul e Central, vários sistemas nacionais de 
saúde não estão prontos para garantir a interoperabilidade 
necessária para responder à covid-19, apesar de os ministros 
de saúde destes países tenham aprovado em 2019, na ocasião 
do conselho diretor da organização, um plano de ação para o 
fortalecimento dos sistemas de informação em saúde. Dessa 
forma, considerando que a interoperabilidade pressupõe a 
capacidade de comunicação e intercâmbio de dados de forma 
precisa, eficaz e sistemática entre diferentes sistemas e redes de 
informática e, no caso dos prontuários eletrônicos de pacientes, 
permitir o acesso e compartilhamento de informações clínicas 
importantes para o monitoramento da epidemia é uma tarefa 
impraticável frente à condição em que se encontram tais 
sistemas de registro eletrônico de saúde.

Em suma, o que se observa é que, apesar da capacidade das 
tecnologias digitais atualmente serem suficientes para atender 
às principais necessidades os sistemas de saúde, e ainda que tais 
tecnologias estejam em contínuo processo evolutivo, tais carac-
terísticas e requisitos se convertem em elementos de dificuldade 
para vários destes sistemas de saúde. Na prática, o que se vê é a 
dificuldade dos países para incorporação plena de políticas de 
saúde digital nos sistemas nacionais de saúde. Diante disso surge 
a importância que esses mesmos países considerem a necessi-
dade de resolver problemas estruturais, tais como limitação de 
infraestrutura, dificuldades para aquisição de insumos, para 
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produção de equipamentos, treinamento insuficiente, além de 
fragilidades gerenciais, ao mesmo tempo em que implementam 
os requisitos específicos relacionados à saúde digital.

Nesta linha, pode-se afirmar que a pandemia da covid-19 
e as necessidades de informação rápida que foi por ela imposta 
a vários países são uma oportunidade grandiosa para o avanço 
dos mesmos na implementação de políticas de saúde digital 
em seus sistemas nacionais de saúde, o que sem dúvida será 
fundamental para o fortalecimento da saúde global.
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INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO 

EM SAÚDE NO BRASIL

O ESTADO DA ARTE1

Giliate Cardoso Coelho Neto
Ademar Arthur Chioro dos Reis

Por que existe tanta fragmentação entre os Sistemas de 
informação em Saúde (SiS) em nosso país? Por que esse problema 
persiste há décadas, sem soluções definitivas, apesar dos 
esforços dos gestores do SuS e dos avanços tecnológicos? Que 
alternativas podem ser apontadas para melhorar a integração 
entre os SiS? Este capítulo tem por objetivo aportar elementos 
críticos visando contribuir com respostas a estas questões. 

1  As reflexões aqui apresentadas foram originalmente produzidas para 
a dissertação de mestrado de giliate Cardoso Coelho Neto, intitulada 
“Integração entre Sistemas de Informação em Saúde: o caso do e-SUS Atenção 
Básica”, defendida em 2019, junto ao Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva da unifesp, sob orientação do Prof. Dr Ademar Arthur Chioro dos 
Reis. Disponível em: repositorio.unifesp.br.
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Fragmentação de SIS e políticas de saúde

SiS são instrumentos que, através da coleta e proces-
samento de dados de saúde da população, auxiliam gestores, 
trabalhadores e pesquisadores para melhor compreensão e 
intervenção sobre os problemas de saúde de relevância pública. 
Sob prisma histórico, a evolução do SiS no brasil esteve forte-
mente relacionada às necessidades colocadas pelas políticas 
públicas de saúde, com dois grandes focos: o monitoramento 
epidemiológico de doenças e agravos da população e o controle 
contábil de repasses e pagamentos federais – no que pode ser 
considerada a “fragmentação original” dos SiS[1].

Ainda no início do século XX, as primeiras ferramentas 
de coleta de dados no âmbito das políticas de saúde pública 
consistiam em relatórios estatísticos com dados referentes às 
doenças de notificação compulsória, condições de habitação e 
higiene dos domicílios e ao próprio funcionamento das políticas 
públicas. Os delegados sanitários do Rio de Janeiro, por exemplo, 
monitoravam indicadores como o número de visitas da polícia 
sanitária, as intimações e multas, o total de pessoas observadas, 
as casas vazias, as desinfecções realizadas, a quantidade de 
pessoas vacinadas, dentre outros[2]. 

Era tempo de epidemias nas cidades, zonas rurais e 
portuárias do país, que resultaram em importante impacto na 
circulação da principal mercadoria da economia à época: o café. 
Navios estrangeiros evitavam atracar no que se denominava pejo-
rativamente de “costas pestilentas do brasil”. As grandes cidades, 
lugares privilegiados nas economias modernas para realização de 
negócios, eram assoladas por doenças infectocontagiosas como 
tuberculose, varíola, febre amarela, febre tifoide, peste bubônica e 
cólera, com impacto significativo em todo o processo produtivo da 
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economia cafeeira, da importação de mão-de-obra necessária para 
substituição da força de trabalho escrava, expansão e saneamento 
dos portos e cidades, até o beneficiamento do café nos centros 
ferroviários e sua exportação. No ano de 1908, segundo o primeiro 
Anuário Estatístico do brasil, das 26.826 pessoas que morreram 
na cidade do Rio de Janeiro (então o Distrito Federal), 9.046 foram 
vítimas da varíola e 3.616 da tuberculose. Estas duas doenças foram 
responsáveis por 47,20% das mortes daquele ano na então capital 
federal. O Rio de Janeiro, o “túmulo dos imigrantes”, teve mais de 4 
mil estrangeiros mortos devido à febre amarela entre 1897 e 1906, 
o que fez com que alguns países da Europa criassem restrições na 
liberação de seus cidadãos para emigrar ao brasil[3].  O problema 
foi combatido com duras ações de saúde pública: vacinação em 
massa, isolamento de pessoas infectadas, entrada de agentes do 
Estado sem permissão nas residências, queima de colchões e uten-
sílios domésticos infectados e ações específicas de macrodrenagem 
das cidades e saneamento dos portos. 

Nas décadas seguintes, as ações sanitárias de cunho 
policialesco foram sendo descontinuadas após o controle das 
grandes epidemias urbanas, tais como varíola e febre amarela. 
Estas práticas foram substituídas pelo que se convencionou 
chamar de educação médico-sanitária, também de caráter 
higienista, caracterizadas pela “conscientização” do cidadão, 
de forma a promover um conjunto de hábitos supostamente 
saudáveis nas pessoas. Ao longo do século XX, diversos SiS 
foram desenvolvidos sob a lógica de monitoramento de doenças, 
agravos, condições de vida e agravos da população e alguns 
deles existem (e são fundamentais) até hoje, como o Sistema de 
informações de Agravos de Notificação (SiNAN). 

Em paralelo às políticas de saúde pública, se ergueu no 
brasil um enorme e custoso sistema de atendimento hospitalar 
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vinculado à Previdência Social, que ficou conhecido como 
Assistência Médica Previdenciária. Os primeiros serviços de 
saúde vinculados a esta política foram criados ainda na década 
de 1920, após a publicação da lei Elói Chaves, que instituiu as 
Caixas de Aposentaria e Pensões (CAPs) e que estabeleceu a 
assistência individual à saúde como um direito previdenciário. As 
CAPs foram substituídas pelo institutos de Aposentaria e Pensão 
(iAPs) na década de 1930, que por sua vez foram unificados no 
instituto Nacional da Previdência Social (iNPS), em 1967. Ao longo 
desse processo, foi montada uma complexa rede de hospitais e 
serviços especializados, inicialmente pertencentes aos iAPs. A 
partir da ditadura civil-militar, na década de 60, houve estímulo 
ao desenvolvimento e ampliação da participação do setor privado 
de prestação de serviços médico-hospitalares, como resposta a 
uma exponencial demanda por atendimento médico por parte 
da massa trabalhadora em crescente formação no brasil a partir 
da urbanização e da industrialização. 

A combinação entre um modelo de atenção de alto custo e 
a expansão da base de trabalhadores assistidos pela Previdência 
Social exigiu o dispêndio de cada vez mais recursos destinados 
à assistência à saúde de seus segurados. Em 1949, o gasto com 
assistência médica compunha 7,3% da despesa total, enquanto 
em 1960 já saltava para 19,3% e chegou a 29,6% em 1967. Este 
desequilíbrio foi aprofundando na década de 1970, com a 
implantação do chamado Plano de Pronta Ação de 1974, “...desti-
nado a tornar os planos de saúde mais acessíveis, de imediato, aos 
beneficiários da Previdência Social”. Se observou então, em 1975 
e 1976, um “boom” da rede credenciada, financiada a partir de 
recursos públicos. Os gastos com assistência à saúde saltaram 
de 4,4 bilhões de cruzeiros, em 1967, para 23,9 bilhões, em 1976. 
Estas despesas se dividiam entre os serviços próprios (32,2%) e 
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não-próprios/conveniados (67,8%)[4]. tratava-se, em verdade, de 
um modelo de expansão assentado no Estado como financiador 
da saúde através da Previdência, no setor privado nacional como 
prestador de serviços médicos e no setor privado internacional 
(produtor de equipamentos biomédicos e medicamentos) [25]. 

Os pagamentos aos hospitais eram realizados direta-
mente pelo governo Federal, com valores baseados no registro 
da produção de procedimentos médicos realizados por cada 
serviço. Com o controle todo manual, as fraudes nas guias de 
pagamento chegaram a ser estimadas em impressionantes 
90% do total de documentos apresentados[5]. A Empresa de 
Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev) foi 
criada para desenvolver soluções tecnológicas que auxiliassem 
na informatização dos pagamentos destes processos. A primeira 
solução criada pela Dataprev foi o Sistema de Assistência 
Médico-hospitalar da Previdência Social (SAMhPS), em 1976, 
que foi substituído anos depois pelo Sistema de informações 
hospitalares (Sih). Após a criação do SuS, o setor de controle e 
processamento de contas da saúde da Dataprev foi transferido 
para a Fundação Nacional de Saúde – FuNASA, sendo criado 
então o Departamento de informática do SuS – Datasus. 

As políticas e estruturas de saúde pública e assistência 
médica evoluíram bastante ao longo dos séculos XX e XXi, porém 
os SiS produzidos continuam com baixa ou nenhuma integração 
entre eles. Essa fragmentação original foi potencializada pela 
pulverização da estrutura burocrática interna da máquina 
estatal, em especial no Ministério da Saúde. Foram criados, por 
exemplo, sistemas de vigilância à saúde para doenças específicas 
(tuberculose, malária, câncer etc.), que refletiram a estrutura 
fragmentada da instituição. um outro fator relacionado é o 
próprio desenvolvimento acelerado do mercado de tiC, com 
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diminuição de custos e maior facilidade para estados e prefei-
turas desenvolverem ou adquirem seus próprios sistemas.

Fragmentação de SIS no cotidiano 
dos serviços de saúde

A junção entre as necessidades de informação das 
políticas de saúde, a fragmentação do Estado e do mercado 
de tiC e a facilidade cada vez maior em desenvolver sistemas 
fez com que centenas de SiS fossem desenvolvidos nas últimas 
décadas. No Ministério da Saúde, foram relatados 667 sistemas 
em produção(!), quando contabilizado os sistemas nacionais de 
informação em saúde, as soluções administrativas internas e 
as ferramentas de infraestrutura de tiC[6].

O lugar de encontro (e tensão) entre os diversos SiS é 
o cotidiano dos serviços da saúde e numa única unidade de 
saúde podem coexistir vários SiS de diferentes origens. Numa 
unidade básica de Saúde no Rio de Janeiro, por exemplo, foram 
identificados quinze SiS em funcionamento: prontuários 
eletrônicos, sistemas de gestão de farmácia e de emissão de 
laudos de exames, dentre outros, com apenas quatro sistemas 
possuindo integração básica de dados cadastrais, através de 
conexão com o Cartão Nacional de Saúde, não sendo verificada 
troca de dados de utilidade clínica entre eles[7]. A consequência 
disso é que profissionais de saúde são obrigados a preencher os 
dados cadastrais e de saúde dos usuários em diversos sistemas 
e, no momento em que precisam acessar estes dados, é neces-
sário buscá-los de forma separada em cada SiS. Cruzamentos 
e análises mais complexas destes dados ficam praticamente 
impossibilitadas de serem realizadas no nível local. 
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Como vários sistemas captam o mesmo dado e cada um 
tem sua própria forma de coletá-los e processá-los, aumenta-se 
também a chance de haver inconsistências. Campelo (2015) cita 
o exemplo da informação de nascidos vivos, que é duplamente 
captada pelo Sinasc e pelo SiA/Sih. Araújo et al.[8] compararam 
os dados referentes à hipertensão, diabetes, tuberculose e 
hanseníase entre o Sistema de informação da Atenção básica 
(Siab), o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
hipertensos e Diabéticos (hiperdia) e o Sinan net, chegando 
à conclusão que a fragmentação dos sistemas gerou excesso 
e duplicidade de informações, dificultando o cruzamento e a 
consolidação de dados na Atenção básica.

tudo isso acontece num cenário onde os profissionais 
passam cada vez mais tempo em interação com sistemas de 
informação. Em estudo de 2016, publicado no Annals of Internal 
Medicine, verificou-se que os médicos nos EuA gastavam 27% do 
tempo das consultas olhando para o paciente e 49% do tempo 
visualizando a tela do computador. Além disso, utilizavam de 1 a 
2 horas do tempo pessoal a cada noite fazendo outros trabalhos 
de informática/escritório[9].

A fragmentação dos SiS incide também sobre os processos 
de gestão nas secretarias de saúde de estados e municípios. É 
frequente a existência de setores internos cuja principal função 
é a digitação e envio de dados de saúde para diversos sistemas, 
muitas vezes auxiliados por consultorias privadas especiali-
zadas. O não-envio de informações para o governo Federal pode 
inclusive gerar a suspensão de repasses financeiros da ordem 
de centenas de milhões de reais para os entes federados.
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Na área logística, por exemplo, existiam até 2018 cinco 
sistemas2 na esfera federal do SuS que faziam a gestão de 
insumos. Quatro deles tinham caráter nacional, com a partici-
pação de estados e/ou municípios como corresponsáveis pela 
inserção dos dados. O custo de manutenção do portfólio de 
sistemas acaba por ficar mais elevado, pois é preciso manter 
equipes de desenvolvedores com conhecimento sobre cada 
um deles e uma robusta infraestrutura de tecnologia da 
informação (ti) que garanta desempenho adequado. Quando 
alguma nova normatização com impacto nos processos geridos 
com esses sistemas é lançada, a necessidade de manutenção 
é diretamente proporcional à quantidade destes sistemas. É 
o caso, por exemplo, das regras estabelecidas na lei federal 
nº 11.903/2009, que trata do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos. Como o Ministério da Saúde possui três sistemas 
(hórus, Siclom e Sies) que fazem a gestão logística de produtos 
previsto nesta legislação, foi necessário ajustar cada um destes 
sistemas para promover a adequação à lei. 

Alguns estudos vêm apontando como esta fragmentação 
de sistemas tem impacto nos custos globais dos serviços e redes 
de saúde e como estes custos podem ser reduzidos à medida que 
soluções que produzam integração entre o SiS são implantadas. 
No Reino unido, houve uma diminuição de custos entre 3% e 
4% decorrente de ações integradas de interoperabilidade e Big 
Data[10]. Na Coréia do Sul, a implantação de troca de informações 
clínicas num hospital gerou uma redução de 13% nos gastos[11]. 

2 Sistema Nacional de Assistência Farmacêutica (hórus), Sistema 
de informação de insumos Estratégicos (Sies), Sistema integrado de 
Administração de Material (Sismat), Sistema de Controle logístico de 
Medicamentos Antirretrovirais (Siclom) e Sistema de Controle logístico de 
insumos laboratoriais (Sislog-lab).
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Nos Estados unidos, estimou-se uma potencial economia de até 
77 bilhões de dólares com a implantação de políticas de troca 
eficiente de informações entre serviços de saúde[12].

Saídas para maior integração entre SIS

Sob ponto de vista tecnológico, a integração entre dois ou 
mais sistemas se refere à unificação ou conexão total ou apenas 
de alguns dos seus componentes, tal como bancos de dados ou 
interfaces de usuário[13]. um pré-requisito importante para se 
viabilizar a integração e cruzamento de dados é a existência de 
identificadores unívocos dos dados dos usuários (como o CPF, 
por exemplo). isso ainda é um desafio para o SuS, pois alguns 
sistemas de informação de origem contábil captam apenas a 
produção realizadas pelos serviços sem identificar os pacientes. 
A solução para esse problema é complexa e muitas vezes envolve 
uma refundação de todo sistema, com reestruturação completa 
de toda sua base de dados. 

Apresentamos a seguir algumas possibilidades de inte-
gração de SiS. 

Substituição parcial ou completa de sistemas

No caso de integrações totais, é comum, nas organizações 
públicas e privadas, a utilização de sistemas unificados de 
gestão, os chamados ERP - Entrepise Resource Planning (Sistema 
integrado de gestão empresarial) para efetivar a informatização, 
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principalmente, de setores administrativos - contábil, de 
recursos humanos, financeiro, etc. - e substituir, sempre que 
necessário, os sistemas fragmentados já em uso nestes depar-
tamentos. Segundo umble, haft e umble[14], o uso de um ERP 
possibilita pelo menos dois benefícios: uma visão unificada dos 
processos que agrega as principais funções e departamentos 
da organização e uma base de dados corporativa na qual as 
principais transações são registradas, processadas e analisadas. 
Destaque-se que o mercado de vendas de ERP movimentou 31 
bilhões de dólares no mundo em 2017[15].

Esse tipo de integração é facilitado em áreas que possuem 
um grau maior de padronização de processos e que pouco 
variam a depender da organização, como é o caso das áreas 
administrativas, em que é necessário realizar menos customi-
zações nas ferramentas contratadas no mercado, aumentando 
a chance de sucesso de implantação do ERP[16]. 

Integração no momento da captação 
dos dados através do modelo “janela única”

Nas áreas finalísticas, a substituição de sistemas legados 
é difícil ou muitas vezes impossível de ser realizada devido ao 
seu alto grau de customização, à ausência de padronização de 
linguagens de desenvolvimento de software e terminologias 
e à documentação insuficiente com o registro das funcionali-
dades. Neste caso, as alternativas para integração variam de 
acordo com a necessidade das organizações. uma delas, por 
exemplo, é integrar apenas as interfaces de captação dos dados, 
também chamadas de interfaces do usuário, com o objetivo de 
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simplificar e otimizar a experiência dos operadores do sistema. 
Essa integração permite que eles interajam numa única inter-
face, mesmo que existam diversos sistemas por trás da mesma.  

A integração de interfaces no conceito de “janela 
única”[17] é comum, por exemplo, nos portais de governo 
Eletrônico, que possuem diversos serviços em único site. Na 
inglaterra, o site gOV.uK3 reúne sistemas de 25 ministérios e 402 
órgãos públicos, com a oferta de dezenas de serviços ao cidadão, 
como solicitação de benefícios assistenciais, emissão de passa-
porte, pagamento de impostos, acompanhamento de processos 
judiciais, obtenção de carteira de motorista, dentre outros. No 
brasil, a primeira versão do guia de Serviços do governo Federal 
foi estabelecida pelo decreto nº 6.932/2009 e atualmente, em seu 
portal4, estão disponibilizados serviços inscritos de 85 órgãos da 
administração direta e indireta, sendo 42% totalmente eletrô-
nicos. um outro exemplo desta integração de interfaces são os 
softwares utilizados nos caixas eletrônicos do setor bancário, 
que apresentam de forma amigável e intuitiva um conjunto 
de diferentes sistemas (extrato/saldo bancário, empréstimos, 
recarga de crédito em telefones celulares, etc.), passando a 
impressão de que se trata apenas de um único sistema. 

A agregação de vários sistemas em uma interface 
amigável é um desafio técnico complexo que envolve estudos 
sobre usabilidade, ergonomia, design e interação homem-
-computador. É também um desafio político-organizacional, 
na medida em que é necessário articular diferentes setores 
governamentais, estabelecer padrões, consensos entre os dados 

3  https://www.gov.uk

4  https://www.servicos.gov.br
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que terão sua captação priorizada e monitorar o funcionamento 
dos serviços oferecidos. 

Para se verificar a situação da integração entre SiS no 
modelo “janela única” nas situações de captação de dados, o 
critério utilizado deve ser o grau de integração/unificação de 
interfaces no nível dos utilizadores dos sistemas (trabalhadores 
ou gestores locais), ou seja, observar se houve a unificação dos 
softwares e se ela permitiu aos utilizadores manejarem menos 
interfaces de sistemas no seu cotidiano do trabalho, o é um 
indicativo de otimização destas interfaces e diminuição do 
retrabalho na inserção dos dados. Propomos a seguinte classi-
ficação sobre a situação da integração entre dois SiS: 

• Interfaces de usuário integradas/unificadas: quando os dois 
ou mais sistemas tornam-se invisíveis para o usuário final, 
ou seja, o usuário não consegue perceber que existe mais 
de um sistema em funcionamento, pois as interfaces estão 
totalmente integradas;

• Interfaces de usuário parcialmente integradas/unificadas: 
quando já há integração adiantada entre as interfaces, mas 
ainda existe a necessidade, por motivos diversos – técnicos, 
políticos ou administrativos -, dos profissionais e gestores 
continuarem utilizando os dois sistemas no cotidiano; 

• Sem integração/unificação de interfaces de usuário: quando 
não foi realizada nenhuma modificação do SiS para integrar 
sua interface com o sistema em questão.
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Integração de dados no momento 
da visualização e análise dos dados

uma terceira alternativa para produzir mais integração 
entre sistemas é atuar diretamente na conexão de base de 
dados, implantando soluções de software que irão exportar/
importar os dados, numa via de mão única. Estes dados podem 
ser enviados diretamente para bases de produção, como também 
podem ser agregados numa base com a exclusiva finalidade de 
execução de análises - é o caso, por exemplo, das ferramentas de 
Business Intelligence (BI), um termo abrangente que inclui os apli-
cativos, a infraestrutura e outras ferramentas que permitem 
o acesso e a análise de informações para melhorar e otimizar 
as decisões e o desempenho de uma organização[18]. No SuS, o 
portal do tabnet5, um BI rudimentar, foi desenvolvido ainda na 
década de 1990 pelo Datasus e está até hoje em funcionamento, 
possibilitando o cruzamento de algumas bases de dados nacio-
nais sob custódia do Ministério da Saúde. 

A integração de dados vem ocorrendo também no que se 
convencionou chamar de Big Data, um termo ainda mais amplo 
e se refere também ao processamento de grandes volumes de 
informações, em alta velocidade (muitas vezes on-line) e com alta 
variedade de bases de dados. É bastante utilizado na indústria 
e no setor de serviços para, por exemplo, realizar microtargeting 
de anúncios no e-commerce ou predições em redes sociais. No 
brasil, alguns estudos vêm apontando potenciais utilidades 
de ferramentas de Big Data para incrementar as análises na 
área da saúde pública. Klein, guidi Neto e tezza[20] cruzaram 
menções à arboviroses nas redes sociais aos dados da Vigilância 
Epidemiológica em Santa Catarina, chegando à conclusão que 

5  https://tabnet.datasus.gov.br/
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o aumento do “burburinho” nas redes antecede o incremento 
de notificações de Dengue, Chikungunya e Zika nos sistemas da 
Vigilância, podendo, portanto, ser utilizado para monitoramento 
preditivo de surtos e epidemias. Chiavegatto Filho[21] aponta a 
possibilidade do uso de big Data na medicina de precisão, pron-
tuário eletrônico do paciente e na chamada internet das coisas.

Interoperabilidade como uma 
“Integração avançada” entre SIS

uma integração estrutural entre SiS acontece quando 
há uma “conversa” automatizada entre dois sistemas, ou seja, 
uma troca de dados automática em mão dupla, conhecida como 
interoperabilidade. A Healthcare Information and Management 
Systems Society (hiMSS Europa) define interoperabilidade como 
a capacidade de diferentes sistemas de informação se comuni-
carem, trocarem dados e utilizarem-nos, apontando três formas 
de interoperabilidade: fundacional, sintática e semântica[10].

Interoperabilidade Fundacional é a forma mais básica de 
interoperabilidade, quando um sistema envia dados para outro 
e este não utiliza ferramentas para tradução ou interpretação 
para ler os dados recebidos, apresentando os dados exata-
mente como foram enviados. Exemplo disto é um prontuário 
eletrônico que recebe arquivos de imagem de radiografias e os 
disponibiliza para download pelo profissional, sem possiblidade 
de leitura no sistema do prontuário. 

Interoperabilidade Sintática é quando dois ou mais sistemas, 
apesar de possuírem diferentes linguagens de desenvolvi-
mento de softwares e de formas de organização dos dados, 
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se comunicam através de protocolos de mensagens pré-esta-
belecidos. É um tipo comum de interoperabilidade, existindo 
diversos formatos padronizados de mensagem para os vários 
tipos de dados de saúde. 

A Interoperabilidade Semântica diz respeito à capacidade de 
um sistema receber e interpretar as informações repassadas. Ela 
vem sendo cada vez mais buscada nos grandes sistemas de saúde 
no mundo, devido à crescente heterogeneidade de termos e 
linguagens utilizadas para armazenar as informações em saúde. 
Didaticamente, a hiiMS divide a interoperabilidade semântica 
em quatro categorias, de acordo com habilidade de troca do 
processamento de informações. A primeira e mais básica delas é 
quando a troca de informações é realizada e compreendida pelo 
receptor, porém sem possibilidade destes dados serem extraídos 
e lidos por computadores, como é o caso de uma anotação em 
texto livre enviada por fax entre dois profissionais de saúde. 
um segundo nível é quando as informações trocadas, apesar 
de continuarem sendo escritas em texto livre, possuem um 
formato que possibilita a extração do texto. Esta é a situação 
que ocorre na maioria dos prontuários eletrônicos, em que o 
profissional de saúde descreve sintomas, exames, diagnósticos 
e terapias clínicas em texto simples. Estes dados podem ser 
lidos por máquinas desde que utilizadas ferramentas corretas 
desenvolvidas para interpretação.

um terceiro nível de interoperabilidade semântica 
é quando os dados registrados já seguem algum padrão 
hierárquico de organização das informações, como é caso das 
terminologias de doenças e procedimentos clínicos (CiD-10, 
CiAP-2, tuSS, etc.), não havendo necessidade de ferramentas 
para tradução ou interpretação dos dados entre dois sistemas. 
Por fim, uma forma mais complexa de interoperabilidade 
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semântica, cada vez mais buscada no setor saúde, é a utilização 
dos chamados arquétipos clínicos (figura 1), que nada mais são 
do que artefatos de conhecimento que trazem, além do nome 
da doença ou da intervenção diagnóstica ou terapêutica, um 
conjunto de atributos e características relacionados às mesmas. 

Figura 01. Arquétipo de “Pressão Arterial” no modelo OpenEHR.
Fonte: (gARDE, 2013)

No caso da figura acima, num cenário ideal, se todos 
os detentores de sistemas de prontuário eletrônico em um 
determinado país utilizassem esta linguagem padronizada para 
registrar e enviar dados da pressão arterial dos pacientes, não 
haveria a necessidade de nenhuma ferramenta de tradução 
entre dois ou mais sistemas, possibilitando a interpretação 
rápida de informações e com provável redução de custos. 
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Alguns autores chamam a atenção para uma interopera-
bilidade organizacional, que seria a colaboração necessária e a 
definição de estratégias comuns entre os diversos setores da 
organização, ou entre organizações, para garantir uma troca 
eficiente de informações[22][23]. A abordagem a este tipo de 
interoperabilidade, todavia, geralmente se limita a aspectos 
funcionais e normativos das organizações, como o estabeleci-
mento de padrões, papéis e protocolos. 

interoperar os SiS é um desafio complexo e que está 
na ordem do dia de diversos países. Em estudo realizado com 
nações europeias em 2014, a hiMSS detalhou a situação e quais 
os principais problemas e entraves encontrados para garantir 
que as informações em saúde possam ser trocadas entre 
diferentes serviços e organizações. No Reino unido, 78% dos 
entrevistados (gerentes de tecnologia da informação em hospi-
tais) apontaram como principal desafio a interoperabilidade 
entre os sistemas legados. isso pode ser explicado pelas carac-
terísticas intrínsecas do sistema de saúde britânico, em que é 
comum a fusão de conjuntos de serviços ou redes locorregionais 
de atenção à saúde, os chamados NHS Trusts, como tentativa de 
melhorar a qualidade dos serviços prestados e reduzir custos. 
Na Alemanha, o principal desafio, apontado por 50% dos entre-
vistados, tem sido induzir os diversos players do mercado a 
se adaptarem aos padrões estabelecidos. Na Espanha, foram 
citados como desafios melhoria da segurança da informação e 
a capacidade de se adaptar às mudanças de padrões[10].

A implantação de Registros Eletrônicos em Saúde (RES), 
repositórios de informações clínicas com padrões semânticos 
bem estabelecidos e com capacidade para receber e enviar 
essas informações entre diversos serviços de saúde (unidades 
básicas de saúde, laboratórios, hospitais, etc.), tem sido uma 
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aposta técnica para efetivar a interoperabilidade entre SiS. Nos 
EuA, foram mapeados 150 RES em implantação em diferentes 
territórios[24]. 

A formalização dos padrões de interoperabilidade é um 
passo importante para induzir as esferas público e privada na 
adaptação ou criação de SiS. Pela Constituição Federal, compete 
privativamente à união legislar sobre informática (CF, Art. 22, 
Vi).  A portaria gAb/MS no. 2073/2011 regulamenta os padrões 
de interoperabilidade e informação em saúde para SiS no âmbito 
do SuS (federal, estados e municípios) e também na saúde 
suplementar. Esta norma estabelece padrões para a definição 
do Registro Eletrônico em Saúde (OpenEHR), integração dos 
resultados e solicitações de exames (hl7), codificação de termos 
clínicos e mapeamento das terminologias (Snomed-Ct), inte-
roperabilidade com a Saúde Suplementar (tiSS), representação 
da informação relativas a exames de imagem (Dicom), dentre 
outras. Por se tratar de uma norma infralegal, o seguimento dos 
padrões da portaria nº 2073/2011 pelos entes federados e pelo 
mercado de tiC na saúde acaba por ser facultativo. 

Cartão Nacional de Saúde: 
uma experiência de interoperabilidade no SUS

Com a piora do quadro da fragmentação dos SiS 
decorrente desta pressão pela criação de novos sistemas, 
algumas estratégias entre os SiS ganharam força nas últimas 
duas décadas, visando uma maior integração. talvez a mais 
conhecida delas seja o Cartão Nacional de Saúde (CNS), que 
teve sua implantação iniciada ainda no início dos anos 2000, 
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levando quase 20 anos para ter um modelo estável de troca 
de informações. O principal objetivo do CNS é a identificação 
individualizada e unívoca dos usuários do SuS, utilizando para 
isso um número próprio para cada cidadão. 

Devido à incipiente disseminação da internet quando 
começou a ser implantado, a solução encontrada à época 
foi a geração e armazenamento destes números pelo gestor 
local do SuS, em bases descentralizadas. Se por um lado foi 
contornado o problema da ausência de conexão à internet, por 
outro foi gerada uma imensa quantidade de números para um 
mesmo usuário, fragmentando ainda mais as informações do 
mesmo nas bases do SuS. Quando um usuário comparecia a 
um serviço de saúde sem o número do seu Cartão SuS gerado 
anteriormente, era comum a criação de um novo número para 
este mesmo usuário e não existiam soluções de software para 
realizar a agregação de todas as identificações geradas. Este 
problema só foi solucionado em 2014, quando todas as bases 
municipais começaram a ser transferidas para uma base 
nacional centralizada no Datasus para em seguida passarem 
por um processo de “higienização dos dados”, com soluções de 
infraestrutura de tiC adquiridas no mercado.

O MS, através do Datasus, ainda fez um relevante inves-
timento de hardware e software nos últimos anos na busca de 
soluções que conseguissem garantir uma comunicação entre os 
sistemas on-line. Foi implantada uma camada de integração, o 
chamado barramento SOA, e adquiridas máquinas de processo 
de alta performance e também licenças específicas do mercado 
para que fosse possível se realizar a busca de dados em diversas 
bases em questão de milissegundos. 

barramento é um termo utilizado na área da computação 
para designar um canal ou camada de comunicação entre 
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diferentes componentes da informática. uma porta uSb, por 
exemplo, é um barramento que possibilita a conexão entre um 
computador e equipamentos externos.  Já a Arquitetura baseada 
em Serviços – SOA refere-se à uma forma de modelagem de 
barramentos que prioriza o desenvolvimento de pequenos 
módulos de software que realizar a troca de dados entre dois 
sistemas. Ou seja, ao invés do sistema emissor e ou sistema 
receptor se comunicarem diretamente, existirão “serviços” que 
intermediarão de forma automatizada essa troca. Estes serviços, 
por sua vez, são construídos numa arquitetura padronizada que 
possibilite diversos sistemas se conectarem com ele. 

Considerações finais

integrar SiS é um desafio para a gestões na área da saúde 
devido à diversidade de tecnologias e semânticas utilizadas 
e à pouca documentação armazenada sobre muitos destes 
sistemas. Some-se a isso a fragmentação das próprias estru-
turas do Estado, com pouca comunicação entre os setores e 
frágeis mecanismos de governança interna e controle social 
sobre as políticas de tiC. 

Num cenário onde trabalhadores gastam cada vez mais 
tempo no manejo dos SiS e os serviços de saúde ficam mais depen-
dentes de sistemas de informação para seu funcionamento, urge 
a unificação das interfaces de captação de dados, e não apenas 
a integração no momento de suas visualizações. Como saída 
estruturante para resolução desse problema, o investimento em 
soluções de interoperabilidade entre os SiS, nos seus aspectos 
tecnológico, semântico e organizacional, é fundamental.
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Introdução

Em razão da crescente demanda do uso de versões eletrônicas 
de documentos no âmbito da saúde, o qual surgiu como uma 
alternativa ao formato impresso, amplia-se a discussão a 
respeito da interoperabilidade dos sistemas responsáveis pela 
criação e pela manutenção dessa documentação. tal debate 
ocorre graças à extrema importância da comunicação entre 
sistemas de saúde.
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Entre as suas vantagens, está a facilitação do acesso 
aos documentos dos pacientes (iROJu, 2013), visto que, uma 
vez registrados em uma aplicação, tais arquivos podem ser 
remotamente acessados por indivíduos com os dados de acesso 
ao sistema. Segundo o autor, também ocorre uma melhora na 
compreensão de termos médicos, facilitando, assim, a análise 
de grandes conjuntos de dados. 

Os benefícios da implementação de sistemas interope-
ráveis ainda se estendem ao âmbito econômico. A troca de 
informações entre sistemas da área da saúde permite a reutili-
zação de exames e de outros procedimentos médicos, reduzindo 
os custos de tratamentos de diversos pacientes. Segundo 
Adler-Milstein (2010), a implementação da interoperabilidade 
entre esses sistemas ainda trariam benefícios econômicos, os 
quais seriam resultados da prevenção da repetição de exames 
laboratoriais e radiológicos e do aumento da eficiência na troca 
de informações no meio eletrônico.

Apesar dos notáveis benefícios fornecidos pela presença 
de interoperabilidade em sistemas, ela ainda não é uma reali-
dade, devido à dificuldade de sua implementação no âmbito 
da saúde. Entre os fatores que a dificultam, estão a comple-
xidade das informações dessa área (RYAN, 2006), a falta de 
padronização no uso dos protocolos em diversas instituições 
(lAu, 2005), a existência de terminologias compatíveis a apenas 
alguns sistemas e o uso de sistemas desenvolvidos antes do 
estabelecimento de padrões de interoperabilidade.

Outro problema se refere ao tipo de interoperabilidade 
que será garantido. há dois tipos principais de interopera-
bilidade: a sintática, que se preocupa com a estrutura dos 
dados compartilhados, e a semântica, a qual diz respeito ao 
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significado transmitido pelos dados a serem partilhados (MEAD, 
2006). A interoperabilidade sintática é mais facilmente aplicada, 
mas a semântica tem o potencial de trazer mais vantagens aos 
usuários dos sistemas nos quais ela é implementada.

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, as vantagens 
oferecidas pela troca de informações entre sistemas justificam 
o desenvolvimento de padrões que objetivam essa comunicação.

Entre os padrões mais populares, há o openEhR, desen-
volvido e mantido pela openEhR Foundation, instituição 
independente e sem fins lucrativos, a qual é composta por uma 
comunidade de indivíduos que contribuem para o desenvolvi-
mento e para a manutenção de padrões de implementação para 
sistemas visando facilitar a criação e o compartilhamento de 
registros eletrônicos em saúde.

Vale ressaltar que o openEhR divide em dois níveis o 
suporte oferecido no desenvolvimento de sistemas intero-
peráveis. Enquanto o primeiro foca em definir os tipos das 
informações registradas em sistemas de registro eletrônico em 
saúde, o segundo delimita os conjuntos de dados clínicos usados 
nesse âmbito por meio de arquétipos, geralmente reunidos 
em templates e representados na linguagem ADl (Archetype 
Description Language). O repositório Clinical Knowledge Manager 
(CKM) reúne boa parte de tais arquétipos e templates, os quais 
podem ser desenvolvidos pela ferramenta Archetype Editor.

Ainda em relação à elaboração e à manutenção de 
modelos de documentos que garantem a interoperabilidade 
entre sistemas do âmbito da saúde, há a organização hl7 (Health 
Level Seven Foundation). Entre os seus padrões mais populares, 
está o FhiR (Fast Healthcare Interoperability Resources), com 
foco na interoperabilidade sintática. No que diz respeito aos 



ANA BEATRIZ RIBEIRO SOARES / ÂNGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA / ARTHUR 
MEDEIROS PAIVA / CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO / JAILTON 

CARLOS DE PAIVA / JANAINA LUANA RODRIGUES DA SILVA / JOÃO MARCOS TEIXEIRA 
LACERDA / JOÃO PAULO QUEIROZ DOS SANTOS / LEANDRO SILVA COSTA / LUCAS 

GABRIEL AMARO PEREIRA / RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

73

recursos de software desse modelo, estão aqueles relacionados 
a organizações, dispositivos e pacientes.

Outro padrão estabelecido pelo hl7 é o hl7v3, publicado 
em 2005, com o diferencial de fazer restrições semânticas em 
suas mensagens. um dos seus principais problemas é a sua 
grande complexidade, a qual dificultou sua implementação em 
diversos sistemas em saúde.

Pesquisa bibliográfica

Esta seção abordará os principais padrões abertos exis-
tentes na literatura para representação e implementação de 
prontuários eletrônicos (openEhR, DiCOM e hl7).

OpenEHR

Formulado e mantido pela openEhR Foundation, 
organização independente e sem fins lucrativos que atua na 
interoperabilidade e computabilidade em sistemas, a fim de 
impactar positivamente a área da saúde (ARAuJO et al, 2014). 
Esse padrão foi formalmente aceito pelo Comitê Europeu de 
Padronização (CEN) iSO 13606.

Como a arquitetura do openEhR é extremamente gené-
rica, ela satisfaz demandas que vão além do conceito original 
do documento de prontuário eletrônico. Portanto, ela pode 
ser usada para situações referentes à medicina veterinária e à 
administração de infraestrutura pública, mesmo tendo como 
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foco principal ser um padrão para informações relacionadas à 
medicina tradicional (openEhR, 2019).

O suporte do openEhR no desenvolvimento de sistemas 
interoperáveis é fornecido em dois níveis. O primeiro é o modelo 
de informação, voltado para a definição dos tipos das informa-
ções registradas em sistemas de informação. Ou seja, ele tem 
foco na forma como os dados serão armazenados, podendo ser, 
por exemplo, de texto ou de quantidade.

O segundo nível da arquitetura desse padrão se refere 
à definição dos conjuntos de dados clínicos usados no âmbito 
da saúde: os arquétipos, os quais consistem em especificações 
clínicas usadas no atendimento à saúde. O maior benefício 
dessas estruturas é a possibilidade de especificá-las de maneira 
compreensível para profissionais das áreas da saúde e da tecno-
logia da informação. A estrutura de um arquétipo é dividida 
em três partes: o cabeçalho (header), a definição (definition) 
e a ontologia (ontology). A seção de cabeçalho é composta 
por metadados do arquétipo, como o seu identificador, os 
autores e palavras-chave. A definição contém as descrições 
dos conceitos clínicos em termos das entidades do Modelo de 
Referência (Reference Information Model - RiM). Por fim, na parte 
de ontologia, encontram-se as descrições e as delimitações das 
entidades já mencionadas às terminologias existentes.

Os arquétipos são comumente organizados em templates 
(conjuntos de especificações para o registro de informações) 
e podem ser representados na linguagem ADl (Archetype 
Description Language). O repositório mais famoso deles é o Clinical 
Knowledge Manager (CKM), mantido pela própria openEhR. 
Para desenvolvê-los, há a ferramenta Archetype Editor (eles são 
desenvolvidos em ADl 1.5).
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DICOM

Com o crescimento dos sistemas de informação voltados 
para a área de radiologia, surgiu a necessidade da elaboração 
de padrões para o compartilhamento de imagens. Assim, em 
1993, surgiu o padrão DiCOM (Digital Imaging and Communication 
in Medicine), criado pela Radiology Society of North America (RSNA) 
e a National Electrical Manufacturers Association (NEMA). O prin-
cipal objetivo dele é permitir a comunicação e a transferência 
de imagens médicas e de suas informações, e a sua aplicação é 
feita por softwares específicos.

O DiCOM determina aspectos referentes aos formatos das 
imagens, às estruturas de dados, à segurança, aos protocolos 
de comunicação e à conversão de documentos DiCOM para hl7 
(e o oposto também).

 HL7 International (Health Level Seven)

hl7 é uma organização internacional que define 
padrões de troca, integração, compartilhamento e obtenção 
de informações médicas eletrônicas. Esses padrões definem 
como a informação é empacotada e transmitida de um lugar 
para outro, por meio da configuração da linguagem, estrutura 
e tipos de dados requeridos para a integração entre sistemas 
interoperáveis. Nesta seção serão detalhados 3 dos padrões mais 
destacados pela organização hl7 International (hl7, 2020).
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CDA (Clinical Document Architecture)

O Clinical Document Architecture (CDA) consiste em um 
documento no formato XMl (Extensible Markup Language) 
que determina uma estrutura e um padrão semântico para 
documentos clínicos (hl7, 2019), visando a interoperabili-
dade semântica. baseado no RiM, ele também define que um 
documento clínico deve ter persistência, pertencer a alguma 
instituição, ter potencial de autenticação, conter contexto, ter 
completude e ser legível.  

O seu objetivo é facilitar a troca de informações entre 
diferentes sistemas em saúde. Outra vantagem oferecida por 
ele é a possibilidade de reutilização de dados de diferentes 
sistemas. Além disso, esse padrão pode ser utilizado em dife-
rentes contextos. 

um documento do tipo CDA possui duas seções: a de 
cabeçalho e a de corpo. A primeira parte guarda as infor-
mações sobre os autores e a data de criação do documento, 
além de especificar a qual paciente ele se refere. Já o corpo 
possui um texto narrativo, o qual detalha o evento ocorrido. 
Esse documento define três níveis, sendo o primeiro o texto 
narrado legível e os outros dois processáveis por uma máquina 
(o segundo apresenta estruturas de conversão do texto para 
um formato similar a uma linguagem de marcação, enquanto 
o terceiro é modelável pelo RiM).

No momento, a versão mais recente do CDA é a 2, com 
terceira versão em processo de desenvolvimento. No que diz 
respeito à sua implementação, esse documento é usado em 
países onde a troca de informações em saúde (Health Information 
Exchange ou hiE) é bem estabelecida, como Finlândia, grécia e 
Alemanha. O CDA também é utilizado em hiEs piloto em países 
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como Japão, México, Coreia do Sul, Argentina e Canadá. Ainda há 
países que planejam usá-lo no futuro, como os Estados unidos, 
o qual deseja implementá-lo na sua troca de informações em 
saúde e no seu sistema de saúde militar.

HL7v3

Publicado em 2005, foi desenvolvido com o diferencial 
de fazer restrições semânticas em suas mensagens, o que não 
ocorria com as versões 2.x do hl7. Entre as consequências da 
falta de uma boa definição da semântica, está a maior possi-
bilidade de interpretações ambíguas diante dos documentos 
médicos e dos seus componentes (CREliER DOS SANtOS, 2014).

O principal componente da V3 é o Reference Information 
Model (RiM), um modelo relacional composto por uma série 
de classes genéricas. Ele está dividido em três tipos de classes 
principais: Ações (Acts), Entidades (Entities) e Papéis (Roles).

As Ações (ou Acts) guardam informações relacionadas aos 
eventos planejados através do RiM. Entre as informações nelas 
presentes, estão a sua identificação, os atores envolvidos, os 
locais e os equipamentos usados. 

As Entidades (ou Entities) representam os atores e os 
objetos que participam das ações envolvidas no domínio do 
RiM. Cada uma delas tem um class code (indica o tipo do objeto) 
e o determiner code (individualiza um class code). As quatros clas-
sificações possíveis para essas classes são: Living Subject (seres 
vivos), Material (equipamentos concretos não-orgânicos), Place 
(locais) e Organization (organizações, departamentos, salas etc).

Por último, há os Roles, os quais consistem em especiali-
zações de classes do tipo Entity.
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A certificação digital para sistemas em saúde

A certificação digital representa um elemento impor-
tante para profissionais no âmbito da saúde, visto que ela 
torna possível que eles assinem digitalmente os prontuários 
eletrônicos dos seus pacientes (PiNOChEt, 2011). Em relação à 
assinatura, a certificação é considerada um método com mais 
segurança, visto que conta com criptografia. Assim, ela torna a 
prescrição eletrônica um processo viável e mais seguro.

No brasil, o CFM (Conselho Federal de Medicina) e a SbiS 
(Sociedade brasileira de informática em Saúde) são as institui-
ções responsáveis pela certificação dos Sistemas de Registro 
Eletrônico de Saúde (DOS SANtOS; DE CARVAlhO, 2014). 
Contudo, até a publicação do documento estudado, nenhum 
dos sistemas que produzem tais prontuários dentro do escopo 
odontológico estava devidamente certificado.

Em relação às instruções para a certificação dos registros 
eletrônicos no âmbito da saúde, há o Manual de Certificação 
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde - versão 4.3 (DA 
SilVA, 2019), o qual apresenta detalhadamente o processo. Na 
obra, são expostas resoluções do Conselho Federal de Medicina 
importantes para a digitalização de documentos médicos. 

Entre elas, está a resolução CFM N° 1638/2002, a qual 
define aspectos do prontuário médico (eletrônico ou não) 
e orientações relacionadas ao seu preenchimento, armaze-
namento e manejo. Outras resoluções fundamentais para a 
pesquisa em questão são a CFM N° 1821/2007 (contém diretrizes 
relacionadas à informatização e ao uso de sistemas de software 
voltados para o registro e para o manuseio de prontuários dos 
pacientes e seus documentos, tendo como um de seus elementos 
o estabelecimento da obrigatoriedade da certificação digital) e 
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a CFM N° 2056/2013 (determina critérios para o funcionamento 
de serviços médicos e estabelece roteiros de anamnese a serem 
adotados no brasil, incluindo locais de ensino médico).

No manual em questão, ainda são abordados os prin-
cipais requisitos que os Sistemas de Registro Eletrônico de 
Saúde brasileiros devem seguir. há três tipos de requisitos: os 
requisitos de segurança; os requisitos de estrutura, conteúdo 
e funcionalidades e os requisitos para S-gED (Sistemas de 
gerenciamento Eletrônico de Documentos).

Em relação ao Processo de Certificação SbiS-CFM, a 
SbiS utiliza apenas recursos humanos com autorização e 
competência comprovadas. Nele, são consideradas normas 
AbNt iSO/tR 20514 E iSO/tS18308, as quais determinam que 
“qualquer sistema que capture, armazene, apresente, trans-
mita ou imprima informação identificada em saúde pode ser 
considerado como sendo um S-RES”. No manual de certificação 
mencionado (DA SilVA, 2019), ainda é informado que esse 
processo de certificação não engloba todas as áreas da saúde, 
restringindo-se a categorias mais genéricas de S-RES. Contudo, 
há planos de expansão e de especialização.

 Entre os instrumentos formais para a formalização e 
a regulamentação da certificação, estão a Ficha de inscrição 
para Certificação (formulário eletrônico com descrição das 
condições que regulamentam a inscrição) e a Ficha de inscrição 
para Extensão de Certificação (formulário eletrônico subme-
tido a fim de se estender determinada certificação). Ainda há 
o Contrato de Verificação (o qual determina a realização do 
processo de certificação e as regras que devem ser seguidas 
após ele), o certificado ou Diploma de Certificação (legitima a 
certificação), o termo de Extensão de Certificado (documento 
que prova a extensão de um determinado certificado) e o Selo de 
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Certificação SbiS (recurso gráfico que indica a existência de um 
certificado pertencente a um S-RES). No que se refere à validade 
da certificação, o Certificado SbiS terá a duração de dois anos 
a partir da sua emissão ou de um ano a partir da publicação 
de uma nova versão do manual de certificação mencionado. O 
evento a ser considerado será o com a data mais avançada.

FHIR

O FhiR (Fast Healthcare Interoperability Resources, pronun-
ciado como “fire”) é um padrão de interoperabilidade em saúde 
estabelecido pela instituição independente e sem fins lucrativos 
hl7 (Health Level Seven). Desenvolvido especificamente para a 
Web, ele possibilita a troca e o armazenamento de informações 
de registros eletrônicos em saúde. Entre os seus recursos de 
software, estão aqueles relacionados a organizações, a disposi-
tivos e a pacientes (hl7, 2019).

O FhiR possui especificações mais simples se comparado a 
outros padrões do âmbito como o hl7 V3 e o CDA. Devido a isso, 
ele é considerado por muitos o mais compatível com o mercado. 
Em relação à transmissão, à recepção e ao armazenamento da 
informação, esse modelo realiza operações baseadas em httP, 
Atom, JSON, OAuth e XMl. Outras características dele são as 
possibilidades de implementação em aplicações em nuvem e 
de integração entre equipamentos médicos. Ainda é possível 
mencionar a maior flexibilidade dos seus fluxos de trabalho se 
comparados aos do hl7 V3.

O elemento básico desse padrão é o recurso, o qual 
consiste em qualquer conteúdo que pode ser compartilhado. 
Cada recurso é considerado um bloco fundamental da 
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informação e é possível enviá-lo individualmente ou agrupá-lo a 
outros recursos (nesse caso, eles se conectam, formando, assim, 
um pedaço maior de informação). Após a criação de um recurso, 
o servidor pode enviar uma mensagem de sucesso (httP 201) 
ou de erro. De acordo com o site do hl7, há 145 tipos diferentes 
desses elementos, os quais podem ser representados em 
formatos como XMl e JSON. boa parte deles ainda contém uma 
parte em XhtMl, facilitando a leitura por parte de humanos. 
Os recursos do FhiR são divididos em cinco tipos: os de base, 
os de fundação, os clínicos, os especializados e os financeiros. 

Os recursos base englobam informações relacionadas a 
indivíduos, entidades, fluxos de trabalho e administração (hl7, 
2019). Nessa categoria, há o recurso Paciente, o qual armazena 
os dados referentes ao paciente, como o identificador, o nome, 
a data de nascimento, o gênero e o contato.

Já os recursos de fundação guardam detalhes sobre 
terminologias, segurança, documentos e conformidade (hl7, 
2019). Esse módulo é responsável pela infraestrutura geral do 
FhiR, e contém a maioria da documentação básica dele.

No que diz respeito aos recursos clínicos, eles possuem as 
informações clínicas fundamentais de um paciente (hl7, 2019). 
As suas classificações se dividem em resumos, em diagnósticos, 
em medicações, em provisões de cuidado e em comunicação 
(solicitações e respostas).  Entre os recursos clínicos, há o 
CarePlan, o qual tem o objetivo de descrever como o tratamento 
será fornecido para um determinado paciente ou grupo de 
pacientes por um intervalo de tempo.

Os recursos financeiros são divididos nas categorias de 
suporte, de faturamento, de pagamento e de informações gerais 
(hl7, 2019). um dos recursos nesse âmbito é o Payment Notice, 
que visa armazenar o status de pagamentos no nome de uma 
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instituição em saúde. logo, ele pode ser usado por fornecedores 
e por clientes a fim de documentar as situações dos pagamentos 
que devem ser recebidos ou efetuados, respectivamente.

Por fim, há os recursos especializados, os quais englobam 
informações relacionadas às áreas de saúde pública e pesquisa, 
artefatos, comunicação e testes de qualidade, medicina baseada 
em evidências e definições de medicações (hl7, 2019). Como 
exemplo dos recursos presentes nessa categoria, há o Medicinal 
Product, o qual se refere a qualquer produto farmacêutico ou 
combinação de produtos farmacêuticos que podem usados por 
seres humanos ou outros animais no tratamento ou prevenção 
de doenças, no diagnóstico médico ou na modificação ou 
correção de funções fisiológicas.

Portanto, comprova-se que o objetivo do FhiR é definir 
recursos que satisfaçam, individualmente ou agrupados entre 
si, os casos de uso mais comuns das áreas da saúde para as quais 
essa ferramenta é voltada. 

Estado da arte

há diversos exemplos de sistemas que utilizam os proto-
colos abertos para prontuários eletrônicos. Como aplicações 
práticas tornam possível a percepção dos aspectos positivos e 
negativos desses padrões em situações reais, faz-se necessária 
a análise de ao menos parte dessas implementações.

No estudo realizado por Franz et al. (2015), um sistema 
de monitoramento integrado em saúde utilizando o FhiR em 
sua comunicação foi desenvolvido. tal aplicação tinha objetivos 
como o monitoramento de pacientes com diagnósticos bem 
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definidos em hospitais; indivíduos em reabilitação cardiológica 
(houve o monitoramento dos seus sinais vitais, fornecendo 
suporte ao processo de recuperação) ou idosos portadores 
de doenças crônicas (principalmente os que mediam com 
frequência a pressão sanguínea, o nível de açúcar no sangue e 
o peso). No período compreendido entre janeiro e setembro de 
2014, o sistema em questão foi utilizado por 130 pacientes e 14 
instituições de saúde.

De acordo com pesquisas conduzidas com os usuários 
(com idade entre 29 e 89 anos) do sistema abordado por Franz, 
eles indicaram satisfação ou extrema satisfação com o uso do 
software. também vale ressaltar que a visualização gráfica dos 
dados coletados foi considerada extremamente relevante e útil. 
Entre os principais problemas da aplicação, foi citada a redução 
da vida útil das baterias dos smartphones que a utilizaram, 
ocasionada pela elevada taxa de dados transferidos. Ainda 
foram mencionados problemas na usabilidade do sistema, os 
quais envolviam a tela “touch” do smartphone e a utilização de 
ferramentas de medida.

No estudo realizado por bloomfield et al. (2017), foi desen-
volvida uma integração entre o sistema de registros eletrônicos 
em saúde da universidade Duke e o hospital de Crianças de 
boston (Boston Children’s Hospital). Para isso, utilizou-se a 
plataforma SMARt (Substitutable Medical Applications, Reusable 
Technologies), a qual permite o desenvolvimento de aplicativos 
com segurança suficiente para resgatarem informações em 
saúde. Nessa aplicação, o padrão usado para a troca de infor-
mações foi o FhiR.

A principal motivação para o desenvolvimento dessa 
aplicação foi a falta de interoperabilidade entre o sistema de 
documentos eletrônicos do hospital da universidade (baseado 
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em Epic) e outros software em saúde. Como consequência desse 
fator, os dados das pesquisas e atendimentos realizados na insti-
tuição só podiam ser analisados por ela, o que impedia o estudo 
dessas informações por parte de outros estabelecimentos em 
saúde. A partir do impasse em questão e após tomarem conheci-
mento do SMARt aplicado com o FhiR, a equipe da universidade 
Duke planejou e realizou o desenvolvimento de um servidor 
SMARt compatível com FhiR no sistema de registro eletrônico 
em saúde (EhR) da universidade. 

A implementação dos frameworks SMARt e FhiR teve 
duas principais tarefas: a integração do SMARt e do FhiR ao 
EhR baseado em Epic e a instalação de aplicativos para a vali-
dação dessa integração. Essa implementação ficou conhecida 
como Duke Apps Supporting Healthcare (DASh), e foi considerada 
bem-sucedida.

Na obra de Dias (2011), é mencionada a diferença entre 
os sistemas público e privado de saúde brasileiros na gestão de 
finanças. No país, o setor público atua por meio do Sistema único 
de Saúde (SuS), o qual usa software padronizado para gerenciar 
os gastos. Já a troca de informações no sistema privado é mais 
complexa, visto que há cerca de 1500 planos de saúde e 300.000 
hospitais, laboratórios, dentistas e médicos, cada um deles com 
suas particularidades em relação ao faturamento e aos gastos. 
Em razão disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) estabeleceu um padrão para a troca de informações 
relacionadas a finanças e a autorizações dos serviços médicos 
e dentais entre planos de saúde e fornecedores, o tiSS (troca 
de informação e Saúde Suplementar).

O tiSS trabalha com quatro tipos de padrões, sendo 
o primeiro a estruturação dos dados, a qual engloba os 
formulários usados nos processos relacionados a finanças e a 
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autorizações. O segundo padrão é o de comunicação, o qual 
se refere às mensagens eletrônicas e aos pedidos de autori-
zação para procedimentos médicos. O terceiro se refere ao 
conteúdo semântico, que trata das terminologias usadas no 
preenchimento dos formulários. Por fim, o quarto padrão é 
o de segurança, que se preocupa com aspectos relacionados à 
confidencialidade e à privacidade na troca de informações no 
meio eletrônico. Apesar de já possuir certas características bem 
definidas, o tiSS mantém um grupo responsável por monito-
rá-lo e revisá-lo, a fim de identificar e resolver problemas.

A proposição de Dias em seu estudo é a de uma reformu-
lação do padrão tiSS de acordo com o modelo openEhR baseado 
em dois níveis (com o primeiro contendo o RiM e o segundo 
utilizando arquétipos na linguagem ADl). Essa modificação é 
justificada por ele pelo fato de que o openEhR tem o potencial 
de trabalhar com informações em saúde de maneira completa-
mente interoperável e semanticamente adequada.

No artigo de Yamaguti et al. (2018), foi feita uma descrição 
do processo de análise e de desenvolvimento de um servidor 
baseado no FhiR, da organização hl7. inicialmente, foram 
descritos os principais problemas ocasionados pela falta de 
interoperabilidade entre sistemas de informação no âmbito da 
saúde. Em seguida, foram apresentados os impasses enfren-
tados na implementação da capacidade de comunicação entre 
sistemas. Entre eles, estava o uso de diferentes vocabulários e 
terminologias em software distintos.

Em razão desse problema, notou-se a necessidade de 
um ou mais servidores com terminologias clínicas, os quais 
facilitariam o acesso e a manutenção delas. Assim, o processo de 
aplicação da interoperabilidade em tal quesito seria significa-
tivamente facilitado. A função dos servidores em questão seria 
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disponibilizar recursos para a criação, a utilização, a tradução, 
o mapeamento e a manutenção de sistemas com terminologias 
e tabelas codificadas estabelecidas na arquitetura de e-Saúde. 
Como eles iriam garantir a interoperabilidade, nota-se a impor-
tância da sua existência para sistemas de Registro Eletrônico 
de Saúde (RES).

No que tange a metodologia usada na implantação desse 
servidor, foi feita, inicialmente, uma revisão profunda da litera-
tura, a qual objetivou a identificação dos requisitos necessários 
para a construção de tal software. A sua arquitetura foi planejada 
a fim de tornar possível a utilização de várias terminologias 
simultaneamente e a garantia da interoperabilidade com vários 
sistemas. Em razão disso, foi escolhido o projeto de código aberto 
Spark, o qual possibilita a utilização do FhiR e de outras ferra-
mentas Web para a formulação da aplicação. 

Em relação ao desenvolvimento do sistema, como ele 
se encaixava no âmbito da saúde mental, foram inseridas as 
terminologias CiD 10 e CiF, as quais são complementares. A 
CiD-10, que referencia a Nomenclatura internacional de Doenças 
(desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde ou OMS), 
padroniza a codificação de doenças e de problemas relacionados 
à saúde. A CiF (Classificação internacional de Funcionalidade, 
incapacidade e Saúde), por sua vez, também é desenvolvida pela 
OMS, mas não se refere a problemas de saúde nem a doenças 
específicas: ela engloba as características de funcionalidade 
relacionadas aos níveis corporal, pessoal e social (OMS, 2013).

 No que se refere aos serviços de metodologia que são 
aceitos pela versão do Spark usada no projeto, o recurso Value Set 
torna possíveis as operações básicas de registro, atualização e 
busca. O servidor ainda permite a definição de várias operações 
desse recurso, como Expand (consiste na criação de um conjunto 
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de códigos por meio de um Value Sset), Validate Code (determina 
se um código faz parte de um ValueSset) e Concept Lookup (reúne 
dados sobre a terminologia pesquisada).

Ao final do estudo e do projeto, concluiu-se que o desen-
volvimento do servidor em questão melhorou significativamente 
o processo de pesquisa e de gerenciamento das terminologias 
baseadas em hl7, facilitando a interoperabilidade de dados em 
tal âmbito. Outro ponto positivo está no fato de que esse servidor 
pode ser usado em áreas além da saúde mental.

Conclusões

A partir da pesquisa sobre os protocolos abertos para 
prontuários eletrônicos, foi possível observar e compreender 
as suas estruturas, vantagens e desvantagens. Além disso, apli-
cações desses padrões foram analisadas, as quais comprovaram 
a sua eficiência. 

Por meio de Franz et al. (2017), notou-se a eficiência do 
padrão FhiR da hl7 ao ser aplicado em um sistema de moni-
toramento integrado em saúde. Entre os principais pontos 
positivos (apontados pelos próprios usuários do sistema) estava 
a visualização gráfica dos dados coletados.

graças ao estudo conduzido por bloomfield et al. (2017), o 
qual usou a tecnologia SMARt em FhiR na integração entre o 
sistema de registros eletrônicos em saúde da universidade Duke 
e o hospital de Crianças de boston, foi possível notar a eficiência 
dessas ferramentas. A solução implementada ficou conhecida 
como Duke Apps Supporting Healthcare (DASh), e consistiu na 
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integração do SMARt e do FhiR ao EhR baseado em Epic e a 
instalação de aplicativos para a validação dessa integração. 

A contribuição da obra de Dias (2011) se refere ao 
potencial do openEhR de ser aplicado no tiSS, ou troca de 
informação e Saúde Suplementar (criado pela ANS a fim de 
integrar planos de saúde particulares e fornecedores brasi-
leiros) e em sistemas similares.

Através do artigo de Yamaguti (2018), o qual detalhou o 
processo de análise e de desenvolvimento de um servidor de 
terminologias em saúde, foi possível observar a importância 
de um ou mais servidores nessa área. tal relevância se justifica 
pelo fato de que a construção de sistemas do gênero possibilita 
a implementação da interoperabilidade em softwares na área da 
saúde. interoperabilidade que, por sua vez, apresenta vantagens 
socioeconômicas significativas.

Por meio das contribuições feitas pelos documentos 
encontrados na revisão bibliográfica e no estado da arte, 
notou-se a importância da aplicação dos protocolos abordados 
no sistema do Prontuário Eletrônico do Paciente Odontológico 
(PEPO) e em outros software no âmbito da criação, do armazena-
mento e do gerenciamento de documentos eletrônicos de saúde.
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO PACIENTE

UM OLHAR SOBRE OS ASPECTOS 
ÉTICOS E LEGAIS A LUZ DA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA E INTERNACIONAL

Carlos Alberto Oliveira
Ítalo Maia Brasil

Jorge Enrique Azevedo Tinoco
Luís Eduardo Germano Evangelista

A utilização de sistemas de informação pelos mais diversos 
campos de conhecimento tornou-se corriqueira com o desenvol-
vimento de novas tecnologias. No brasil, o Ministério da Saúde 
(MS) é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de 
infraestruturas de informação voltados ao suporte do Sistema 
único de Saúde (SuS)1. As discussões sobre esse tema tiveram 
início em meados da década de 70, com a 1ª Reunião Nacional de 
Sistemas de informação de Saúde, promovida pelo MS em 19752.

1  DE MORAiS, Rinaldo Macedo, Erasmo José gomes, André lucirton costa. 
“Os Sistemas de informação do SuS: uma perspectiva histórica e as políticas 
de informação e informática.” Nucleus 11.1 (2014).

2  bRASil. Ministério da saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. 
Fundação Oswaldo Cruz. A experiência brasileira em sistemas de informação 
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Com a disseminação do Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP), surgiram diversas questões acerca da utilização desse 
sistema, como interoperabilidade, segurança e confidencia-
lidade de dados. Para que tais questões sejam devidamente 
exploradas, todavia, deve ser estabelecida a regulamentação 
que se aplica ao PEP. 

inste-se, ainda, que, ante a abrangência desse tema, este 
capítulo objetiva situar a atual regulamentação do PEP e alguns 
desafios a serem enfrentados nacionais e internacionalmente.

Conceito de Prontuário do Paciente 

Embora a Resolução nº 1.331/1989 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) já fizesse menção ao Prontuário do Paciente, foi a 
Resolução CFM nº 1.638/2002 que apresentou sua definição legal:

“ (...) um conjunto de informações, sinais e imagens 
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos 
e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a 
ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 
possibilita a comunicação entre membros da equipe 
multiprofissional e a continuidade da assistência pres-
tada ao indivíduo”.3 

em saúde. brasília: Editora do Ministério da saúde, 2009a. v. 1.)

3  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM no 1.638 de 
2002. Define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão 
de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde.
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A Resolução em questão, que se volta à definição do 
prontuário e ao estabelecimento das Comissões de Revisão 
de Prontuários nas instituições de saúde, apresenta, todavia, 
uma impropriedade normativa, já que se refere ao prontuário 
como “prontuário do médico”. Na realidade, o prontuário é do 
paciente, sendo obrigação do estabelecimento de saúde entre-
gá-lo a ele, quando solicitado, nos conformes da Resolução CFM 
nº 1.605/2000, entre outros diplomas normativos.

Da leitura desse dispositivo legal acima, depreende-se 
que o prontuário não se limita a uma simples ficha clínica ou de 
atendimento. trata-se de um conjunto de documentos, dados e 
informações referentes ao estado de saúde do paciente, o que é 
reforçado por França (2000, pag. 100)4, que afirma que:

Entende-se por prontuário médico não apenas da 
anamnese do paciente, mas todo o acervo documental 
padronizado, ordenado e conciso, referente ao registro 
dos cuidados médicos prestados e aos documentos anexos.

imperioso apontar, ainda, que a elaboração do Prontuário 
do Paciente não é mera faculdade do profissional, integrando, 
segundo Coltri e Da Silva (2019)5 a correta e integral prestação 
do serviço oferecido. O Código de Ética Médica estabelece em 

4  FRANçA, genival Veloso. Comentários ao Código de Ética Médica. 3a 
Edição. Ed. guanabara Koogan, p. 103, 2000

5  COltRi, Marcos Vinicius; DA SilVA, Ricardo henrique Alves. Prontuário 
do Paciente: comentários à lei 13.787/2018. RbOl - Revista brasileira de 
Odontologia legal, v. 6, n. 2, 2019.
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seu artigo 87, por exemplo, que é vedado ao médico deixar de 
elaborar prontuário legível para cada paciente6. 

Por fim, no tocante à responsabilidade de guarda e cuidado 
do documento, não restam dúvidas de que esse é um dever que 
recai às entidades de saúde, tais quais hospitais e ambulatórios, 
conforme a Resolução CFM nº 1.821/2007, que prevê que:

O prontuário do paciente, em qualquer meio de arma-
zenamento, é propriedade física da instituição onde o 
mesmo é assistido – independente de ser unidade de 
saúde ou consultório -, a quem cabe o dever da guarda 
do documento.7

Por extensão, compreende-se que médicos, equipes 
de saúde e direção desses estabelecimentos também serão 
responsáveis por essa guarda, nos termos do artigo 5º, inciso 
ii, da Resolução CFM 1.638/2002, supramencionada, que institui, 
entre as atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário:

Assegurar a responsabilidade do preenchimento, 
guarda e manuseio dos prontuários, que cabem ao 
médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clínica 
e à Direção técnica da unidade.

6  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM no 2217, de 
01 de novembro de 2018. Aprova o Código de Ética Médica.

7  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 1821 de 
23 de novembro de 2007. Define prontuário medico e torna obrigatória a 
criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 
Diário Oficial da união: República Federativa do brasil. 2007, Novembro 23.
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Prontuário Eletrônico do Paciente 
e a Resolução CFM 1.639/2002

Em 2002, o Congresso Nacional questionou o Conselho 
Federal de Medicina acerca da possibilidade de arquivamento 
do prontuário do paciente na forma digital em um banco de 
dados, bem como das exigências do Conselho nesses casos, 
ante os elevados custos de manutenção e da dificuldade de 
armazenamento que decorriam da  quantidade de prontuários, 
fichas e boletins médicos que se acumulam ao longo dos anos 
nos hospitais, clínicas e consultórios  médicos8. Em resposta 
a essa consulta (Consulta CFM nº 1.401/2002), foi proferido o 
Parecer CFM nº 30/2002, em cuja Ementa se lê:

Os prontuários elaborados em meio eletrônico poderão 
assim permanecer, bem como os novos a serem criados, 
desde que obedeçam ao disposto em resolução espe-
cífica do CFM. Os prontuários médicos atualmente 
existentes em papel somente podem ser destruídos após 
serem microfilmados observados os trâmites legais. 
As unidades de saúde deverão constituir Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos e Comissão 
de Revisão de Prontuários.

No citado parecer, foi firmado o entendimento de que 
seria possível a utilização de meios eletrônicos e digitais para 
armazenamento e confecção do prontuário do paciente, desde 
que observadas as diretrizes estabelecidas por Resolução 
específica do CFM.

8  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Parecer nº 30 de 10 de 
Julho de 2002.
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Nesse cenário, foi publicada, aos 12 dias de agosto de 2002, 
a Resolução CFM nº 1.639/2002, que dispõe sobre a aprovação das 
“Normas técnicas para o uso de Sistemas informatizados para 
a guarda e Manuseio do Prontuário Médico” e sobre o tempo 
de guarda dos prontuários, estabelecendo, ainda, critérios para 
certificação dos sistemas de informação.

Essa resolução levou em consideração os avanços da 
tecnologia da informação e de telecomunicações, que resul-
taram em novos métodos de armazenamento e de transmissão 
de dados, e possibilitou a elaboração e arquivamento do pron-
tuário do paciente em meio eletrônico. logo em seu artigo 1º, 
o códex legal institui:

Art. 1º - Aprovar as “Normas técnicas para o uso de 
Sistemas informatizados para a guarda e Manuseio do 
Prontuário Médico”, anexas à esta resolução, possibi-
litando a elaboração e o arquivamento do prontuário 
em meio eletrônico.9

Com a aprovação das “Normas técnicas para o uso 
de Sistemas informatizados para a guarda e Manuseio do 
Prontuário Médico”, tornou-se possível a utilização do pron-
tuário eletrônico no brasil, que já era devidamente previsto no 
artigo 5º, inciso i, da Resolução CFM 1.638/2002, mas, em razão 
da ausência de normas técnicas, possuía utilização limitada.

9  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 1639 de 
12 de agosto de 2002. Aprova as “Normas técnicas para o uso de Sistemas 
informatizados para a guarda e Manuseio do prontuário Médico” e dispõe 
sobre o tempo de guarda dos prontuários, estabelece critérios para certifi-
cação dos sistemas de informação e dá outras providências.
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Assim, o PEP nada mais é que o prontuário computadori-
zado, ou seja, é o documento armazenado eletronicamente no 
qual constam todos os dados do paciente, bem como o registro 
dos cuidados médicos prestados e documentos referentes, com 
certificação digital nos conformes da legislação pátria, o que 
será explorado nos itens seguintes. 

Para esclarecer o conceito do documento eletrônico, recor-
remos à Castro (2002)10, que define o documento eletrônico como:

A representação de um fato concretizada por meio de 
um computador e armazenado em formato específico 
(organização singular de bits e bytes), capaz de ser 
traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante o 
emprego de programa (software) apropriado.

Por outro lado, é imperioso apontar que a Resolução CFM 
nº 1.639/2002 vigorou por cinco anos, tendo sido revogada em 
meados de 2007 pela Resolução CFM nº 1821/2007, de modo que 
esta disciplina, ainda hoje, o PEP na área médica, enquanto 
que na Odontologia, o prontuário eletrônico é tratado na 
Resolução no 91, de 20 de agosto de 2009, do Conselho Federal 
de Odontologia. 

10  CAStRO, Aldemario Araújo. O documento eletrônico e a assinatura 
digital: uma visão geral. Revista Jus Navigandi, iSSN 1518-4862, teresina, 
ano 7, n. 54, 1 fev. 2002. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/2632. 
Acesso em: 21 out. 2019.)
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Resolução CFM nº 1.821/2007

Em vigor atualmente está a Resolução CFM nº 1.821/2007, 
a qual, após revogar a Resolução CFM nº 1.639/2002, passou a ser 
o principal referencial normativo acerca do PEP, embora seus 
dispositivos específicos que contrariavam a lei nº 13.787/2018 
tenham sido revogados. A resolução em tela foi publicada no 
intuito de aprovar as normas técnicas concernentes à digita-
lização e ao uso dos sistemas informatizados para a guarda 
e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, 
autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 
identificada em saúde.

A crescente preocupação com a validação e certificação 
dos documentos eletrônicos, bem como a necessidade de digita-
lizar diversos prontuários que ainda estavam em papel, o que, 
consequentemente, diminuiria os custos de armazenamento, e 
o reconhecimento da importância de sistemas informatizados 
culminaram na publicação da resolução em questão11.

logo em seu artigo 1º, essa normativa aprova o Manual de 
Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, que 
deve ser seguido por todos os Sistemas de Registro Eletrônico 
em Saúde (S-RES) a fim de assegurar a integridade e segurança 
dos documentos nele inseridos. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que se considera um S-RES qualquer sistema que 

11  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 1821 
de 23 de novembro de 2007. Define prontuário médico e torna obrigatória 
a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 
Diário Oficial da união: República Federativa do brasil. 2007, Novembro 23.
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capture, armazene, apresente, transmita ou imprima infor-
mação identificada em saúde12. 

Essa norma autoriza também a utilização do prontuário 
digitalizado, desde que seguidas determinadas diretrizes. Em 
seus artigos 2º e 3º, elimina a obrigatoriedade do registro em 
papel, uma vez atendidos os requisitos do “Nível de garantia de 
segurança 2 (NgS2)”, estabelecidos no Manual de Certificação 
supracitado. Reitere-se que a obrigatoriedade do registro em 
papel continua, salvo no caso de atendimento do NgS2.

há de se apontar, inclusive, que o Prontuário Digitalizado 
difere do PEP, já que o primeiro decorreu da digitalização de um 
prontuário em papel, enquanto que o segundo refere-se ao docu-
mento confeccionado, desde sua concepção, em meio eletrônico.

Regra importante é estabelecida no artigo 7º da Resolução 
em questão, no sentido de que, ante o avanço tecnológico e a 
evolução dos sistemas de armazenamento de dados, os prontuários 
arquivados eletronicamente (seja em meio óptico, microfilmado 
ou digitalizado) devem ser guardados de maneira permanente.

Por fim, há de se apontar que o artigo 10 desse códex legal 
foi revogado. Esse dispositivo instituía que a expedição dos 
selos de qualidade dos sistemas informatizados (NgS 1 e NgS2) 
seria realizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela 
Sociedade brasileira de informática em Saúde (SbiS), de modo 
que, com sua revogação (Resolução CFM 2.218/2018), e com o 
fim do convênio entre a CFM e a SbiS, tornou-se extremamente 
difícil assegurar que determinado Sistema de informação de 
Saúde possuía os requisitos necessários a garantir a integridade 
da informação.

12  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Manual de Certificação 
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde - Versão 4.2. 2016.
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Certificação e validade jurídica

Com o advento da Resolução CFM nº 1.639/2002 e aprovação 
das “Normas técnicas para o uso de Sistemas informatizados 
para a guarda e Manuseio do Prontuário Médico”, tornou-se 
possível a utilização do PEP pelas instituições de saúde. No 
intuito de garantir a autenticidade, integridade da informação 
e assegurar sua validade jurídico legal, porém, foi instituída a 
necessidade de certificação digital do documento.

Por meio da Medida Provisória (MP) nº 2.200-2/2001, 
adotada pelo Executivo com força de lei, foi criada a infraestrutura 
de Chaves Públicas brasileira – iCP-brasil. Essa infraestrutura 
passou a ser amplamente utilizada pelo governo brasileiro, tendo 
se mostrado essencial à disseminação do PEP no país. 

A MP referida estabeleceu princípios e diretrizes para 
o estabelecimento, utilização e manutenção de sistemas, tal 
qual o S-RES, bem como para a utilização de certificados digi-
tais para validação dos documentos confeccionados em meio 
eletrônico. Esses procedimentos tiveram como resultado um 
aumento significativo na segurança de transações eletrônicas 
e possibilitaram a migração de processos físicos (em papel) para 
meios eletrônicos, sem que fosse prejudicado o reconhecimento 
legal desses documentos13.

Esse fato, por si só, foi crucial para o aumento na 
utilização do PEP em âmbito nacional, já que, legalmente, o 
documento eletrônico foi equiparado ao documento em papel 
e a assinatura digital passou a ter o mesmo valor da assinatura 
manuscrita em casos específicos. Em outras palavras, por meio 

13  bRASil. Conselho Federal de Medicina (CFM). Manual de Certificação 
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde - Versão 4.2. 2016.
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da utilização dos certificados digitais é conferida integridade, 
autenticidade e não-repúdio a esses documentos, garantindo-
-lhes plena validade jurídica.

Aspectos éticos do PEP 
e segurança da informação

Pinto (2006), alega que todos os aspectos éticos do PEP 
dizem respeito à autenticidade, integridade, confidencialidade/
privacidade, auditagem, assinatura eletrônica e guarda dos 
documentos14. Reforçando esse entendimento, Costa (2001)15 
afirma que as pontuações relativas a segurança, confidencia-
lidade e privacidade constituem as principais preocupações 
acerca da temática dos prontuários eletrônicos.

Nesse cenário, é necessário lembrar que, apesar de o 
PEP ser um passo na direção da integralização do serviço de 
atenção à saúde, o imenso volume de dados acumulados gera 
preocupações referentes a proteção, integridade e garantia 
de sigilo dessas informações. O respeito à privacidade e à vida 
íntima é direito consagrado pela própria Constituição Federal, 
que institui a sua inviolabilidade no artigo 5º, inciso X:

14  PiNtO, Virgínia bentes. Prontuário eletrônico do paciente: documento 
técnico de informação e comunicação do domínio da saúde 10.5007/1518-
2924.2006 v11n21p34. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia 
e ciência da informação, v. 11, n. 21, p. 34-48, 2006.

15  DA COStA, Cláudio giulliano Alves. Desenvolvimento e avaliação tecno-
lógica de um sistema de prontuário eletrônico do paciente, baseado nos 
paradigmas da WorldWide Web e da engenharia de software. Campinas; 
2001. Mestrado [Dissertação] – universidade Estadual de Campinas)
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Art. 5º. todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou  moral decorrente 
de sua violação (...)16

Quando comparado ao prontuário em papel, fica claro 
que o alcance do PEP é muito superior, bastando um acesso 
indevido no sistema da instituição de saúde para que o seu 
banco de dados, que poderá conter informações de milhares de 
usuários do serviço oferecido, seja violado. isso poderia resultar 
em vazamento e publicação de informações sensíveis. 

Em que pese o prontuário ser documento que se refere a 
determinado paciente, existe uma vasta gama de autores que 
o confeccionam: cada atendimento de saúde tem o potencial 
de acrescentar um novo autor. O controle de acesso a esses 
documentos deve, então, ser bastante rigoroso, limitado àqueles 
que prestam atendimento ou precisam estudar o quadro de 
saúde e as idiossincrasias do paciente. Questiona-se, à título 
de exemplo, no caso de um hospital, por que um funcionário 
do setor administrativo teria acesso aos dados de pacientes? 
Além disso, segundo Keenan et al (2006) no caso dos hospitais 
universitários, esses dados se constituem fontes de informação 

16  bRASil. Constituição da República Federativa do brasil de 1988. brasília, 
DF: Presidência da República, [2016].
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para pesquisas acadêmicas e trabalhos científicos, de modo que 
podem ser acessados por residentes, estudantes e acadêmicos).17

Como já indicado anteriormente, a Resolução nº 
1.821/2007 estabelece o dever de guarda do prontuário como 
sendo da instituição de saúde, de modo que cabe a essas enti-
dades o acompanhamento do avanço tecnológico visando a 
evitar situações inadequadas que podem resultar em perda dos 
dados, violação da autenticidade e da integridade e alteração 
de informações. Dessa forma, o estabelecimento de políticas de 
segurança da informação, com programas de conscientização, 
monitoramento, treinamentos e combate a atitudes ilegais e 
antiéticas é imprescindível.

A aplicação de princípios da segurança da informação 
vem se mostrando uma das maneiras de garantir que as insti-
tuições consigam proteger os dados acumulados. A Norma 
iSO/iEC 27002:2013 (2005) traz como conceito de Segurança 
da informação a proteção da informação para minimizar os 
danos, a fim de garantir a continuidade dos negócios e o retorno 
de investimentos e apresentar estratégias de controle para 
enfrentar o crescente número de ameaças e vulnerabilidades 
relacionados à segurança da informação e proteção de dados, o 
que tem sido essencial no combate ao descaso com o tratamento 
e manutenção de dados18. Nela são previstas condutas como 
assinatura de termos de confidencialidade e não-divulgação, 
utilização de senhas individualizadas e registro de eventos, 

17  KEENAN C.R.; NguYEN h.h.; SRiNiVASAN M. Electronic medical records 
and their impact on resident and medical student education. Academic 
Psychiatry, v. 30, n. 6, p. 522-7, 2006.

18  ASSOCiAçãO bRASilEiRA DE NORMAS tÉCNiCAS (AbNt). NbR 27002:2013: 
tecnologia da informação - técnicas de segurança - Código de prática para a 
gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro. 2005
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para que se possa traçar o caminho percorrido por aquele que 
perpetrou a atividade ilícita.

Além das normas de segurança da informação, não é 
possível adentrar no tema de privacidade de dados do paciente 
e guarda de documentos (sejam físicos ou eletrônicos) sem 
que sejam mencionadas a Política Nacional de informação e 
informática em Saúde (PNiiS) e o dever de sigilo dos profissio-
nais da saúde.

Esse dever é previsto em diversas leis, havendo, para 
cada profissão cujas atribuições envolvam o contato direto ou 
indireto com informações sensíveis de terceiros, legislações 
específicas sobre a questão, tal qual o Código de Ética Médica 
ou Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O próprio 
Código Penal, lei nº 7.209/84, todavia, já é bastante objetivo 
ao criminalizar a conduta de revelar, sem justa causa, segredo 
de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem19. 

A PNiiS, por sua vez, tem o propósito de promover o uso 
inovador, ético e transparente de todo o aparato decorrente 
tecnologia da informação em saúde de maneira a garantir 
uma melhora no Sistema Nacional de informação em Saúde 
(SNiS), tendo como princípios, entre outros, a preservação 
da autenticidade e integridade da informação em saúde e a 
confidencialidade, sigilo e privacidade da informação de saúde 
pessoal como direito de todo indivíduo20. 

19  bRASil. Decreto-lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. 
Diário Oficial da união, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

20   bRASil. Ministério da Saúde. Política Nacional de informação e 
informática em Saúde. 2016
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A Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018

Conhecida como a lei do PEP, a lei nº 13.787/2018 foi 
publicada em 28 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da união. 
Ela dispõe sobre “a digitalização e a utilização de sistemas infor-
matizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de 
prontuário de paciente” (bRASil. 2012).

Segundo Coltri et al (2019)21, antes da promulgação dessa 
lei, o PEP era regulamentado apenas por resoluções publicadas 
pelos conselhos de classe, tais quais o Conselho Federal de 
Medicina, por meio da Resolução CFM nº 1.827/07, e Conselho 
Federal de Odontologia, por meio da Resolução CFO nº 91/2009. 
Por esse motivo, esse diploma legal despertou o interesse 
daquelas instituições e profissionais que vêm se utilizando do 
PEP. inclusive, em razão de se tratar de uma lei, que é hierarqui-
camente superior a quaisquer normas administrativas, todos os 
dispositivos previstos em resoluções que entravam em conflito 
com ela foram revogados.

todavia, para a decepção desses, logo constatou-se que 
a lei nº 13.787/18, embora possa servir como fundação para 
o avanço da modernização da saúde brasileira, traz pouca 
inovação no que se refere à regulamentação do Prontuário 
Eletrônico, limitando-se muitas vezes a repetir o que já foi apre-
sentado por outros mandamentos legais como as Resoluções  
CFM nº 1.639/02 e nº 1.827/07, focando-se quase exclusivamente 

21  COltRi, Marcos Vinicius; DA SilVA, Ricardo henrique Alves. Prontuário 
do Paciente: comentários à lei 13.787/2018. RbOl - Revista brasileira de 
Odontologia legal, v. 6, n. 2, 2019.
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no prontuário digitalizado, ou seja, aquele que foi digitalizado a 
partir de um documento de papel. Além disso, nos sete artigos 
que compõem essa lei, existem diversas referências a um regu-
lamento que, até o presente momento, não foi editado, de modo 
que questões como regras para gerenciamento eletrônico de 
documentos e prazos diferenciados para guarda do prontuário 
do paciente continuam pendentes.

Por outro lado, não há como negar a importância do 
mandamento legal em questão, eis que ele se propõe a disci-
plinar todas as espécies de prontuários, seja em suporte de 
papel, eletrônico ou digitalizado, não fazendo qualquer dife-
renciação entre eles. logo em seu artigo 1º, institui:

Art. 1º A digitalização e a utilização de sistemas informa-
tizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de 
prontuário de paciente são regidas por esta lei e pela lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. (bRASil. 2019)

A partir da leitura desse dispositivo acima fica claro, 
então, que o conteúdo da lei se aplica ao prontuário do paciente, 
seja ele de enfermagem, do médico, odontológico, entre outros.

O artigo 2º da lei estabelece que a digitalização do pron-
tuário físico (em papel) deve ser realizado de maneira a garantir 
a integridade, autenticidade e confidencialidade do documento 
e o artigo 5º define, de maneira expressa, que esse documento 
digitalizado equipara-se ao físico, o que lhe garante eficácia 
jurídica plena.

O artigo 6º, por sua vez, apresenta importante previsão 
acerca do tempo de guarda do prontuário em todas as suas 
modalidades, seja físico, digitalizado ou eletrônico. Nesse 
sentido, é importante esclarecer que, de acordo com a Resolução 
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CFM nº 1.821/07, os prontuários físicos (em papel) deveriam ser 
guardados por, pelo menos, vinte anos, enquanto aqueles arma-
zenados em sistema eletrônico (eletrônico ou digitalizado, por 
exemplo) deveriam ficar sob a guarda da instituição de saúde 
de maneira permanente.

Com o advento da lei nº 13.787/18, todavia, foi firmado 
prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir do último registro 
do paciente, para que o prontuário possa ser descartado. O 
Parágrafo 5º do artigo referido define que o dispositivo em 
questão se aplica a todas as espécies de prontuário, de modo 
que o eletrônico também está abarcado. 

importante mencionar também que a lei traz uma 
alternativa à destruição do prontuário: em vez de destruí-lo, 
a instituição de saúde pode devolver o documento ao próprio 
paciente, deixando-o sob seus cuidados. Em harmonia com os 
demais dispositivos, o descarte deve ser realizado de maneira 
a resguardar o sigilo e a intimidade do paciente.

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

talvez o maior avanço da lei nº 13.787/18 tenha sido, 
na parte final do seu artigo 1º, supracitado, estabelecer que a 
guarda, manuseio e armazenamento dos prontuários, incluindo 
o PEP, serão regidos pela nova lei geral de Proteção de Dados. 

Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
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e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural22. 
Em suma, é uma lei que cria obrigações, responsabilidades e 
sanções para aqueles que manipulam dados de terceiros, 
buscando garantir, ainda, o acesso deles aos seus dados. 

tendo em vista o aumento na coleta de dados propiciado 
pelo PEP, as instituições de saúde que utilizam esse tipo de 
sistema devem estudar o diploma legal com cuidado. inste-se, 
inclusive, que as multas previstas no diploma legal em razão do 
descumprimento das disposições podem alcançar, por infração, 
os R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

inicialmente, é mister apontar que o dado de saúde é 
considerado dado pessoal sensível, de modo que sua proteção 
recebe tratamento diferenciado. É o que se vê do artigo 5º, inciso 
ii, abaixo transcrito:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

i - dado pessoal: informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou identificável;

ii - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter reli-
gioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural (...) (bRASil. 2018)

22  bRASil. lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. lei geral de Proteção de 
Dados (lgPD). Diário Oficial da união, brasília 15 agosto 2018.
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O tratamento desses dados só pode se dar mediante 
consentimento expresso do titular da informação. Esse consen-
timento deve ser livre e esclarecido, estipulando a finalidade 
específica da coleta/manipulação do dado, não havendo possi-
bilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 
essas, nos conformes do artigo 11, i, do livro legal: 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis 
somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

i – quando o titular ou seu responsável legal consentir, 
de forma específica e destacada, para finalidades 
específicas (...)23

O inciso ii do mesmo artigo discorre acerca das possibi-
lidades de tratamento dessas informações sem consentimento 
de seu titular, tal qual a utilização para tutela de saúde, mas 
são exceções, o consentimento sendo a regra.

Da mesma forma, a instituição de saúde deve garantir 
ao titular acesso facilitado às informações sobre o tratamento 
de seus dados, que devem ser disponibilizadas de forma clara 
acerca de, entre outras, questões como finalidade específica 
do tratamento, quem possui acesso ou responsabilidade dos 
agentes que realizarão o tratamento24. O paciente pode, inclu-
sive, solicitar a exclusão dos dados do sistema.

23  bRASil. lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. lei geral de Proteção de 
Dados (lgPD). Diário Oficial da união, brasília 15 agosto 2018.

24  bRASil. lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. lei geral de Proteção de 
Dados (lgPD). Diário Oficial da união, brasília 15 agosto 2018.
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Outro ponto importante, que tem direta relação com o 
PEP, é a necessidade de implementação de protocolos voltados à 
proteção de dados contra qualquer tipo de adulteração, perda, 
alteração, difusão, acesso por pessoas não autorizadas. A lgPD 
prevê a utilização de técnicas e medidas para que tais atividades 
sejam impedidas:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais 
deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

(...)

Vii - segurança: utilização de medidas técnicas e admi-
nistrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

Viii - prevenção: adoção de medidas para prevenir 
a ocorrência de danos em virtude do tratamento de 
dados pessoais (...)25

Deve-se apontar, entretanto, que a lgPD só passará a 
vigorar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados após a sua 
publicação, ou seja, agosto de 2020. Com isso, as instituições de 
saúde que se utilizam do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 

25  bRASil. lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. lei geral de Proteção de 
Dados (lgPD). Diário Oficial da união, brasília 15 agosto 2018.
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ou de quaisquer Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) 
possuem bastante tempo útil para se adaptarem à normatização.

Novos desafios e perspectivas 
para o futuro do PEP

Após delimitar o que é o PEP sob o ponto de vista legal e 
conhecer algumas das mais relevantes normativas que regem o 
funcionamento dessa importante ferramenta no brasil, é crucial 
para algumas questões que estão à margem do funcionamento diário 
dos PEP. tais questões englobam, por exemplo, as políticas públicas 
que estimulam o gradativo processo de adoção e de disseminação 
dos sistemas de prontuário eletrônico, além de outras questões mais 
contemporâneas, como os aspectos cross-border, ou transfronteiriços, 
dos dados da saúde.

Como foi apresentado, os prontuários eletrônicos oferecem 
diversas vantagens, incluindo as que dizem respeito ao acúmulo e ao 
tratamento de dados da saúde, permitindo uma interconectividade 
no tratamento de pacientes, o que não seria possível com o clássico 
prontuário físico. O simples fato de um médico poder enviar um 
prontuário online para outro que o acessa em tempo real significa 
uma grande economia de tempo e recursos. Além disso, para o gestor 
da saúde pública, ter ferramentas que lhe permitam identificar e 
mapear grupos de risco pode representar um salto expressivo na 
acurácia de implementação das políticas públicas de saúde.

Em artigo sobre o tema, pesquisadores da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto realizaram entrevista com 
sessenta e oito profissionais de saúde perguntando acerca das 
vantagens da utilização dos PEP no trabalho dos profissionais de 
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saúde e no tratamento dos pacientes26. Nessa oportunidade, conclu-
íram os pesquisadores que, mesmo havendo resistência à adoção 
do modelo eletrônico, a resposta é, majoritariamente, positiva, 
tanto quanto ao trabalho dos profissionais quanto ao tratamento 
dos pacientes. todavia, por mais que esse sistema seja conhecido e 
visto largamente como uma necessária evolução do modelo anterior, 
a adoção do sistema eletrônico tem seus custos de implementação, 
principalmente a curto prazo.

Em decorrência de tais custos, modelos de incentivo à 
adoção dos PEP têm de ser estudados quanto à sua viabilidade 
e aplicação, uma vez que é necessário fomentar a progressiva 
adoção dos prontuários eletrônicos. Em dados de 2018, 59% das 
unidades básicas de Saúde (ubS) no brasil ainda não usam o 
sistema de PEP27. Dessa forma, cabe analisar casos em que houve 
política pública de incentivo à implementação do sistema. Dentre 
os casos práticos em que tal política foi aplicada, se destaca a 
experiência estadunidense por meio do HITECH Act em 2009, que 
foi considerada um case de sucesso pelo grande salto na adoção do 

26 RONDiNA, João Marcelo; CANÊO, Paula Krauter; CAMPOS, Mariana 
Santos de. CONhECENDO A EXPERiÊNCiA DE iMPlANtAçãO DO 
PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DO PACiENtE NO hOSPitAl DE bASE DE 
SãO JOSÉ DO RiO PREtO. Rahis, [s.l.], v. 13, n. 1, p.43-52, 17 jun. 2016. 
RAhiS - Revista de Administração hospitalar e inovação em Saúde. 
http://dx.doi.org/10.21450/rahis.v13i1.2944. Disponível em: <https://
revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/article/view/43-52>. Acesso 
em: 29 out. 2019.

27  WAREliNE. Prontuário Eletrônico deverá ser implantado em todo o 
país até 2018. 2017. Disponível em: <https://www.wareline.com.br/wareline/
noticias/prontuario-eletronico-devera-ser-implantado-em-todo-o-pais-
-ate-2018/>. Acesso em: 29 out. 2019.
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modelo de prontuário eletrônico, embora também haja aqueles 
que discutam tal avaliação com base em outros fatores28.

O estímulo à adoção de PEP à luz do HITECH Act

O Health Information Technology for Economic and Clinical Health 
Act (HITECH Act) é uma legislação federal dos Estados unidos da 
América que foi adotada sob o título Xiii do American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009. Esse texto normativo é especialmente 
importante para entender os esforços estadunidenses para a 
regulação do PEP, uma vez que foi por essa lei que se estabeleceram 
as diretrizes e principais incentivos para a adoção do sistema de 
prontuários eletrônicos. O que chama a atenção nessa legislação, 
entretanto, foi o valor nela alocado para incentivos financeiros do 
governo: um total de vinte e sete bilhões de dólares.

O HITECH Act, no contexto do estudo dos PEP, evidenciou o 
desejo do governo estadunidense de criar uma rede integradora 
dos dados da saúde. O referido documento, datado de 2009, 
ofereceu incentivos para clínicas que usam sistemas de pron-
tuário eletrônico certificados no valor de quarenta e quatro mil 
doláres por médico filiado ao programa Medicare e de sessenta 
e três mil, setecentos e cinquenta dólares por médico filiado ao 
programa Medicaid. Os valores são consideravelmente altos por 
si só, mas sua magnitude fica ainda mais evidente ao se consi-
derar que os valores mencionados são aplicados por médico, não 
por estabelecimento. Dessa forma, uma clínica poderia receber 

28  MuRthA, Jack. Is The HITECH Act a Success? 2017. Disponível em: 
<https://www.idigitalhealth.com/news/is-the-hitech-act-a-success>. Acesso 
em: 29 out. 2019.
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os incentivos do governo federal de forma cumulativa. Caso 
conte com cinco médicos filiados ao Medicare, um determinado 
centro médico pode atingir incentivos no valor de trezentos e 
dezoito mil, setecentos e cinquenta dólares29.

Vale a pena mencionar, também, que o HITECH Act não 
estabelece apenas esses incentivos, mas também algumas 
outras normas quanto aos dados da saúde. No início do 
texto já se torna aparente a atenção do legislador para com 
a integridade e segurança dos dados contidos no prontuário, 
estabelecendo entidades competentes para realizar análise de 
políticas e de padrões voltados a tecnologias da informação na 
saúde, dentre as quais está o Office of the National Coordinator for 
Health Information Technology (ONC/hit)30. 

Porém, as normativas de ordem administrativa para o 
aperfeiçoamento da tecnologia não são o verdadeiro ponto 
chave de análise nesse momento em específico. No que tange 
a políticas públicas dentro desse recorte, destaquem-se os 
requerimentos para que os PEP adotados sejam considerados 

29  bluMENthAl, David; tAVENNER, Marilyn. the “Meaningful use” 
Regulation for Electronic health Records. New England Journal Of 
Medicine, [s.l.], v. 363, n. 6, p.501-504, 5 ago. 2010. Massachusetts Medical 
Society. http://dx.doi.org/10.1056/nejmp1006114. Disponível em: <https://
clearwatercompliance.com/wp-content/uploads/the-Meaningful-use-
Regulation-for-Electronic-health-Records-NEJM.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.

30 EStADOS uNiDOS DA AMÉRiCA. lei nº 123 Stat. 115, de 6 de janeiro de 
2009. Making supplemental appropriations for job preservation and creation, 
infrastructure investment, energy efficiency and science, assistance to 
the unemployed, and State and local fiscal stabilization, for the fiscal year 
ending September 30, 2009, and for other purposes.. American Recovery 
And Reinvestment Act of 2009. Washington, D.C., 6 jan. 2009. Disponível 
em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/billS-111hr1enr/pdf/billS-
111hr1enr.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.
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elegíveis para os incentivos do HITECH Act. A esses requisitos se 
dá o nome de “Meaningful Use” (Mu).

Para atingir os requisitos de Meaningful Use (em português: 
uso relevante), faz-se necessário que o sistema de PEP esteja de 
acordo com dois grandes grupos de objetivos: os chamados “core 
objectives” (objetivos centrais) e os “menu objectives” (objetivos 
eletivos). No total, existem vinte e sete objetivos determinados. 
Dentre eles, quinze são objetivos centrais, ou seja, necessários 
para a elegibilidade dentro do programa, enquanto as outras 
doze metas são mais flexíveis. Embora na versão inicial da 
legislação se requeira que todos os objetivos sejam seguidos, 
no documento final, se dá a liberdade para os beneficiários 
escolherem cinco alvos que devem ser implementados até 2012, 
podendo, depois desta data, prosseguir no alcance dos demais 
objetivos estipulados31.

Em estudo de 2015 publicado na revista Health Affairs, 
pesquisadores destacaram o caso dos incentivos do HITECH Act 
como um case de sucesso. Segundo o estudo, mesmo havendo 
uma tendência crescente que indicava a progressiva adoção do 
PEP, é inegável a influência positiva da referida legislação tanto 
em hospitais elegíveis quanto em hospitais inelegíveis para os 
incentivos32. Em hospitais elegíveis, a tendência de adoção anual 
era de 3.2% e, após o HITECH Act, saltou para 14.2%. A tendência 

31   bluMENthAl, David; tAVENNER, Marilyn. the “Meaningful use” 
Regulation for Electronic health Records. New England Journal Of 
Medicine, [s.l.], v. 363, n. 6, p.501-504, 5 ago. 2010. Massachusetts Medical 
Society. http://dx.doi.org/10.1056/nejmp1006114. Disponível em: <https://
clearwatercompliance.com/wp-content/uploads/the-Meaningful-use-
Regulation-for-Electronic-health-Records-NEJM.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.

32  ADlER-MilStEiN, Julia; JhA, Ashish K.. hitECh Act Drove large gains 
in hospital Electronic health Record Adoption. Health Affairs, [s.l.], v. 36, 
n. 8, p.1416-1422, 1 ago. 2017. health Affairs (Project hope). http://dx.doi.
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também se refletiu nos hospitais inelegíveis, que apresentavam 
um incremento de 0.1% ao ano e, após a adoção dos incentivos, 
cresceu para 3.4%.

Entretanto, mesmo considerando as boas estatísticas na 
adoção dos sistemas eletrônicos, a revista Inside Digital Health 
indicou que existem opiniões divergentes quanto ao sucesso 
teleológico do HITECH Act como um todo. Em verdade, é apon-
tado que, por não ser suficientemente específica em seu texto, 
a norma acabou sendo omissa ao incentivar somente a “adoção” 
dos sistemas de PEP sem pensar nos aspectos de transferência 
de informação e acesso por outros médicos autorizados, por 
exemplo. Dessa maneira, Morey Menacker, vice presidente da 
divisão de médicos do Hackensack Meridian Health, menciona que 
“tudo que você precisava fazer era mostrar que estava imple-
mentando um sistema de PEP para poder ser compensado”33. 
Em virtude desse tratamento, os prontuários eletrônicos eram 
tratados mais como um programa de processamento de pala-
vras do que realmente como PEP.

org/10.1377/hlthaff.2016.1651. Disponível em: <https://www.healthaffairs.
org/doi/full/10.1377/hlthaff.2016.1651>. Acesso em: 29 out. 2019.

33  MuRthA, Jack. Is The HITECH Act a Success? 2017. Disponível em: 
<https://www.idigitalhealth.com/news/is-the-hitech-act-a-success>. Acesso 
em: 29 out. 2019



CARLOS ALBERTO OLIVEIRA / ÍTALO MAIA BRASIL / JORGE ENRIQUE 
AZEVEDO TINOCO / LUÍS EDUARDO GERMANO EVANGELISTA

119

 O PEP em um contexto de globalização.

Em um mundo que está progressivamente mais globali-
zado, existem aqueles que chegam a argumentar que fronteiras, 
per se, estão se tornando ultrapassadas. Por mais radical que 
essa noção seja, um ponto é de difícil negação: a informação 
(especialmente digitalizada) cruza fronteiras cotidianamente. 
todavia, os dados contidos nos prontuários eletrônicos não são 
simples informações de acesso comum. Diversas legislações dão 
diferentes tratamentos para os dados da saúde, mas um ponto 
é comum à maioria das legislações que concernem informações 
relacionadas à saúde: esses dados são considerados sensíveis.

O grau de sensibilidade varia de acordo com o sistema 
legal ao qual eles estão submetidos. Alguns buscam vedar ao 
máximo a vulnerabilidade desses dados, incluindo poucas 
exceções à inviolabilidade dessas informações. De certa forma, é 
justamente esse o ponto que origina as diferenças entre norma-
tivas, porque enquanto é costumeiro admitir que os dados da 
saúde são sensíveis e merecem proteção especial, as exceções 
à regra são o que ditam o tratamento da informação por um 
determinado governo e onde residem suas vulnerabilidades.

Exemplos desse tratamento diferenciado podem ser 
encontrados ao comparar o que está disposto em diversos 
textos normativos de diferentes fontes. A lei americana, por 
meio do Health Insurance Portability and Accountability Act (hiPAA), 
autoriza, sob o CFR 45, subtítulo A, o acesso e uso por agências 
governamentais de dados da saúde sob o interesse de “segurança 
nacional” mesmo sem o consentimento ou sem a notificação 



PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DO PACiENtE 
uM OlhAR SObRE OS ASPECtOS ÉtiCOS E lEgAiS A luZ DA lEgiSlAçãO bRASilEiRA E iNtERNACiONAl

120

do titular dos dados34. tal exceção se dá no interesse de, entre 
outros, vigiar e prevenir possíveis atos de bioterrorismo como 
a disseminação de Anthrax. Enquanto a referida norma muito 
se estende na qualificação da exceção mencionada, outras leis, 
como a brasileira lgP são mais sucintas. A norma doméstica 
de proteção de dados contém exceção objetivamente parecida, 
mas consideravelmente menos detalhada:

Art. 4º Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

iii - realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado.

Em virtude desses diferentes tratamentos, surge uma 
multiplicidade de questões. Muitas delas dizem respeito à 
competência normativa de leis locais para tratar dos dados de 
residentes nacionais que buscam assistência médica no exte-
rior e também na situação inversa, quando residentes de país 
estrangeiro buscam tratamento no brasil. Essas problemáticas 
são inerentes a um mundo globalizado e tendem a ter sua 
importância reconhecida em um futuro próximo. O próprio 
movimento que busca criar legislações de proteção de dados 
é relativamente recente, ganhando proeminência com a apre-
sentação da General Data Protection Regulation (gDPR) da união 
Europeia (uE) em 2012 e sua posterior implementação em 2018. 

34  EStADOS uNiDOS DA AMÉRiCA. lei nº 45 CFR Subtítulo A, de 1 de outubro 
de 2016. . Washington, D.C., 1 out. 2016. Disponível em: <http://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/CFR-2011-title45-vol1/pdf/CFR-2011-title45-vol1-sec164-512.pdf>. 
Acesso em: 29 out. 2019.
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É precisamente por ser recente que existe a possibilidade de não 
haver uma atenção especial aos aspectos transfronteiriços da 
proteção dos dados da saúde até que casos práticos comecem a 
ilustrar tal necessidade.

É por conta desses desafios em relação à territorialidade 
da proteção dos dados da saúde que os dados contidos nos PEP 
ainda trazem dúvida quanto à sua legalidade. Com vistas à 
gradativa superação de questões relacionadas à limitações de 
território, surgem iniciativas como a OpenEhR, que buscam, 
entre outros objetivos, criar padrões internacionais para buscar 
a interoperabilidade dos dados da saúde em uma plataforma 
segura e confiável35. todavia, a implementação universal de um 
modelo de EhR que ofereça proteção e interoperabilidade de 
dados da saúde em um contexto tão múltiplo ainda é algo que 
foge à realidade atual.

No sentido de haver um movimento que busca a integra-
lização dos dados da saúde ao mesmo tempo em que se preserva 
a integridade e anonimidade dessas informações, surgem 
questionamentos também acerca de qual seria o regime jurídico 
que coordenaria essas informações. A praxis jurídica tradicional 
solucionaria esses problemas transfronteiriços invocando 
as hipóteses envolvendo Cooperação Jurídica internacional 
(CiJ), em que um país busca salvaguardar direito de residente 
ou aplicar sua norma em outro. Entretanto, devido à moro-
sidade de todo o processo que envolve os meios tradicionais 
de CiJ, incluindo a concessão de exequatur pelo país requerido 
e a competência restrita a poucos tribunais de atuar nessas 

35  OPENEhR. Vision and Mission. Disponível em: <https://www.openehr.
org/about/vision_and_mission>. Acesso em: 29 out. 2019.
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situações, é possível questionar a real efetividade desse meio 
em situações práticas.

tendo em vista as atuais normativas internacionais, para 
que se possa ter uma análise das possibilidades dentro de um 
ecossistema de proteção de dados da saúde que torne viável uma 
leitura compreensiva das potencialidades cross-border de uma 
normativa, cabe analisar a legislação pioneira do tema: a gDPR. 

A lei geral de proteção de dados europeia nasceu em um 
contexto que envolve uma multiplicidade de países com fron-
teiras muito próximas e abertas entre si. Não é de se estranhar 
que a comunidade europeia tenha entendido que tal normativa 
fosse de importância geral e a tenha aprovado e aplicado em 
nível supranacional. Sem dúvidas, deixar a elaboração e apli-
cação de suas próprias legislações de dados ao arbítrio de cada 
país não faria sentido logístico no caso europeu, onde a extensão 
territorial de todos os países membros é consideravelmente 
pequena em relação a outros países americanos ou asiáticos e o 
fluxo de pessoas entre territórios é intenso. De qualquer forma, 
o procedimento dado pela norma aos casos em que cidadãos 
europeus buscam tratamento médico especializado em outros 
países fora da uE também é destaque na redação da gDPR, o que 
torna a regulação europeia especialmente atrativa para análise.
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A GDPR e a proteção 
cross-border dos dados da saúde.

No contexto da uE, a proteção transfronteiriça dos dados 
da saúde começa dentro dos próprios países membros. O fato 
de que todos eles estão sujeitos ao poder normativo geral da 
uE torna mais fácil a colaboração internacional dentro desse 
espaço comum. Em virtude dessa unicidade normativa, um 
determinado cidadão holandês que está sendo tratado na 
holanda, por exemplo, pode buscar tratamento para câncer de 
próstata de um renomado especialista alemão e ter seus dados 
transferidos sem sujeitar suas informações a tratamento legal 
diferenciado pelos controladores de dados.

A base legal para que haja essa proteção uniforme no terri-
tório da uE está no artigo 14 da gDPR, no qual se estabelece que 
dados da saúde podem ser compartilhados dentro das barreiras 
da uE desde que todos os envolvidos sejam sujeitos a obrigações 
de segredo profissional36. Essa normativa oferece segurança aos 
cidadãos da uE para que busquem tratamento especializado sem 
se preocupar com burocracia ou diferenças protocolares entre 
diferentes países dentro da jurisdição europeia.

Entretanto, a gDPR não se limita a regular os dados 
sensíveis em seu próprio território. Por meio do Capítulo V, 
a lei europeia busca regular a “transferência de dados para 
países terceiros ou organizações internacionais”37. Para tanto, 

36  uNiãO EuROPEiA. Regulação nº 2016/679, de 27 de abril de 2016. bélgica, 27 
abr. 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/tXt/
PDF/?uri=CElEX:32016R0679&from=EN#page=41>. Acesso em: 29 out. 2019.

37  uNiãO EuROPEiA. Regulação nº 2016/679, de 27 de abril de 2016. . bélgica, 
27 abr. 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/tXt/
PDF/?uri=CElEX:32016R0679&from=EN#page=60>. Acesso em: 29 out. 2019.
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a normativa traz determinações que buscam conferir aos 
cidadãos europeus proteção de dados no exterior equivalente 
ao que seria garantido sob o fisco da uE. O parágrafo 3 do artigo 
45 determina que a Comissão Europeia realizará avaliações 
periódicas dos sistemas legais de proteção de dados em países 
terceiros e, se os considerarem aptos, os aprovará para a trans-
ferência de dados de cidadãos europeus.

Contudo, a regulação europeia não limita as ocasiões 
de transferência de dados apenas a esses casos em que a lei 
estrangeira é considerada “adequada”. Em verdade, a gDPR 
admite diversas exceções quando se trata da transferência de 
dados para países fora da jurisdição da uE. Essas exceções são 
tratadas extensivamente nos artigos 46 e 49. todavia, mesmo 
havendo tais exceções, todas elas estão pautadas nos princípios 
norteadores da própria lei e nos seus demais aspectos teleoló-
gicos que guiam a normativa38.

O artigo 46 aborda as hipóteses em que é possível a trans-
ferência de dados pessoais quando são oferecidas salvaguardas 
apropriadas ou mesmo condições fáticas para que os direitos do 
titular das informações sejam preservados. O referido artigo traz 
um rol que determina as condições consideradas apropriadas 
para as salvaguardas alegadas. Contudo, a robustez dessas condi-
ções não é tão forte quanto os mecanismos do artigo anterior, 
uma vez que ele assegurava que a Comissão Europeia iria destacar 
os países que possuíssem sistemas de proteção de dados satisfa-
tórios, o que não é o caso no rol do artigo 46.

No artigo 49, são tratadas as derrogações legais para 
situações específicas. Por meio dessa especificação, o legislador 

38  FutuRE lEARN. General legal aspects with regards to personal data. 
Disponível em: <https://www.futurelearn.com/courses/protecting-health-
-data/4/steps/476233>. Acesso em: 29 out. 2019.
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busca admitir as condições que vão além do alcance da legislação. 
O referido artigo traz a permissão para a transferência interna-
cional de dados pessoais em virtude do consentimento explícito 
do titular dos dados ou mesmo em situações de ultima ratio, como 
a “transferência por importantes razões de interesse público”.

De qualquer forma, mesmo provendo diversas soluções 
para diferentes situações que envolvam o compartilhamento 
transfronteiriço de dados pessoais, a gDPR admitiu que não 
consegue sanar todas as eventualidades intrínsecas à transfe-
rência cross-border de dados. Por meio do artigo 50, a lei europeia 
procura facilitar e promover a introdução de mecanismos 
de Cooperação Jurídica internacional com países terceiros 
visando à facilitação da efetiva proteção jurídica dos titulares 
de dados pessoais. O rol explicitado no artigo 50 traz algumas 
das medidas que serão tomadas pela Comissão Europeia com 
relação à cooperação com países terceiros.

Por meio dos institutos legais que foram explicitados, é 
possível abstrair que, embora a gDPR tenha trazido algumas 
soluções legais para os problemas que surgem da transferência 
interjurisdicional de dados, os remédios legislativos atuais não 
são suficientes. A CiJ ainda cumpre um papel fundamental 
na proteção de dados, principalmente aqueles considerados 
sensíveis, como os da saúde. Nesse sentido, é necessário pensar 
em meios de cooperação internacional para que haja a possi-
bilidade do efetivo exercício de titularidade sobre os próprios 
dados pessoais. tal conclusão é abarcada pela máxima do atual 
ministro da justiça, Sérgio Fernando Moro, que sintetiza: 
“cooperar ou falhar”39.

39  MORO, Sérgio Fernando. Cooperação jurídica internacional em casos 
criminais: considerações gerais. in: bAltAZAR Jr. José Paulo e liMA, luciano 
Flores de. Cooperação Jurídica internacional em Matéria Penal. Porto Alegre: 
Verbo Jurídico, 2010, p. 16.
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PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é uma ferramenta 
utilizada para realizar o gerenciamento de dados de pacientes 
em formato digital, conferindo aos profissionais de saúde 
automatização na gestão de informações, com mais precisão, 
facilidade e disponibilidade (gONçAlVES et al., 2013). Como a 
utilização desse instrumento, dados como exames realizados, 
histórico de receituário do paciente, doenças, histórico de 
saúde e tratamentos ficam disponíveis de forma digital. Esse 
modelo de lidar com os dados ajuda a tornar o trabalho dos 
profissionais de saúde ainda mais eficaz, uma vez que não é 
mais necessário despender tempo com busca e organização dos 
registros do paciente. Eles são armazenados e disponibilizados 
rapidamente, fazendo com que o profissional de saúde possa 
otimizar seu tempo e focar no atendimento ao paciente. 
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Como eram os registros médicos

Estudos realizados em grandes centros de pesquisas das 
universidades americanas trouxeram, sob a luz das tecnologias 
da informação e Comunicação - tiCs, novos formatos de guarda 
de informações para o contexto da saúde. Eles foram pioneiros 
no uso de armazenamento de dados em formato digital. Essa 
inovação trouxe diversos benefícios à sociedade, sobretudo no 
tocante à velocidade de atendimento, precisão e manutenibi-
lidade das informações dos pacientes. Para se ter uma ideia, 
em meados dos anos 60, os prontuários eletrônicos já eram 
realidade nos Estados unidos. 

Nessa época, era necessário realizar parcerias com 
universidades por conta da baixa disponibilidade de compu-
tadores. A partir dos anos 80 até o início dos anos 90, houve 
um grande crescimento na busca por melhoria no que tange 
à informatização em saúde. O marco histórico aconteceu em 
1991, quando o instituto de Medicina - iOM (Institute Of Medicine), 
órgão de estudos sobre saúde dos EuA, publicou um relatório 
indicando que os registros feitos por meio físico deveriam, 
num período de 10 anos, ser substituído por registros digitais, 
gerando um novo paradigma neste contexto.

No brasil, o Conselho Federal de Medicina - CFM, no ano 
de 2002, regulamentou as características gerais do prontuário 
eletrônico, por meio da publicação da resolução nº 1638/2002, 
que definiu o prontuário eletrônico como sendo 

um documento único constituído de um conjunto de 
informações [...] geradas a partir de fatos [...] sobre 
a saúde do paciente e assistência a ele prestada, de 
caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 
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comunicação entre os membros da equipe multipro-
fissional e a continuidade da assistência prestada [...] 
(CONSElhO FEDERAl DE MEDiCiNA, 2002).

Com a popularização das tecnologias e seus meios de geren-
ciar informação, o uso de artefatos físicos diminuiu (gONçAlVES 
et al., 2013). Os computadores assumiram o papel de armazenar 
e processar dados de forma precisa, rápida e constante, gerando 
informações em velocidades extremamente superiores. Assim, 
utilizar tecnologias digitais para armazenar, gerenciar e disponi-
bilizar informações se tornou uma realidade comum.

INTERFACE E INTERAÇÃO

Ao longo dos anos, diversos projetos de computação 
surgiram com foco, inicialmente, no registro e manutenção de 
dados e informações. A partir disso, com aumento de matu-
ridade dessas tecnologias e com as novas demandas de seus 
usuários, esses projetos começaram a exigir interfaces mais 
interativas e de fácil aprendizagem. 

A esse fenômeno, Norman (2006) deu o nome de 
“Paradoxo da tecnologia”. Ele explica que o desenvolvimento 
de uma tecnologia tende a seguir uma curva de complexidade 
na forma de u: é complexo no início, evolui para um nível baixo 
e confortável e depois se eleva para um nível de complexidade 
próximo do inicial. É válido considerar que os usuários são 
constantemente expostos a novos elementos visuais, sendo, 
portanto, necessário que esses elementos não sejam estranhos, 
que não representem barreiras. 
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Para atingir um nível de usabilidade satisfatório, é 
necessário investir também na interface, que é a conexão entre 
dois sistemas (SOuZA et al., 1999). Ela é um conceito chave para 
melhoria da qualidade no trabalho dos usuários ligados ao uso 
constante de software, proporcionando um elo entre o físico e 
o lógico, unindo dois sistemas ou partes de sistemas que não 
poderiam ser conectados diretamente, ou seja, a interface é o 
meio capaz de criar experiência entre a mente do usuário e o 
sistema utilizado. Vale destacar que estas, diferentemente das 
interfaces das máquinas, exigem um maior esforço cognitivo 
dos usuários (NORMAN, 2006).

uma boa interface está diretamente relacionada com 
a experiência do usuário alvo. Essa percepção de experiência 
representa como as pessoas se sentem em relação a um produto 
e ao prazer e à satisfação resultante do seu uso (ROgERS; 
ShARP; PREECE, 2013). Nesse sentido, o design de interação 
busca desenvolver produtos que provoquem reações positivas 
nos usuários. Rogers, Sharp e Preece (2013) explicam que os 
projetistas se engajam na perspectiva de desenvolver produtos 
que estimulem respostas emocionais nos usuários, tais como: 
motivação em aprender, sensação de produtividade e conforto 
físico a partir da interação.  É preciso entender quem são os 
usuários do produto e em que contexto eles irão utilizá-lo. isso 
ajudará os projetistas a nortearem-se no que tange às metas de 
experiência do usuário (lOWDERMilKD, 2013).
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Metas da Usabilidade

Ao desenvolver o entendimento sobre o público que 
utilizará um determinado projeto, é possível mapear seus 
modelos mentais, criar modelos conceituais e projetar um 
design conceitual mais assertivo (bENYON, 2011). O processo 
que lida com o entendimento do usuário é chamado de projeto 
centrado no usuário e sua função é ajudar a estabelecer metas 
fundamentais a serem alcançadas. Donald Norman definiu 
seis princípios para o design centrado no humano, os quais 
nortearam diversos outros estudos sobre normas de uso em 
concepção de interfaces.

Quadro 1: Quadro com principais metas de usabilidade 
para projetos de interfaces digitais.

Princípio

Visibilidade As funcionalidades que ficarão visíveis são aquelas 
que o usuário será capaz de saber o que fazer.

Feedback Responder ao usuário sempre que este realizar 
alguma ação sobre o sistema.

Restrições Restringir que o usuário realize tarefas que ele não 
possa fazer.

Mapeamentos Fazer relações semânticas e lógicas entre os controles 
de sistema e o reflexo destes controles.

Consistência Manter relacionamentos similares com funções afins 
para não quebrar a padronização de uma interface.

Affordance Relação entre a característica visual de um objeto e 
seu uso.
Fonte: Adaptado de Norman (2006)
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Sobral (2019) aponta (Quadro 2) que, além dos princípios 
postulados por Norman, há ainda quatro outras metas de 
usabilidade que todo projeto de interface deve possuir.

Quadro 2: Quadro com principais metas de usabilidade 
para projetos de interfaces digitais.

Meta Importância

Efetividade
Melhoria no desempenho de tarefas, aumentando a 
velocidade na execução e redução de erros ocorridos 
decorrentes do seu uso.

Aprendizado
Melhorar a aprendizagem para usuários novos ou 
esporádicos, redução do tempo entre conhecimento da 
interface e uso sem barreiras.

Flexibilidade
Versatilidade na adaptação do usuário com relação 
ao projeto em relação a sua variação de tarefas ou 
ambiente de uso do sistema.

Atitude
Aceitação humana aos aspectos que geram 
desconforto, frustração, cansaço e outros; e nível de 
aceitação causado pelo uso ininterrupto do sistema.

Fonte: Adaptado de Sobral (2019)

Sobral (2019) destaca que, a despeito do cenário apresen-
tando, o ato de criar novas tecnologias que sejam capazes de 
explorar as capacidades dos usuários é muito desafiador para os 
profissionais de usabilidade, pois as pessoas têm seus próprios 
modelos de representação do mundo e é preciso explorá-los 
para desenvolver interfaces mais eficazes.



CRitÉRiOS DE QuAliDADE PARA iNtERFACES DE PRONtuáRiOSElEtRôNiCOS  
 

132

Modelos mentais

Norman (2006) explica que há um número espantoso de 
objetos que nos rodeiam: são os chamados objetos do cotidiano. 
A forma como cada objeto funciona é única e torna necessário 
um aprendizado a cada nova experiência. Alguns produtos 
mantêm características chaves que representam seu compor-
tamento ou simplesmente dão pistas de como funcionam. 
Desse modo, é possível representar mentalmente, a partir de 
experiências anteriores, o entendimento sobre esses objetos 
(CYbiS; bEtiOl; FAuSt, 2010). Esse processo de reconhecer um 
objeto e explicá-lo a partir de uma experiência anteriormente 
vivida é denominado modelo mental. 

Cybis, betiol e Faust (2010) definem um modelo mental 
como sendo uma constituição de visões de realidade particular 
relacionadas aos conhecimentos adquiridos sobre funções, 
estruturas e funcionamento de sistemas e dispositivos. Por 
serem individuais, representam a forma particular de como 
um usuário enxerga e entende um determinado sistema, e por 
conta disso são incompletos e dinâmicos em função do tempo. 
É como uma forma de simplificação da complexidade inerente 
aos objetos. isso acontece porque não somos capazes de arma-
zenar todos os detalhes sobre o que vimos nos nossos cérebros, 
fazendo com que usemos formas de simplificar os elementos 
mais complexos em partes que podem ser compreendidas e 
organizadas (StREEt; PARRiSh; bEAubiEN, 2020).
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PROCESSOS DE DESIGN DE INTERFACE

barbosa e Silva (2010) apontam que o primeiro passo para 
registar o entendimento sobre os usuários é delinear o seu 
perfil. Com esse perfil, é possível ter uma descrição completa 
das características dos usuários que utilizarão o projeto, permi-
tindo aos designers entender quais objetivos devem ser apoiados 
pelo sistema que está sendo projetado.

 Design Centrado no Usuário

Do inglês User Centered Design - uCD, o Design Centrado no 
usuário é um processo que ajuda a ter uma visão ampla sobre os 
usuários e suas respectivas necessidades, pois procura envolver 
os usuários desde a concepção até as fases de validação de 
produtos. Sua principal vantagem é entender as necessidades, 
desejos e limitações das pessoas para produzir sistemas mais 
relevantes. Norman (2006) explica que utilizar esse processo 
para auxiliar no desenvolvimento de projetos aumenta signi-
ficativamente as chances de sucesso desses empreendimentos. 
Ele lista quatro princípios fundamentais para aplicação do 
Design Centrado no usuário (Quadro 3).
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Quadro 3: Princípios propostos por Norman para utilização de uCD.

Princípio

Solução de problemas centrais na sua raiz

Foco em seres humanos

ter uma visão sistêmica dos problemas

teste e refinamento de proposições

Fonte: Norman (2006)

Essa metodologia se mostra altamente relevante por ser 
capaz de ajudar a identificar as necessidades reais do cliente. 
Cooper, Reimann e Cronin (2007) explicam que a tecnologia 
ou inovação só poderão dar certo se estiverem alinhadas aos 
objetivos do ser humano. isso releva a necessidade de mapear, 
de forma adequada e mensurável, as necessidades dos usuários.

Modelos conceituais

Segundo garrett (2003), a impressão que alguém tem sobre 
o funcionamento de um determinado componente interativo é 
denominado de modelo conceitual. Considerando que existem 
vários sistemas, com diferentes abordagens, o usuário precisará 
entender cada elemento gráfico. Assim, para garantir o enten-
dimento e utilização adequada de elementos semelhantes, estes 
devem manter consistência e funções análogas. O cientista da 
computação Jakob Nielsen criou uma lei de design chamada lei 
de Jakob da Experiência de usuário de internet, na qual explica 
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que os usuários estão acostumados a acessar diversos outros sites 
na internet e por isso é desejável ter sites com funções similares 
(NiElSEN, 2000). A utilização de um modelo conceitual busca 
tornar um produto mais coerente ao modelo mental, por meio 
da representação visual que os usuários têm. O modelo deve 
corresponder às expectativas do usuário, oferecendo a ele uma 
forma intuitiva de trabalhar (gARREtt, 2003).

QUALIDADE PARA INTERFACE DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO PACIENTE

Noriak Kano (1984) explica que qualidade é resposta 
positiva aos anseios e expectativas de seus consumidores. 
Ele defende qualidade como sendo um termo que representa 
características desejáveis de um ponto de vista específico, 
ou seja, esse é um termo subjetivo que depende do público 
ou contexto em que esteja sendo direcionado. Para mensurar 
se um produto tem qualidade é preciso utilizar métricas que 
possam ser tomadas como critérios comparativos de avaliação. 
Por exemplo, para os usuários, uma interface com qualidade 
poderia oferecer elementos compreensivos, respeitando seus 
modelos mentais, ao passo que para a equipe de engenharia de 
software a qualidade pode ser baseada na proximidade entre os 
requisitos elicitados e os requisitos implementados na entrega 
do projeto de software. 

No âmbito de projeto de interface do usuário, existem 
técnicas e processos capazes de mapear requisitos essenciais. 
Atualmente, para desenvolver um projeto de interface com 
qualidade, do ponto de vista do usuário, é comum utilizar o 
modelo de design centrado no usuário (DCu).  Esse modelo 
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permite aos projetistas descobrir, mapear, planejar e desen-
volver projetos mais adequados às necessidades do usuário. 
O modo ideal para projetar é começar a entender as tarefas 
que precisamos ter realizadas, estruturar as ferramentas para 
construir sobre as necessidades e capacidades humanas e, a 
partir disso, construir as tecnologias (KAlbACh, 2017)

Perfis de usuários de prontuários eletrônicos

Com o resultado das pesquisas realizadas junto aos 
usuários, é possível identificar que perfis serão os principais 
beneficiários dos projetos desenvolvidos, quais deles o utilizarão 
com maior ou menor frequência, bem como os principais impac-
tados. A partir desse conhecimento, é possível criar o mapa de 
visualização dos stakeholders mais diretamente envolvidos ou com 
menos envolvimento no projeto, criar metas para cada um desses 
e projetar interfaces focadas nos respectivos cenários.
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Figura 1: Diagrama de nível de usuários envolvidos.
Fonte: Adaptado de AguiAR et al (2016).

A Figura 1 mostra como e quais as relações os usuários 
mantém com o prontuário eletrônico do paciente. Os principais 
stakeholders são médicos e pacientes, ou seja, as pessoas com 
maior envolvimento com o projeto. De forma secundária, há 
outros atores que são enfermeiros e demais profissionais de 
saúde. Esse panorama mostra que é possível criar interfaces para 
todos os stakeholders, mas que é preciso dar enfoque às demandas 
mais importantes, que são os objetivos dos stakeholders primários, 
seguidos dos secundários e, por fim, os indiretos.
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Critérios para interfaces focadas em prontuários

Para construir projetos de interface exitosos, é importante 
definir os critérios que serão norteadores no desenvolvimento, 
que devem ser traçados baseando-se nos objetivos do negócio, 
necessidades do usuário e a capacidade tecnológica. Cooper, 
Reimann e Cronin (2017) criaram um modelo para representar 
os fatores de sucesso geral de um produto (Figura 2).

Figura 2: Modelo de Cooper para o sucesso geral do produto.
Fonte: Adaptado de Cooper (2017)

Segundo esses autores, um produto precisa, ao 
mesmo tempo, alinhar três dimensões: designers, gerentes e 
tecnologistas. 
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A partir disso, é importante definir os princípios que 
irão nortear o desenvolvimento de produtos. Para prontuários 
eletrônicos do paciente, foram definidos os princípios de design 
do Quadro 4.

Quadro 4: Princípios de design de prontuários eletrônicos do paciente

Princípio Descrição

Fácil de aprender A interface deve focar na facilidade de 
aprendizado.

Seguro A interface deve oferecer segurança para o 
usuário ao utilizar os elementos visuais.

Controle de 
usuário

O usuário será capaz de desfazer uma função mesmo 
que ela esteja disponível por um tempo curto.

Consistente
A interface deve ser capaz de mapear a 
funcionalidade semântica do elemento com sua 
ação no sistema.

Design 
minimalista

A interface deverá oferecer ao usuário apenas 
funções possíveis e desejáveis, sem incluir 
elementos inoperáveis.

interface estética
A interface deverá oferecer elementos trabalhados 
a partir de regras visuais de princípios universais 
de design e engenharia semiótica.

Fonte: Autoria própria

Os princípios descritos no Quadro 4 devem também seguir 
uma ordem de prioridade dentro do projeto. É importante 
destacar que há situações em que não será possível satisfazer 
todos os seis princípios, ou seja, será necessário satisfazer um 
em detrimento de outro, na ordem de baixo para cima.
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Figura 3: Pirâmide de princípios de design do prontuário eletrônico.
Fonte: Adapatada do modelo de hierarquia de Maslow (CibYS, 2013)

Fatores importantes para o sucesso

O processo de design centrado no usuário passa por 
diversas etapas antes de chegar na fase de construção de telas. 
Ele é capaz de produzir diversas informações importantes para 
a equipe de projeto. Além disso, prioritariamente, é preciso 
conhecer em que contexto e com quais pessoas o software 
será utilizado. O fator de sucesso desse processo passa direta-
mente pelo mapeamento dos potenciais usuários, seus desejos, 
necessidades e limitações. Esse caminho é capaz de impactar 
positivamente no resultado da experiência do usuário e tornar 
o projeto eficaz.
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Introdução 

Sem dúvidas, um dos maiores desafios na área médica do nosso 
século é o desenvolvimento de novas ferramentas para detecção 
e tratamento de pacientes acometidos pelos diversos tipos de 
câncer. Frequentemente nomeado de forma genérica, o termo 
“câncer” na verdade engloba a transformação de células saudá-
veis em células tumorais que podem eventualmente acometer 
qualquer tecido que esteja em divisão celular. De acordo com o 
National Cancer institute dos Estados unidos (http://www.cancer.
gov/types/by-body-location), as diversas formas de câncer podem 
ser classificadas em aproximadamente 200 tipos distintos, de 
acordo com o tipo celular acometido, órgão primariamente 
afetado, padrões de mutações genéticas e alterações epigenéticas, 
expressão de marcadores intracelulares e de superfície (buRREll 
e colab., 2013; COOPER e hAuSMAN, 2007; SONg e colab., 2015). 
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Em conjunto, a complexidade das análises necessárias 
(seja através de exames de imagem, biópsias, imunofenotipagem, 
análise de alterações epigenéticas e de mutações em genes-chave, 
dentre outros) requer a presença de profissionais bem treinados 
e equipamentos laboratoriais/hospitalares de alto custo, repre-
sentando uma grande barreira de tempo e recursos humanos/
econômicos necessários para realização do diagnóstico precoce 
e maior chance de sobrevida dos pacientes acometidos.

Estimativas recentes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) indicam que aproximadamente 8,8 milhões de pessoas 
morrem anualmente em decorrência direta ou de complicações 
associadas aos diversos tipos de câncer, especialmente em países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (StEWARt e WilD, 2014). 
Este é um cenário que está longe de apresentar perspectivas de 
melhora. De acordo com o trabalho publicado por bray e colabo-
radores, até 2030 é esperada a ocorrência de 24,6 milhões de novos 
casos diagnosticados e de 13 milhões de óbitos relacionados ao 
câncer em todo o mundo (bRAY e colab., 2012). Além destes alar-
mantes números, o diagnóstico de câncer também representa um 
grande impacto econômico mundial, afetando diversos sistemas 
de sistemas de saúde e a produtividade dos trabalhadores, esti-
mado em perdas na ordem de uS$ 1,16 trilhões de dólares anuais 
(WhO, 2017). No brasil, além dos diversos tipos de câncer de pele, 
anualmente destacam-se a ocorrência de câncer de mama, de colo 
uterino e de próstata. Estimativas recentes do instituto Nacional 
do Câncer (iNCA) preveem a ocorrência de 65.840 novos casos de 
câncer de próstata, 66.280 casos de câncer de mama e 16.590 casos 
de câncer de colo uterino, resultando na ocorrência de 15.391 óbitos 
relacionados ao câncer de próstata, 16.972 óbitos relacionados ao 
câncer de mama e 1.454 óbitos relacionados à ocorrência de câncer 
de colo uterino apenas durante o ano de 2020 (iNCA, 2019).
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Dessa forma, o desenvolvimento de novas ferramentas 
e estratégias para o diagnóstico precoce dessas neoplasias 
representam um importante aliado na corrida em busca da cura 
do paciente. Especialmente com a frequente incorporação de 
conceitos fundamentais da medicina personalizada na prática 
clínica, a utilização de ferramentas moleculares atualmente 
ainda apresenta gargalos práticos, mas que, uma vez superados, 
certamente permitirá que avancemos no sentido da precisão 
diagnóstica com maior rapidez e de menor custo operacional. 

Dentre as ferramentas que tem ganhado destaque ao 
longo dos últimos anos, a utilização dos microRNAs (miRNAs) 
emergiu como um promissor campo de interface entre as 
ciências básicas da saúde e a medicina, alterando progressiva-
mente a possibilidade da realização do diagnóstico molecular 
e o tratamento de diversas doenças no futuro. Desde a sua 
descrição inicial em C. elegans por lee e colaboradores em 1993, 
a expressão de miRNAs está relacionada à ação de mecanismos 
de regulação gênica pós-transcricional, a partir da interação 
entre os miRNAs e as respectivas sequências-alvo de RNAs 
mensageiro (lEE e colab., 1993). 

Progressivamente, diversos estudos relacionaram a 
ação dessas moléculas com o controle de processos biológicos 
importantes, como a ativação de vias de sinalização, proli-
feração e diferenciação celular, além da ativação/inibição 
da morte celular em fungos, plantas e animais (AlVAREZ-
gARCiA e MiSKA, 2005; ChEN e colab., 2014; JONES-RhOADES e 
colab., 2006; REiNhARt e colab., 2002). Poucos anos após a sua 
descrição inicial, a miRbase (v. 22.1), uma das maiores plata-
formas de catálogo de sequências de miRNAs, alimentadas por 
cientistas de todo o mundo, apresenta mais de 48 mil sequências 
de miRNAs obtidas de 271 espécies diferentes, incluindo 1917 
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sequências obtidas de homo sapiens (KOZOMARA e colab., 2019; 
KOZOMARA e gRiFFithS-JONES, 2014). 

Estruturalmente, os miRNAs são compostos por pequenos 
fragmentos de RNAs não-codificantes (20 – 25 nucleotídeos) 
e originam-se a partir de sequências gênicas presentes em 
introns e exons (ChEN e colab., 2014; WAhiD e colab., 2010). 
Em condições fisiológicas, os pri-miRNAs são sintetizados pela 
enzima RNA polimerase ii e clivados pela proteína Drosha em 
pre-miRNAs, presentes no núcleo celular. Em seguida, estas 
estruturas (70 – 100 nucleotídeos) são exportadas para o cito-
plasma pela proteína Exportina 5 e se associam às proteínas 
Argonautas (AgO1 e AgO2). Esta interação possibilita a estabi-
lização da interação seguinte com Dicer, proteína responsável 
pela clivagem final do pre-miRNA na conformação de RNA 
dupla fita, contendo de 20 – 25 nucleotídeos (Figura 1). Por fim, 
a sequência final do miRNA de fita simples é liberada após ação 
das helicases e incorporada ao complexo protéico (miR-RiSC), o 
qual atuará no controle pós-transcricional da expressão gênica, 
induzindo o silenciamento e/ou degradação das sequências-alvo 
do RNA mensageiro (iORiO e CROCE, 2012). 

A partir dos resultados observados em modelos animais 
e seres humanos, o acúmulo de evidências obtidas ao longo dos 
anos também permite afirmar que, além de importantes na 
manutenção da homeostase tecidual, os miRNAs teciduais e/ou 
secretados apresentam mudanças no perfil de expressão durante 
as etapas iniciais da patogênese de diversas doenças – incluindo 
o desenvolvimento dos diversos tipos de câncer. Nesse contexto, 
conforme demonstrado por ludwig e colaboradores, em condições 
fisiológicas, a expressão de miRNAs segue um padrão específico 
de assinatura molecular de acordo com o tecido, evidenciando o 
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papel-chave dessas moléculas no processo de diferenciação celular 
e controle da homeostase (luDWig e colab., 2016).

Figura 1 – Representação esquemática da síntese e liberação de miRNAs

Embora não seja objetivo deste capítulo aprofundar os 
mecanismos relacionados à ação dos miRNAs, é fundamental 
ressaltar que uma parcela dos miRNAs produzidos intracelular-
mente podem ser liberados para o meio extracelular no interior 
de pequenas vesículas – os exossomos (ZhANg, Jian e colab., 2015). 
uma vez liberadas, parte dessas moléculas podem ser secretada 
em diversos fluidos biológicos (como o sangue, a saliva ou a 
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urina) e ser carreada para diferentes tecidos, possibilitando a 
comunicação e a regulação gênica entre células de diferentes 
órgãos (DEiuliiS, 2016; O’bRiEN e colab., 2018). Essas propriedades 
(assinatura tecido-específica e capacidade de ser detectado em 
fluidos biológicos diversos) representam uma enorme vantagem 
dos miRNAs frente a outros tipos de biomarcadores para reali-
zação de biópsias líquidas em casos de suspeitas de neoplasia 
(ShigEYASu e colab., 2017; uRAbE e colab., 2019). 

Dessa forma, considerando a renovação celular diária 
dos nossos diversos tecidos, o equilíbrio dinâmico entre a 
proliferação de células saudáveis e potencialmente neoplásicas 
demanda um gasto energético enorme para reparar as lesões 
detectadas no DNA das células e a eliminação daquelas que 
não puderam ser corrigidas, através da ação de mecanismos de 
imunovigilância do microambiente tecidual. No entanto, a falha 
nesses mecanismos possibilita o desenvolvimento de células 
com mutações no DNA, que podem favorecer o desenvolvimento 
de padrões aberrantes de expressão de miRNAs e a proliferação 
celular descontrolada, resultando no câncer (FENg e colab., 
2011; SuZuKi e colab., 2009; ZhANg, baohong e colab., 2007).  

É importante destacar que essas alterações ocorrem a 
nível molecular durante as etapas iniciais do desenvolvimento 
tumoral e muito antes da identificação de qualquer sinal 
ou sintoma clínico e da identificação de outros marcadores 
laboratoriais do câncer a partir da utilização dos métodos de 
diagnóstico tradicionais. No entanto, considerando a sensibili-
dade de detecção de poucas cópias dessas moléculas utilizando 
ferramentas de biologia molecular (como a Reação em Cadeia 
da Polimerase em tempo Real, Rt-PCR; ou outros arrays), é 
possível identificar essas alterações com precisão e segurança a 
partir da análise do padrão de miRNAs, sem que seja necessário 
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coletar amostras de biópsias (no caso de tumores em tecidos 
sólidos) do paciente. 

Com base nessas características, ao longo dos últimos 
anos, diversos grupos de pesquisa em todo mundo têm explo-
rado o potencial dos miRNAs como biomarcadores tumorais 
para realização do diagnóstico do câncer de forma mais precisa 
e menos invasiva (hAYES e colab., 2014). Embora ainda não 
existam kits comerciais para detecção dessas moléculas para 
fins diagnósticos, diversos fornecedores apresentam metodolo-
gias e dispositivos distintos para quantificação de miRNAs para 
fins de pesquisa, mas ainda com um custo elevado por amostra 
(aproximadamente uS$ 4.500 para 12 amostras). 

Aliado ao elevado preço por um exame de triagem, as 
plataformas atualmente disponíveis necessitam de etapas preli-
minares para preparo da amostra utilizando uma infraestrutura 
laboratorial mínima e operadores altamente especializados, 
inviabilizando a sua execução em locais afastados dos grandes 
centros urbanos. A resolução desses problemas é, portanto, 
fundamental para o desenvolvimento de plataformas que sejam 
voltadas para realização de testagem em larga escala, de fácil 
utilização e de baixo custo operacional. 

Outro fator fundamental para o desenvolvimento e imple-
mentação de uma nova plataforma voltada para o diagnóstico 
de câncer deve considerar também a escolha adequada dos 
miRNAs-alvo para cada perfil de amostra. A validação prévia dos 
alvos escolhidos utilizando dados publicados na literatura deve 
ser confrontada com a possibilidade de ocorrência de variações 
biológicas, outras doenças crônicas e/ou processos inflamató-
rios em curso, de modo que a rede de moléculas inicialmente 
estabelecida no algoritmo de decisão definido para categorização 
da doença poderá ser otimizada utilizando aprendizagem de 
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máquinas e redes neurais, a fim de entregar sempre o resultado 
mais confiável possível ao paciente e seu médico. 

Porém, depois de resolver todos esses problemas, o que 
fazer com esses dados? Onde salvá-los? De que forma aquelas 
informações obtidas poderão ser úteis e orientar a tomada de 
decisão clínica?

Prontuário eletrônico do paciente com câncer 

O prontuário eletrônico do paciente com câncer 
(PEP-câncer) vai muito além de um sistema de registro de atendi-
mentos clínicos e pode possibilitar ao profissional de saúde, bem 
como ao paciente, um acompanhamento sistemático de toda a 
evolução da doença, exames, condutas e procedimentos terapêu-
ticos. Neste caso, para que haja uma metodologia científica nas 
pesquisas em busca da cura do câncer, é fundamental que se faça 
o registro da maior quantidade de dados possíveis relacionados 
ao paciente, condutas médicas e resultados alcançados. 

Nesse sentido, o prontuário eletrônico do paciente 
com câncer tem por objetivo principal coletar e armazenar 
o conjunto de dados referentes à evolução clínica e de saúde 
destes pacientes. Além disso, por se tratar de um prontuário 
eletrônico do paciente, as informações e dados nele contidas 
pertencem a ele, ou seja, o acesso a estas informações podem ser 
fornecidas a quem o paciente desejar. Além disso, a concessão 
desse acesso também poderá ser revogada em qualquer tempo. 

Atualmente, o conjunto de tecnologias disponíveis para 
o armazenamento digital dessas informações permite que os 
profissionais de saúde e pesquisadores possam desenvolver suas 



PRONtuáRiO ElEtRôNiCODO PACiENtE COM CÂNCERE SiStEMAS EMbARCADOS   
 

152

atividades de forma muito mais segura, organizada e com maior 
agilidade, mas isso não significa dizer que os procedimentos 
éticos relativos à pesquisa científica não devem ser observados, 
ou seja, todos os trâmites necessários à condução da pesquisa 
precisam ser considerados e seguidos, como por exemplo, a 
aprovação da pesquisa por um Comitê de Ética em Pesquisa. 

Este é um aspecto muito importante, uma vez que o trabalho 
realizado por estes profissionais será feito de maneira otimizada, 
minimizando a perda de tempo, o armazenamento de registros em 
papel e facilitando a recuperação destes registros. Dessa forma, o 
profissional de saúde poderá dedicar a maior parte do seu tempo 
a suas atividades fins, quais sejam, o acompanhamento e cuidados 
ao paciente. Por outro, lado os pesquisadores e cientistas de dados 
poderão fazer uso dessa grande gama de dados e informações 
para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a tratamento 
diagnóstico, prognóstico, entre outras. Assim, fica explícita a 
importância do armazenamento e guarda dos dados em saúde

Além disso, outro aspecto que precisa ser destacado 
quanto ao processo evolutivo diz respeito às tecnologias para 
transmissão e transferência de dados. As tecnologias de trans-
missão sem fio, por exemplo, permitiram o surgimento de novos 
mercados e novos campos de pesquisas, suplantando paradigmas 
anteriormente existentes. Aproveitando-se dessas evoluções, o 
segmento voltado para dispositivos móveis e internet das Coisas 
(iot – Internet of Things) favorecem o surgimento de novos mercados 
e campos de pesquisa. hoje em dia, um relógio não serve apenas 
para a marcação das horas, mas pode ser utilizado também para 
medição da frequência cardíaca, da saturação parcial de oxigênio, 
para mensurar o deslocamento e o percurso realizado por uma 
pessoa e, em alguns casos, acionar um serviço de emergência, 
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informando sobre uma ocorrência de queda do usuário, com a 
sua geolocalização. 

todavia, a despeito de todas as vantagens que tais tecno-
logias podem oferecer, não é possível descartar as questões 
relacionadas à segurança e privacidade dos dados em saúde. Estes 
elementos têm uma relevância ainda maior, posto que se trata 
de informações confidenciais para as quais existem legislações 
específicas, bem como de caráter ético. 

A capacidade de processamento de dados dos sistemas 
atuais torna a tarefa de analisar uma grande quantidade de dados 
menos dispendiosa. Com isso, é possível desenvolver modelos 
computacionais complexos com vistas a obtenção de resultados 
de diagnóstico e prognóstico dos pacientes mais precisos em 
tempo hábil. técnicas de Machine Learning e Big Data são cada vez 
mais atualizadas com este propósito. Entretanto, este alto poder 
computacional não está disponível apenas em grandes servidores 
ou clusters de computadores, mas também é possível observar uma 
evolução da capacidade de processamento dos dispositivos móveis.

Muito embora o termo “câncer” seja utilizado para clas-
sificar um conjunto de doenças, existem várias especificidades 
em relação à evolução e ao tratamento que dependem do tipo 
de câncer. Por exemplo, os tratamentos que são utilizados para 
o câncer de mama são diferentes dos tratamentos que são utili-
zados para o melanoma, assim como a evolução de um câncer de 
pâncreas (um dos mais agressivos) é diferente da evolução o câncer 
de próstata. Embora o comportamento de mutação celular seja um 
fator comum entre os diversos tipos de câncer a forma como ele 
se comporta no organismo, a idade e as condições preexistentes 
do indivíduo fazem com que o acompanhamento e evolução dos 
pacientes seja realizado de forma diferente.  



PRONtuáRiO ElEtRôNiCODO PACiENtE COM CÂNCERE SiStEMAS EMbARCADOS   
 

154

PEP-Câncer: 
interoperabilidade entre sistemas

Como já mencionado nesse livro, o padrão hl7 FhiR (Health 
Level Seven International - Fast Healthcare Interoperability Resources) 
(hl7 FhiR, 2019) é um protocolo que descreve o formato de dados, 
seus elementos (recursos) e uma interface de comunicação de 
dados para o compartilhamento de Registro Eletrônico de Saúde 
(RES). Em uma outra perspectiva, o hl7 pode ser interpretado 
como um protocolo de comunicação de dados que tem por obje-
tivo facilitar o intercâmbio de dados entre sistemas que atuam 
como um RES. Mas por que é importante que haja um protocolo 
de comunicação de dados para área da saúde? 

imagine uma paciente que realiza exames e consultas 
regularmente na rede pública de saúde. Entretanto, esta 
paciente tem uma rotina que faz com que se desloque entre 
municípios e estados vizinhos. Dessa forma, em um dado 
momento, é necessário que esta paciente realize uma consulta 
e exame de ultrassonografia mamária em uma rede privada 
de atenção à saúde. Nesse contexto, o profissional de saúde 
que realizar este atendimento e precisar das informações de 
consultas e exames anteriores, as quais deverão estar armaze-
nadas no RES do sistema de saúde pública, necessita que haja 
uma integração entre esses sistemas. Caso não haja uma inter-
face de comunicação entre esses dois sistemas, é pouco provável 
que este profissional de saúde tem acesso a estas informações 
e, com isso, a conduta do profissional e os cuidados destinados 
a este paciente poderão ser comprometidos.

Este é claramente um cenário sob a perspectiva da visão 
clínica do problema. Sendo assim, sem esta interoperabilidade, 
sem esta integração, como um profissional de saúde poderia ter 
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acesso às informações anteriores de dados clínicos e exames de 
uma paciente que foi atendida em uma outra unidade de saúde? 
Esta paciente está vinculada a um outro sistema que não aquele 
em que o profissional está utilizando como apoio para o seu 
atendimento naquele momento. 

logo, quando consideramos o ponto de vista da pesquisa 
acadêmica, a possibilidade da mais dados e informações são 
de extrema importância para a investigação. Com isso, os 
resultados de modelos preditivos podem ser mais apurados, 
até mesmo as condutas, aquilo que é considerado a melhor 
evidência científica pode ser modificado através de uma obser-
vação mais ampla sobre os dados desses pacientes. 

No brasil, os padrões definidos pelo hl7 já foram 
estipulados como aqueles que serão adotados nas redes de 
saúde, conforme portaria nº 2.073 do gabinete do Ministro do 
Ministério da Saúde, de 31 de agosto de 2011 (MiNiStÉRiO DA 
SAúDE, 2011). Esta portaria regulamenta o uso de padrões de 
interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de 
informação em saúde no âmbito do Sistema único de Saúde, 
nos níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e para os 
sistemas privados e do setor de saúde suplementar. 

Desde então, já foram lançados novos padrões de inte-
roperabilidade pelo hl7, sendo o FhiR atualmente o modelo 
mais completo e moderno em termos de integração de sistemas. 
Em novembro de 2019, o Ministério da Saúde do brasil lançou 
o projeto piloto da Rede Nacional de Dados da Saúde (RNDS) 
(MiNiStÉRiO DA SAúDE, 2019) em Maceió/Alagoas. A RNDS 
tem como principal objetivo a troca de informações entre as 
diversas unidades e pontos das Redes de Atenção à Saúde de 
tal forma que seja possível uma transição e continuidade dos 
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cuidados em saúde entre os entes do setor público e privado, 
bem como dentro de cada setor.

Muito embora essa iniciativa não seja especificamente para 
atendimento às necessidades dos pacientes ou dos profissionais 
envolvidos com cuidados e pesquisas na área do câncer, isso 
demonstra que há um compromisso dos governantes no sentido 
de promover uma transformação digital no país na área da saúde.

PEP-Câncer: 
persistência de dados em saúde

O armazenamento de dados em saúde é um dos temas de 
maior relevância para as áreas da saúde e de sistemas de infor-
mação em saúde. Esta relevância se deve principalmente aos 
aspectos de segurança, privacidade, integridade, disponibilidade, 
semântica, entre outros temas que dizem respeito à área de arma-
zenamento de dados. Em se tratando de sistemas de informação 
em saúde, esta modelagem de dados pode ser realizada em diversos 
níveis, quais sejam: conceitual, lógico ou detalhado. No brasil, 
conforme já mencionado, a portaria 2.037 de 2011 do Ministério da 
Saúde já definiu que o RES no brasil deve adotar o padrão definido 
pela tecnologia openEhR (OPENEhR, 2019c).

A adoção por uma tecnologia aberta como o openEhR 
(que também vem sendo adotada em outros países) é muito 
importante, pois demonstra que o brasil está caminhando de 
maneira alinhada com outras instituições de reconhecimento 
internacional. Dentro os atores internacionais que estão 
adotando as soluções do openEhR, estão o Ministério da Saúde 
da Eslovênia (país que é referência na transformação digital e na 
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adoção de padrões abertos e transparência de dados) e hospitais 
públicos da Noruega, além de regiões de saúde da Austrália e 
Suécia (OPENEhR, 2019b).

A definição de um padrão aberto possibilita que várias 
empresas e instituições de ensino e pesquisa possam desenvolver 
soluções para os desafios existentes. Sem um padrão pré-estabe-
lecido, o desenvolvimento de qualquer solução irá requerer um 
esforço muito maior para sua integração, caso seja necessária a 
sua incorporação ao serviço público. todavia, essa é uma visão 
ainda muito limitada quando falamos sobre integração, uma 
vez que economias mundiais estão cada vez mais conectadas os 
cidadãos do mundo viajam para além-fronteiras de seus países. 
Dessa forma, não apenas as economias precisam estar integradas, 
mas também os modelos e sistemas de saúde. Quando uma pessoa 
deseja viajar de um país para outro sem levar a moeda do seu 
país impressa, ou seja, sem levar fisicamente o dinheiro, isso já é 
possível. Os bancos e companhias de cartões de crédito permitem 
que as pessoas possam fazer uso de seus recursos financeiros em 
outros países. isso demonstra que houve uma grande evolução 
entre os sistemas financeiros dos diversos países, todavia, o 
mesmo não é percebido em termos de sistemas de saúde. Não há 
uma governança global entre os sistemas de saúde.

Quando falamos em desafios tecnológicos, vários deles 
já foram vencidos, quer sejam em termos de processamento, 
armazenamento, autonomia de energia ou de transmissão, 
mas isso não implica dizer que se chegou ao limite da evolução. 
Pelo contrário, o tempo nos mostra que a sociedade sempre 
conseguiu se superar em períodos de crise e em períodos como 
estes as evoluções ocorrem de forma mais rápida. Entretanto, 
é importante destacar que tais avanços precisam estar em 
sintonia com as discussões políticas, para que as soluções e 
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inovações trazidas pelas instituições de pesquisa ou indústria 
possam de fato ser usufruídos pela sociedade. Se o mundo já 
tivesse evoluído politicamente para superar alguns desafios 
diplomáticos, certamente as diversas crises de pandemias e 
epidemias enfrentadas nos últimos anos, e mais recentemente 
em 2020, outras decisões poderiam terem sido tomadas e os 
impactos causados pela pandemia de Covid-19, consequente-
mente, poderiam ser diferentes e em menores proporções.

A proposta conceitual trazida pela tecnologia do 
openEhR oferece um modelo de desenvolvimento desacoplado 
de tecnologia. Dentre vários aspectos que são apontados por 
ele para o desenvolvimento de RES, uma questão que é central 
está definida em torno do Programa de Modelos Clínicos (Clinical 
Models Program), os quais são gerenciados sob a governança do 
grupo Editorial de Modelos Clínicos. tais modelos são propostos 
por profissionais de saúde ou profissionais de informática em 
saúde através de uma plataforma web para definição desses 
modelos, conhecida como gerenciador de Conhecimento Clínico 
(Clinical Knowledge Manager - CKM) (OPENEhR, 2019a). Existem 
outras questões importantes envolvendo a tecnologia do 
openEhR, tais como arquétipos, templates e terminologias que 
não serão abordadas por este capítulo, por não ser esta a sua 
proposta. Entretanto, é possível encontrar informações mais 
detalhadas no site do openEhR (OPENEhR, 2019c).

As definições propostas pelo CKM são de nível concei-
tual, permitindo que os desenvolvedores de sistemas de saúde 
possam utilizar as tecnologias de Sistema de gerenciamento de 
banco de Dados que desejarem. isso implica dizer que o modelo 
físico do banco de dados será definido pela equipe, engenheiro 
ou arquiteto do sistema de informação, possibilitando que as 
equipes de sistemas possam desenvolver soluções de forma mais 
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rápida, uma vez que não se faz necessário aprender uma nova 
tecnologia. Além disso, como o desenvolvimento dos modelos é 
feito de forma aberta, o compartilhamento dos modelos entre 
os vários sistemas e países que resolvam adotar a solução 
conceitual proposta pelo openEhR é possível. Dessa forma, o 
compartilhamento de dados clínicos e prontuários no futuro 
poderá ser apenas uma questão ou desafio diplomático.

A comunidade acadêmica e o setor produtivo estão cada 
vez considerando o uso do openEhR como uma solução viável 
e elegante para o desenvolvimento de PEP. Entretanto, os 
arquétipos, um dos elementos-chave que possibilitam o desen-
volvimento desses sistemas tendo como base um conhecimento 
comum em saúde e que seja compartilhado pela comunidade, 
ainda estão sendo definidos e podem necessitar de um padrão 
específico de acordo com cada tipo de câncer. 

Para o câncer de próstata, por exemplo, existem alguns 
arquétipos que se encontram em revisão sobre registros deta-
lhadas de achados em exames de microscópio, outros ainda com 
o status de rascunho para a definição de escalas de avaliação da 
doença, como o é o caso do briganti Risk Score e o International 
Prostate Symptom Score (i-PSS). uma vez que os modelos concei-
tuais desses arquétipos são desenvolvidos com a participação 
da comunidade, o seu aceite pelos diversos grupos de pesquisa 
e profissionais de saúde envolvidos tende a ser melhor. Além 
disso, como cada arquétipo possui uma descrição explicativa 
sobre o propósito e objetivo dele, o diálogo em torno da temática 
abordada é facilitado. 

todavia, não se pode contar exclusivamente com uma 
colaboração voluntária da comunidade científica. É preciso que 
as empresas e indústrias que desenvolvem dispositivos biomé-
dicos e para área da saúde estejam contribuindo ativamente 
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e financiando o desenvolvimento de novos arquétipos para 
as áreas que ainda não foram contempladas. Não obstante, o 
conhecimento científico e clínico que temos hoje provavel-
mente estará defasado em cinco ou dez anos, sendo necessária 
a revisão ou definição de arquétipos.

PEP-Câncer: 
perspectivas para diagnóstico 
e prognóstico de doenças complexas

A complexidade dos exames e o grau de refinamento das 
informações obtidas a cada laudo médico superam em muito o 
formato classicamente utilizado do prontuário em papel. Como 
armazenar os milhares gigas de dados e informações de forma 
segura e fidedigna de sucessivos exames de imagem (como as 
tomografias computadorizadas por emissão de pósitrons) de 
um paciente que faz acompanhamento de uma terapia contra o 
câncer? A despeito dos laudos detalhados, eles ainda serão um 
resumo geral dos principais achados naquele exame e muitas 
vezes podem deixar escapar detalhes que não cabem no papel 
ou que não foram percebidos à primeira vista, mesmo de um 
profissional bem treinado. Esse mesmo problema poderia ocorrer, 
por exemplo, nos exames citopatológicos. Como revisitar aqueles 
resultados no futuro, considerando as novas descobertas? Seria 
possível uma ter uma “lâmina digital” no prontuário?

Enquanto alguns segmentos, como a imagiologia médica 
e a patologia, ainda discutem essas possibilidades, em outros 
campos, como a genética, a imunologia e a biologia molecular, 
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o armazenamento de dados obtidos em arrays inteiros já é uma 
realidade e permite recriar todas as etapas que compõem a análise 
do resultado ou reanalisar aquela mesma amostra no futuro. 

Para entender melhor essa realidade, considere a seguinte 
situação: atualmente, pagando apenas algumas dezenas de 
dólares, é possível ter o seu genoma completo sequenciado 
por empresas nos Estados unidos e o resultado enviado para 
sua casa em poucas semanas. Excluindo qualquer debate ético 
sobre essa ação, dentre outras coisas, é possível saber com 
algum grau de confiabilidade as suas chances de desenvolver 
um câncer no futuro. Esses resultados são calculados em 
função das mutações detectadas em genes-chave (como p53, 
NF-κb, NFAt, dentre outros) e os painéis genéticos associados à 
ocorrência dos diversos tipos de câncer que conhecemos hoje, 
mas nada impede que sejam analisados e confrontados com 
novos painéis disponíveis no futuro. Até lá, as informações 
deste sequenciamento deverão ser resguardadas e associadas 
ao PEP daquele paciente, cabendo a ele permitir o uso ou não 
dessas informações no futuro.

Da mesma forma, a reanálise de amostras raras (como 
biópsias de medula óssea de um paciente com linfoma) 
possibilitaria um exame mais detalhado daquela doença 
sem a necessidade de coletas de novas amostras do paciente, 
permitindo a subclassificação específica daquela doença e a 
identificação do melhor protocolo de quimioterápicos para 
aquele quadro. Nesse sentido, quantas vidas poderiam ter sido 
salvas a partir da identificação de novos marcadores por cito-
metria de fluxo? Quantos diagnósticos poderiam ser mais bem 
esclarecidos a partir da análise de marcadores moleculares? 
Considerando a inevitável personalização da medicina no 
presente e no futuro, é fundamental que o PEP seja desenvolvido 
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de forma cada vez mais robusta e que permita a incorporação 
contínua de soluções do presente e do futuro para análises de 
doenças complexas, como o câncer. 

Atualmente, a sociedade atual já dispõe de tecnologia 
suficiente para manter e guardar em um biorrepositório as 
informações relativas a sequenciamento genético, bem como 
de outras informações de natureza biológicas. Entretanto, é 
preciso que questões éticas e políticas sejam amplamente deba-
tidas e que haja um avanço no sentido de superar os desafios 
sociais relativos a este armazenamento. Provavelmente será 
necessária a criação de um órgão regulador que seja respon-
sável pela manutenção e guarda dessas informações, ao mesmo 
tempo em que seja assegurado todo o direito de propriedade, 
privacidade e integridade ao provedor da amostra, ou seja, a 
pessoal de quem a amostra biológica foi recolhida. O que apenas 
podemos afirmar quanto a essa imensa quantidade de dados e 
informações é que, para a pesquisa, seria um valioso campo de 
oportunidades de investigações. Porém, nos tempos de hoje, a 
sociedade é suficientemente evoluída para respeitar as questões 
éticas e deixar de lado os impactos financeiros que podem advir 
de um cenário como este? Quem estaria disposto a investir de 
bom grado e altruisticamente? 
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Prontuário eletrônico do paciente 
e sistemas embarcados

Esta seção apresenta alguns estudos sobre estratégias de 
integração entre sistemas embarcados e Prontuário Eletrônico 
do Paciente, bem como algumas técnicas utilizadas para 
realizar a detecção e quantificação dos miRNAs.

Hardwares utilizados para detecção 
e quantificação de miRNAs

Atualmente, diversos equipamentos podem ser utilizados 
para detectar e quantificar alvos celulares e pequenas moléculas 
fluorescentes, como os miRNAs, resultando em uma grande 
variedade de aplicações biológicas e médicas voltadas para o 
diagnóstico de doenças complexas. A seguir, apresentaremos, 
de forma resumida, o princípio básico de algumas técnicas e 
hardware utilizados para detecção das moléculas-alvo, desta-
cando as especificidades e limitações de cada uma das estratégias.

A Citometria de Fluxo é o nome dado à técnica que avalia 
e quantifica a expressão de pequenas moléculas hibridizadas 
com sondas fluorescentes presentes no interior ou na superfície 
de células (ou pequenas partículas esféricas) alinhadas orde-
nadamente em um fluido (FiOCRuZ, 2018). Nessa metodologia, 
as células/partículas presentes na amostra são introduzidas 
no sistema de tubos capilares do equipamento e alinhadas por 
focalização hidrodinâmica, permitindo com que cada alvo seja 
analisado individualmente e apenas uma vez. 
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A identificação das moléculas de interesse é baseada 
na excitação das sondas fluorescentes por uma fonte de luz 
(geralmente um laser) e a quantificação dos respectivos fótons 
resultantes captados pelos sensores posicionados no equi-
pamento. De modo semelhante, os equipamentos capazes de 
realizar a quantificação da Reação em Cadeia da Polimerase 
(quantitative Polymerase Chain Reaction - qPCR) baseiam-se na 
detecção de fótons com comprimento de onda conhecidos 
provenientes de fluorocromos específicos. Atualmente, os equi-
pamentos disponíveis no mercado podem detectar diferentes 
comprimentos de onda em uma mesma amostra, possibilitando 
a identificação de múltiplos alvos de interesse simultaneamente.

Em condições ideais, a detecção de fótons será diretamente 
proporcional à quantidade de moléculas de interesse presentes 
na amostra, possibilitando sua mensuração precisa na amostra. 
Essas sondas, também chamadas de fluorocromos, são compostas 
por moléculas fluorescentes excitáveis que permitem a mudança 
do subnível energético de elétrons após a absorção de energia 
da fonte luminosa. Com a instabilidade energética na camada 
eletrônica de maior energia, os elétrons que saltaram para 
uma camada de maior valência retornam à camada de origem e 
emitem fótons (Figura 2), os quais poderão ser detectados pelos 
respectivos sensores óticos (tERAi e NAgANO, 2013).
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Figura 2 - Diagrama de energia da fluorescência
Fonte: Adaptado de (thERMOFiShER SCiENtiFiC, 2019).

Embora apresentem boa capacidade de quantificação de 
moléculas distintas, geralmente esses equipamentos têm custo 
operacional elevado e necessitam ser operados por profissionais 
bem treinados, inviabilizando a sua utilização em larga escala 
como ferramenta de triagem. No entanto, com a evolução dos 
componentes eletrônicos utilizados e a automatização do 
processo de análises dos resultados, os custos inerentes à sua 
utilização vêm sendo progressivamente reduzidos.

Além dos equipamentos citados, outros dispositivos 
semelhantes com aplicações biológicas e médicas baseiam-se 
nessa metodologia e apresentam estratégias distintas para 
amplificar os fótons detectados. Dessa forma, a sua sensibili-
dade para identificação de moléculas de interesse é aumentada. 
A tabela 1 apresenta alguns limites de detecção a partir da 
utilização de estratégias para amplificação do sinal luminoso.
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Estratégia de amplificação de sinal Limite de 
detecção

Fluorescência complementar (lARKEY e 
colab., 2014) 4.000.000 fM (4 nM)

Pontos quânticos de grafeno (ZhANg, huan e 
colab., 2015)  100.000 fM (100 pM)

Pontos quânticos de grafeno (ZhANg, huan e 
colab., 2015)  60.000 fM (0,06 nM)

Quencher-free (liAO e colab., 2016) 5.000.000 fM (5 nM)

tabela 1 - Comparativo entre propostas de sensores óticos

Na microscopia de campo escuro, a incidência de luz 
ocorre apenas onde há amostra, ou seja, existe uma lente (conden-
sadora) que direciona a fonte de luz diretamente sobre a amostra. 
Parte da luz que chega à amostra é difratada, e apenas esta parte 
incide sobre uma lente convergente (objetiva), a qual direciona esta 
luz para um fotossensor (tORtORA e colab., 2016). um exemplo 
desse modelo de técnica pode ser observado na Figura 3.
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Figura 3 - Princípio de funcionamento da microscopia de campo escuro
Fonte: Adaptado de (WiKiMEDiA COMMONS, 2020a)

hwu e colaboradores (2019) utilizam um micropoço de 
silicone com formato adequado para direcionar a luz apenas em 
um sentido, de tal forma que a amostra seja iluminada, conforme 
podemos ver na Figura 4. Nesta técnica utilizada pelos autores, 
não se faz necessário o uso de lentes, uma vez que é utilizado 
apenas o bloqueador de luz e a reflexão da luz é feita com base 
em uma estrutura de silicone. Na parte inferior, existe uma 
estrutura de vidro que permite a passagem da luz difratada, 
a qual é captada pelo fotossensor. Neste projeto, os autores 
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alcançaram como resultado o limite de detecção de 250.000 fM 
(0,25 nM). Além disso, com base na estratégia proposta, é possível 
desenvolver um equipamento portátil para ser utilizado em uma 
unidade básica de Saúde (ubS).

Figura 4 - Micropoço de campo escuro
Fonte: Adaptado de (hWu e colab., 2019) 

A Ressonância Plasmônica de Superfície (Surface 
Plasmon Resonance - SPR) consiste na indução da vibração dos 
elétrons da camada de condução de um material, produzida em 
decorrência da incidência de luz em uma superfície de metal. A 
luz é refletida em um ângulo e intensidade que variam de acordo 
com as alterações na frequência desta vibração (liEDbERg e 
colab., 1983). Na Figura 5, é possível verificar acima da super-
fície, comumente de ouro ou prata, as moléculas da amostra que 
se deseja detectar sendo ligadas com outra estrutura para serem 
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imobilizadas na superfície. Assim, a concentração de partículas 
na superfície aumenta e isso altera seu peso, sua frequência 
de ressonância e, consequentemente, o seu índice de refração. 
um feixe de luz de comprimento de onda e ângulo específico 
é lançado contra a superfície e detectado em um conjunto de 
fotodiodos para medir as alterações na intensidade e posição 
de reflexo (ZENg e colab., 2014). Desta forma, é possível medir 
de forma quantitativa e qualitativa as moléculas de interesse 
presentes na amostra. 

Figura 5: Princípio de funcionamento de um sensor SPR.
Fonte: Adaptado de (WiKiMEDiA COMMONS, 2020c)
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Após estar hibridizada com nanopartículas de ouro, a 
amostra passa a “responder” à luz em uma frequência diferente. 
Essa resposta é captada por um sensor ótico que, dependendo do 
comprimento de onda detectado, indica a presença ou ausência 
de partículas de ouro que estão ligadas. Para isso, o sensor é 
calibrado para o comprimento de onda típico de resposta sem 
hibridização e com hibridização. Consequentemente, a detecção 
de sinais luminosos após a hibridização será proporcional à 
expressão dos miRNAs presentes na amostra.

As construções de sensores utilizando SPR demonstram 
alta sensibilidade com o limite de detecção attomolar. O método 
que utiliza nanopartículas de óxido de grafeno e ouro, por 
exemplo, tem limite identificado na ordem de 0,1 fM ou, 100 
aM. As comparações de alguns resultados encontrados por estes 
autores estão expostas na tabela 2.

Detalhe da construção Limite de 
detecção

Amplificação múltipla de sinal (liu e colab., 2017) 0,6 fM

Estreptavidina com nanopartículas de ouro (hAO e 
colab., 2017) 45 fM (0,045 pM) 

Nanopartículas de óxido de grafeno e ouro (li e 
colab., 2017) 0,1 fM

Nanopartículas de ouro e super sanduíche de DNA 
(WANg e colab., 2016) 8 fM

tabela 2 - Comparativo entre propostas de sensores SPR

A Ressonância Plasmônica de Superfície Localizada 
(Localized Surface Plasmon Resonance - lSPR) é gerada por nano-
partículas metálicas, normalmente de ouro ou prata, e difere 
da SPR, que usa um filme contínuo de ouro. Além disso, a luz 
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emitida pelas partículas muda de comprimento de onda e não 
de ângulo como no SPR, o que traz a vantagem da dispensa de 
prismas para acoplar a luz e torna o sensor menos sensível à 
choques mecânicos (KOSuDA e colab., 2011). Essas caracterís-
ticas ajudam a reduzir os custos de fabricação de um sensor 
desse tipo (hAES e VAN DuYNE, 2004).

uma característica comum aos projetos que utilizam lSPR 
é o fato de as amostras não necessitarem de marcação, isto é, 
não precisam enzimas, fluorescências ou moléculas radioativas. 
Assim, a manipulação das amostras é muito mais simples, rápida 
e barata (SChÖNiNg e POghOSSiAN, 2018). A tabela 3 apresenta 
os resultados de 4 projetos que utilizam a técnica.

Detalhe da construção Limite de 
detecção

Nanoprismas de ouro (JOShi e colab., 2014) 23 fm

Nanoprismas de ouro (JOShi e colab., 2015) 0,083 fM (83,2 aM)

Nanoestruturas escaláveis, flexíveis e 
transparentes (NA e colab., 2018) 13 fM

Nanocubos de ouro (ZhANg, lei e colab., 2017) 5.000 fM (5 pM)

tabela 3 - Comparativo entre propostas de sensores lSPR

Outra metodologia utilizada para detecção e análises 
qualitativas e semi-quantitativas de miRNAs é baseada na 
utilização de sensores eletroquímicos. A eletroquímica estuda 
a transformação de energia química em energia elétrica. À 
medida que a reação química acontece, uma corrente elétrica é 
gerada. Por outro lado, aplicar potencial elétrico na composição 
química pode acelerar ou retardar o processo. Nesse tipo de 
método, eletrodos são hibridizados com moléculas-isca, as quais 
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irão se complementar às moléculas de interesse e indicar a sua 
presença na amostra. Os ensaios desse tipo são semiquanti-
tativos e indicam a presença das moléculas-alvo a partir de 
uma célula eletroquímica. um potenciostato é utilizado para 
regular a tensão entre os eletrodos que estão imersos na 
amostra (hiCKliNg, 1942) e o sensor mede a corrente que flui 
dentro da solução. Assim, conhecendo a natureza das reações 
químicas, é possível mensurar a corrente elétrica presente 
entre os eletrodos a partir da relação matemática existente 
entre a quantidade de componentes presentes na amostra e 
concentração/expressão de uma determinada molécula, com 
base em uma curva-padrão conhecida (DE SOuZA e colab., 2003). 
A Figura 6 ilustra um exemplo de célula eletroquímica. 

Figura 6 - ilustração de uma célula eletroquímica
Fonte: Adaptado de (WiKiMEDiA COMMONS, 2020b)
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Os sensores eletroquímicos apresentam boa capacidade 
de detecção e menor complexidade de funcionamento quando 
comparados a outros técnicas utilizadas. A diversidade de 
preparo das amostras traz vantagens específicas para sua 
finalidade, como, por exemplo, o projeto de sensor que utiliza 
eletrodos que contém óxido de grafeno necessitam de um 
menor tempo para preparação das amostras. Podemos ver na 
tabela 4 algumas dessas propostas.

Detalhe da construção Limite de detecção

Reticulado de nanopartículas de ouro 
(tiAN e colab., 2018) 0,078 fM (78 aM)

Óxido de grafeno (CONguR e colab., 2018) 72.500.000 fM (72,5 nM)

Óxido de grafeno (CONguR e colab., 2018) 313 fM (0,313 pM)

Óxido de grafeno (CONguR e colab., 2018) 0,2 fM

tabela 4 - Comparativo entre propostas de sensores eletroquímicos

PEP e integração com sistemas embarcados

O uso de sistemas embarcados revolucionou o mundo, 
impactando diretamente a vida das pessoas. Olhando ao redor, 
percebemos que eles estão em quase todos os lugares, como 
por exemplo na indústria automotiva, controle industrial, 
instrumentação médica, entre outros. Quando analisamos estes 
sistemas embarcados na área da saúde, podemos encontrá-los 
em vários dispositivos e equipamentos, tais como: monitores 
multiparamétricos, equipamentos de diálise e aparelhos de 
marca-passo. Diante disso, um dos conceitos que define os 
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sistemas embarcados é o de um conjunto de software e hardware 
dedicado para realizar uma tarefa específica (CERQuEiRA e 
colab., 2020).

Na área da saúde, especialmente na Atenção Primária em 
Saúde (APS), a implementação e utilização de sistemas embar-
cados é particularmente crítica dado os contínuos avanços 
da medicina e a necessidade de resolução de problemas no 
menor espaço de tempo possível e os recursos disponíveis. Essa 
problemática é ampliada devido à infraestrutura inadequada, 
baixa informatização dos serviços e falta de informações 
para a tomada de decisão (PiNtO e colab., 2014). Atualmente, 
a implementação desses sistemas e sua integração com o 
prontuário eletrônico é uma realidade em muitos hospitais e 
serviços de saúde privados em todo país, possibilitando maior 
agilidade e efetividade no tratamento de doenças complexas 
(como o câncer), mas infelizmente, a uniformização desses 
parâmetros e a sua implementação no Sistema único de Saúde 
brasileiro ainda é uma realidade distante.

Na maior parte dos serviços de APS, não existem 
ferramentas adequadas para realização de triagem e início 
da investigação de doenças complexas, consequentemente 
não se tem uma estratégia de busca ativa como política 
nacional e uma continuidade dos cuidados e acompanhamento 
do paciente. Em consequência disso, a resolubilidade dos 
problemas atendidos nesse nível de cuidado é comprometida, 
sobrecarregando os responsáveis por cuidar de problemas de 
média e alta complexidade. 

Dessa forma, o uso de sistemas embarcados que possam 
realizar a análise e diagnóstico de cânceres de forma autônoma 
e segura, sendo estes integrados com o prontuário eletrônico do 
paciente, pode gerar uma série de dados para histórico clínico, 
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triagem mais efetiva, indicadores de saúde para o município e 
consequentemente uma estratégia de busca ativa dos pacientes. 

A Estratégia de Saúde da Família apresentou um novo 
conceito que tem por objetivo promover a oferta de um serviço 
de saúde integral e aproximar os serviços de saúde do usuário 
do SuS. Ainda, em consonância com essa estratégia, a adoção 
de tecnologias que aumentem a eficiência da APS causa uma 
melhoria dos serviços de saúde em cascata, uma vez que ela é 
a porta de entrada dos serviços de saúde.

Por outro lado, é necessário levar em consideração 
que a incorporação de qualquer tecnologia na APS não pode 
estar em desacordo com os orçamentos de saúde em seus três 
níveis (federal, estadual e municipal), ou seja, precisa ser uma 
tecnologia que caiba dentro desse orçamento. Assim, outros 
aspectos importantes que precisam ser considerados para os 
sistemas embarcados é que eles devem ser de baixo custo e de 
fácil aceitação pelos profissionais de saúde da rede pública, pois 
como eles serão os operadores do dispositivo biomédico serão 
eles também os responsáveis pelo sucesso de sua implantação. 

A necessidade de armazenamento de dados é um outro 
fator importante que os desenvolvedores de sistemas embar-
cados precisam estar atentos, ainda mais quando trabalhar 
com dados sensíveis. Diante disso, é necessário a presença de 
um Sistema de gestão de base de Dados (SgbD) para que haja 
segurança sobre a persistência e proteção da privacidade desses 
dados. Além disso, a modelagem do armazenamento de dados 
desses sistemas precisa assegurar a possibilidade de rastreabili-
dade do processo, tornando possível a identificação de usuários 
que acessaram o sistema, quais alterações (inserção, edição ou 
deleção) foram realizadas ou quais dados foram acessados. 
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Outro ponto ao qual se faz necessário a utilização de um 
SgbD é para as situações em que não há uma infraestrutura de 
conexão com a internet. Nestes casos, é preciso que os dados 
sejam mantidos pelo próprio sistema embarcado até que seja 
possível uma conexão com a internet. Dessa forma, os dados 
coletados do paciente não são perdidos e podem ser armaze-
nados de forma criptografadas no SgbD do sistema embarcado, 
garantido a sua privacidade. 

Estratégias de melhorias são necessárias para propor 
a reestruturação da atenção primária de saúde, conforme 
portaria nº 589 do gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, 
de 25 de maio de 2015 (bRASil, 2015). Esta portaria aborda 
sobre o uso da informação e informática visando promover 
o uso inovador, criativo e transformador dessas tecnologias, 
de tal forma que se possa melhorar os processos de trabalho 
dos profissionais de saúde e consequentemente aprimorar os 
serviços. Para isso, se faz necessária a utilização de normativas 
que permitam o desenvolvimento do prontuário eletrônico do 
paciente baseadas em padrões e protocolos de interoperabili-
dade entre sistemas da rede pública de saúde. Dessa forma, é 
possível favorecer tanto a gestão da informação e a automação 
dos processos quanto as pesquisas acadêmicas.
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Considerações Finais

Este capítulo trouxe um conjunto de observações e refle-
xões sobre o desenvolvimento e uso do Prontuário Eletrônico 
do Paciente com Câncer. As várias linhas de pesquisa que 
buscam por soluções para o diagnóstico mais rápido, preciso 
e precoce, ou os pesquisadores e profissionais de saúde que 
buscam melhorias no tratamento, bem como a cura para esta 
doença, são destaques nos periódicos científicos, livros e notí-
cias em jornais. todas essas áreas são relevantes e merecem 
ser investigadas e seus resultados divulgados de forma ampla. 
Entretanto, este trabalho trouxe à luz desafios pelos quais 
o brasil está passando e suas estratégias de enfrentamento 
quanto de desenvolvimento e utilização efetiva de um Registro 
Eletrônico de Saúde (RES). Neste capítulo, nos referimos ao 
RES em diversos momentos como Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP) ou Prontuário Eletrônico do Paciente com Câncer 
(PEP-Câncer), pois entendemos que é uma linha de pesquisa que 
ainda carece de alguns esforços e investigações científicas para 
que se possa criar um modelo conceitual consistente e robusto 
para o desenvolvimento deste prontuário.

O fato de ainda existirem alguns desafios a serem 
superados não significa dizer que a sociedade está longe de 
alcançar o seu objetivo principal em termos de serviços de 
saúde, que é sua melhoria, ampliação, democratização do acesso 
e consequentemente um maior bem-estar para os cidadãos. Pelo 
contrário, a adoção por padrões sólidos e consensuais propor-
cionam um desenvolvimento sustentável de novas tecnologias e 
sistemas. Neste sentido, percebe-se que o brasil e seu Ministério 
da Saúde vem atuando no sentido de melhorar estas condições 
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para que o país possa dar os passos necessários no sentido da 
transformação digital na área da saúde.

É fato que uma atenção primária em saúde com um alto 
poder resolutividade contribui sobremaneira para a eficiência 
dos sistemas de saúde que funcionam níveis de atenção. Os 
problemas de saúde que são resolvidos na APS são problemas de 
baixa complexidade em saúde, que necessitam menos recursos 
para o seu tratamento, quer sejam recursos medicamentoso ou 
de pessoal, e as pessoas tendem a se recuperar mais rapidamente. 
Entretanto, as principais unidades de saúde que atuam na APS do 
brasil ainda não contam com dispositivos biomédicos ou sistemas 
eficientes que possam melhorar a sua resolutividade. 

Em termos de tecnologia, a sociedade atual encontra-se 
em um estágio bastante avançado quando comparamos com 10 
ou 15 anos atrás. Porém, é preciso fazer com que este avanço 
tecnológico chegue aos serviços de saúde e que haja de fato no 
país uma transformação digital. No brasil, ainda contamos com 
problemas elementares de infraestrutura, como é o caso da cober-
tura de internet de banda larga que permita o acesso de serviços 
informatizados de qualidade para uma aplicação mais ampla da 
telessaúde, por exemplo. todavia, isso não significa dizer que não 
podemos avançar mais por falta dessa infraestrutura elementar, 
principalmente pelo fato de que boa parte do país já conta com 
algum acesso e conexão com a internet.

Para além do fato de o brasil ser um país de grandes 
dimensões, é preciso levar em consideração as várias realidades 
econômicas e desenvolvimento. Assim, qualquer política que seja 
aplicada para a APS precisa observar essas questões, isto é, não é 
economicamente viável o uso de um dispositivo tecnológico na 
APS que não seja de baixo custo. Já existem várias tecnologias que 
possibilitam o sequenciamento genômico do DNA das pessoas, 
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por exemplo. Porém, é viável termos uma tecnologia como essa 
hoje na APS? Não, tanto pelo custo do aparelho em si como pelo 
custo do processo para sequenciamento genético. É possível que no 
futuro, as crianças ao nascerem, os pais dessas crianças já saiam da 
maternidade (ou mesmo antes de nascerem) de posse da sequência 
genética do DNA, mas essa não uma realidade no mundo de hoje.

Existem outras questões que, do ponto de vista tecnológico, 
são bem mais fáceis e baratas para serem resolvidas, como é o 
caso de um Registro Eletrônico de Saúde. Estas são questões de 
ordem política e de gestão executiva que precisam ser conduzidas 
de forma nacional. Os ganhos advindos de uma política de Estado 
que consiga de fato implementar um Prontuário Eletrônico do 
Paciente da maneira efetiva, sustentado em tecnologias, modelos 
e padrões consolidados e abertos, são fundamentais para o avanço 
de pesquisas e o surgimento de novos equipamentos da indústria 
da saúde. 

Dessa forma, o governo contribui para a formação de arranjo 
produtivo autossustentável e que tem como principal protagonista 
a sociedade, que irá se beneficiar dos desenvolvimentos dessas 
tecnologias e inovações. Favorecer a aproximação dos centros de 
pesquisa de uma nação de suas políticas públicas é uma boa prática 
que deve ser adotada pelos governantes, visto que, no brasil, as 
instituições públicas são as maiores produtoras de conhecimentos 
e inovações. Além disso, por se tratarem de instituições com finan-
ciamento público, é justo que a produção desses conhecimentos e 
inovações possam retornar para a sociedade. Assim, para que este 
ciclo virtuoso seja completado, resta necessária a participação dos 
setores produtivos, os quais são os responsáveis por implementar 
em larga escala aquilo que é desenvolvido pelas instituições de 
pesquisa e, consequentemente, gerando emprego e renda.
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Em relação à saúde global, o ano de 2020 certamente 
será marcado pela grande pandemia da Covid-19, que alcançou 
todos os contentes e diversos países do planeta. Esta não foi a 
primeira pandemia enfrentada pelo mundo, porém já é uma 
das que causou maiores impactos econômicos desde a grande 
Depressão, ou Crise de 1929. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) já alertava em 2018 sobre a necessidade de se investir em 
políticas de saúde global que pudessem combater uma doença 
que se propagasse de forma lenta e causando poucos efeitos 
em algumas pessoas, mas que fosse de origem desconhecida 
(ChADE, 2020). Os custos causados pela pandemia de covid-19, 
segundo a OMS são da ordem de uS$ 2 trilhões, enquanto a sua 
prevenção custaria em torno de uS$ 1,2 bilhões. 

As questões relativas às pandemias podem causar maior 
interesse devido ao impacto de curto e médio prazo que elas 
podem causar e as várias matérias jornalísticas que são reper-
cutidas. Porém, a questões relativas à saúde global são uma 
necessidade premente e requer o diálogo entre as diversas nações 
para discussões acerca de currículos integrados, compartilha-
mento de dados de saúde e interoperabilidade entre sistemas. 
Não há dúvidas que muitos grupos veem a saúde como um ativo 
sobre o qual se pode obter um retorno financeiro e é importante 
que as pessoas e empresas sejam remuneradas com justiça pelo 
fruto de seus trabalhos, investimentos e invenções. todavia, o 
acesso aos bens de saúde não pode ser uma dádiva destinada a 
poucos, mas precisamos enquanto sociedade evoluir e, por que 
não, criar um novo modelo de negócio que seja ao mesmo tempo 
sustentável, acessível e democrático, para fazer com que a saúde 
seja um bem comum e responsabilidade de todos.
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Osteoporose

O conceito de doenças osteometabólicas foi introduzido por 
Albright et al. (1941) como desordens do metabolismo ósseo, 
incluindo a osteoporose (Figura 1), doença de Paget, hiperpara-
tireoidismo, osteomalácia e outros distúrbios da mineralização 
óssea. A osteoporose em específico caracteriza-se pela redução 
de massa óssea e degradação da microarquitetura do tecido 
ósseo com decorrente fragilidade óssea e propensão a fraturas 
(KANiS, 2002). Doença osteometabólica mais comum desse 
rol, que atinge ambos os sexos e possui um grande impacto 
na qualidade de vida dos pacientes (YAZbEK; MARQuES NEtO, 
2008), a osteoporose afeta 200 milhões de mulheres em todo o 
mundo - aproximadamente um décimo das mulheres com 60 
anos, um quinto das mulheres com 70 anos, dois quintos das 
mulheres com 80 anos e dois terços das mulheres com 90 anos 
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(KANiS et al, 2007). Estima-se que cerca de 50% das mulheres e 
20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão 
uma fratura osteoporótica ao longo da vida. 

Figura 1 - Estrutura óssea normal e estrutura 
comprometida com osteoporose. (Martini F.2009)

geralmente a doença é assintomática e às vezes só se 
manifesta por uma fratura. A ocorrência de fraturas osteopo-
róticas aumenta sensivelmente a morbimortalidade e a perda 
funcional do indivíduo acometido, em qualquer período da 
vida, mas principalmente na terceira idade (YAZbEK; MARQuES 
NEtO, 2008). Segundo um estudo norte-americano, cerca de 
5% dos indivíduos com fratura de quadril apresentam como 
desfecho o óbito durante período de internação hospitalar, 
12% apresentam o mesmo desfecho após 3 meses e 20% no ano 
subsequente ao da fratura (KANiS et al., 2008). Em 2005, o custo 
médio da hospitalização em sistema suplementar de saúde 
brasileiro para tratamento cirúrgico de fratura osteoporótica de 
quadril era cerca de R$ 24.000,00 por paciente, conforme apontou 
estudo coordenado pela Associação brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia (ARAúJO; DE OliVEiRA; bRACCO, 2005).

Anualmente, no mundo inteiro, ocorrem 8,9 milhões de 
fraturas decorrentes da osteoporose e a cada três segundos uma 
pessoa sofre uma fratura osteoporótica. Dos diversos locais no 
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corpo humano com incidência de fraturas (coluna vertebral, 
antebraço, quadril), o que apresenta maior morbidade e morta-
lidade é o quadril, bem como o maior custo direto nos serviços 
de tratamento de saúde, principalmente em idosos. Com o enve-
lhecimento da população, estima-se um aumento de 400% de 
casos na América latina até 2050 (ZAbAgliA, 2001) e aumento 
significativo de ocorrência de fraturas, mais notadamente na 
ásia e América latina, com porcentagem de 37,5% entre homens 
e 21% em mulheres, com gastos estimados em seis milhões de 
dólares por ano (ARAúJO; DE OliVEiRA; bRACCO, 2005).

tabela 1 – Custos com tratamento de fraturas no brasil (SuS, 1994)

Custos com tratamento de fraturas sob a 
perspectiva do SUS no Brasil ($)

Tipo de fratura Coluna Quadris Punhos Ombro

Custo total $ 
11.933,38 $6.469,29 $2.273,41 $2.606,28

Tempo de 
internação 15 dias 27 dias 7 dias 5 dias

Incidência (60-69) 0,3% 44,4% 52,1% 3,2%

Em razão do alto custo no tratamento (tabela 2) e 
dificuldade no diagnóstico, as consequências de morbidade 
ocasionadas por fraturas demandam o desenvolvimento de 
métodos que possibilitem a identificação de grupos de riscos 
para promoção de medidas preventivas à ocorrência de fraturas, 
proporcionando qualidade de vida para a população e redução 
de custos com tratamentos para o sistema de saúde.
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tabela 2: Diferença de gastos de procedimentos 
com e sem fraturas (Moraes 2014)

R$ 23.567.628,77
Valor gasto em procedimentos sem fraturas no período de 2008-2010

R$ 59.494.305,73
Valor gasto em procedimentos com fraturas no mesmo período

Diagnóstico

Como em outras patologias, o diagnóstico da osteoporose 
é clínico, nos casos de indivíduos com fatores de risco que apre-
sentam fratura osteoporótica. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) adotou a medição da Densidade Mineral Óssea (DMO), 
que consiste na medição do grau de diminuição da quantidade 
de mineral ósseo existente numa determinada área do osso, 
como padrão para diagnóstico de osteoporose. Este valor é 
comparado com a DMO de uma população de adultos jovens 
do mesmo sexo. Da relação dos dois valores obtidos, tem-se o 
número de desvio-padrão, chamado t-score. Estes valores são 
utilizados em comparação com uma população de referência 
jovem e saudável. Segundo a OMS, a osteoporose é diagnosticada 
quando o valor do t-score estiver entre -1 e -2,5 DP (WhO, 1994).



PROJEtO OSSEuS E O PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DO PACiENtE  
 

194

tabela 3 – Critérios para o diagnóstico de 
osteoporose – escore t (WhO, 1994)

Critérios para o diagnóstico de osteoporose - escore T

Normal Maior ou igual a -1,0

Osteopenia Entre -1,0 e -2,5

Osteoporose Menor ou igual a -2,5

Osteoporose 
severa Menor ou igual a -2,5 com fratura por fragilidade 

ultrassonografia, tomografia computadorizada, absorção 
de raio-X de energia única ou dupla e imagem de ressonância 
magnética são técnicas disponíveis para avaliação da DMO, 
aplicadas em diferentes locais do corpo, com predominância 
naquelas em que as fraturas são mais comuns.

Figura 2 – Densitômetro ósseo por raio-X. (bMtECh, 2020)
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Na absorção de raio-X simples ou duplo, temos a avaliação 
do conteúdo mineral de todo esqueleto ou de um local especí-
fico, que permite mensurar a densidade mineral óssea de forma 
mais realista do que a densidade volumétrica, já que a varre-
dura ocorre bidimensionalmente. Esta técnica é considerada o 
“padrão ouro” por ser a mais desenvolvida e tecnicamente mais 
validada. Sua desvantagem consiste no fato de emitir radiação 
ionizante, prejudicial ao corpo humano.

Outro método para avaliação de riscos de fraturas é a 
ultrassonografia quantitativa, a qual consiste no cálculo da 
atenuação de ultrassom de banda larga e da velocidade do 
som, em determinado local do corpo - em sua grande maioria, 
acontece no calcanhar do paciente. Por não aplicar radiação 
ionizante, este método não é invasivo e o seu desempenho é 
menos satisfatório. 

 
Figura 3 – Densitômetro ósseo por ultrassom. (bMtECh, 2020)
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A inspeção visual de radiografias simples é outro método 
utilizado para identificação de osteoporose. A avaliação do risco 
é estimada utilizando técnicas quantitativas, como estimativa 
da largura cortical do segundo, terceiro e quarto metacarpos. A 
razão da largura cortical para a largura total ou da área cortical 
em relação a área da seção transversal total são os índices mais 
utilizados neste método (EXtON-SMith et al., 1969).

Ainda há outro método, que, embora não forneça a 
informação sobre a densidade mineral óssea, mas em razão da 
apresentação da resolução da estrutura interna do osso espon-
joso (lANg et al., 1998), também é aplicado para investigação de 
ocorrência de osteoporose: trata-se da ressonância magnética 
(MRi). No entanto, ela possui alto custo e complexidade na sua 
operacionalização.

A técnica de tomografia Quantitativa Computadorizada 
faz uso da emissão de raios-X, tendo como característica a 
captação de imagens em alta definição através de radiogra-
fias transversais, processadas por um computador formando 
uma cadeia de imagens com detalhes sobre a parte estudada. 
Possui como desvantagens a alta exposição à radiação e alto 
custo quando comparado com o método de absorção de raio-X 
simples ou duplo.
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Figura 4 – Densitômetro ósseo por raio-X.  (Medical ECONEt, 2020)

Outro dispositivo de referência para a realização do 
DXA é o accuDEXA, capaz de realizar medições nas falanges 
médias do terceiro dedo e prever fraturas vertebrais (PAtEl 
et al., 2010). As falanges são locais particularmente úteis para 
medições ósseas, pois são cercadas por pequenas quantidades 
de tecido que possibilitam maior precisão das medições ósseas. 
Além disso, estão localizadas nas mãos, onde não existem 
órgãos internos propensos aos efeitos da radiação ionizante, 
resultando em redução da dose efetiva para exames baseados 
em raios-x (DENDERE; WhilEY; DOuglAS, 2014).

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas da 
Osteoporose (PCDt), Portaria SAS/MS nº 224, de 26 de março 
de 2014, a medição da DMO está indicada nos seguintes casos: 



PROJEtO OSSEuS E O PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DO PACiENtE  
 

198

- mulheres com idade igual ou superior a 65 anos e 
homens com idade igual ou superior a 70 anos, indepen-
dentemente da presença de fatores de risco; - mulheres 
na pós-menopausa e homens com idade entre 50 e 69 
anos com fatores de risco para fratura; - mulheres na 
perimenopausa, se houver fatores de risco específicos 
associados a um risco aumentado de fratura, tais como 
baixo peso corporal, fratura prévia por pequeno trauma 
ou uso de medicamento(s) de risco bem definido; 
- adultos que sofreram fratura após os 50 anos; - indi-
víduos com anormalidades vertebrais radiológicas; 
e - adultos com condições associadas a baixa massa 
óssea ou perda óssea, como artrite reumatoide ou uso 
de glicocorticoides na dose de 5 mg de prednisona/dia 
ou equivalente por período igual ou superior a 3 meses.

Fatores de Risco x Inteligência artificial

Os fatores de risco (tabela 4) mais valorizados para o 
auxílio no diagnóstico da osteoporose são: o gênero feminino, 
as etnias amarela e branca, a idade mais avançada, a precoci-
dade do início da menopausa, a hereditariedade (presença de 
osteoporose ou de fratura osteoporótica entre os ancestrais), 
baixa ingestão de cálcio, baixa ingestão de vitamina D ou baixa 
exposição ao sol, uso de álcool e tabaco, sedentarismo, algumas 
medicações (glicocorticóides, anticonvulsivantes) e doenças 
como a artrite reumatóide (DE SOuZA, 2010).



AGNALDO SOUZA CRUZ / JOÃO PAULO QUEIROZ DOS SANTOS / RICARDO ALEXSANDRO 
DE MEDEIROS VALENTIM / NADJA NAIRA VALENTE MAYRINK BISINOTI / GABRIELA 

DE ARAÚJO ALBUQUERQUE / NÍCOLAS VINÍCIUS RODRIGUES VERAS

199

tabela 4 - Principais variáveis de entrada usadas para 
identificação de grupos de risco de osteoporose.

Fatores de risco aplicados para 
identificação de grupos de risco

Abortos ou 
natimortos

Acidente vascular 
encefálico

Altura

Artrite

Atividades físicas 

Audição

Câncer

Catarata

Consumo de álcool

Consumo de café

Corticoides

Circunferência da 
cintura

Diabetes

Dificuldade de mobilidade 

Doença cardíaca

Doença hepática

Doença respiratória 
crônica A Dor ao andar

Dor de cabeça ou 
enxaqueca Duração da 

amamentação Educação

Estrogenoterapia

Força média da preensão 
da mão Fratura

Fumo gravidez 
hipertensão 

hiperlipidemia

histórico de queda

idade

iMC - Índice de massa 
corporal incontinência 

urinária

Falta de ingestão de 
cálcio

Falta de ingestão de 
glucosamina 

Falta de ingestão de leite 

Falta de ingestão de 
vitamina 

Mal de Parkinson 

Menopausa

Valor total da DMO 

Número de filhos 
nascidos Ocupação

Peso

Raça

Sexo

A inteligência artificial (iA) tem sido aplicada de diversas 
maneiras para a identificação de grupos de risco de osteoporose 
ou de fraturas resultantes. Estes estudos têm demonstrado a 
aplicabilidade da iA para o prognóstico da doença ou fratura, 
visto que há necessidade de fornecer uma regra de diagnóstico 
para identificá-la, pois esta faz uso de um conjunto de exemplos 
que representam as variações da doença. Os recursos proporcio-
nados pela iA têm sido utilizados com sucesso em diversas áreas 
médicas, como urologia, cirurgia, oncologia e especificamente 
na ortopedia entre outras.  
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Os principais estudos do uso de inteligência Artificial no 
auxílio ao diagnóstico de osteoporose estão listados na tabela 
4, com comparação do tipo de inteligência artificial aplicada, 
desempenho, quantidade de fatores de risco, número de 
pacientes, país e sexo da população considerada.

tabela 5: Principais estudos no uso de inteligência artificial como auxílio para o 
diagnóstico de osteoporose – SVM (support vector machines), RF (random forests), 

ANN (artificial neural networks), Mog (mixture of Gaussian), OStA (osteoporosis 
self-assessment tool for Asian), PNN (probabilistic neural network), lVQ (learning 

vector quantization), MlP (multilayer perceptron), hAC (histogram-based automatic 
clustering), M (masculine), F (feminine), A (ano), i.A. (inteligência artificial), % 

(precisão), VAR (quantidade de variáveis), PAC (número de pacientes).

Principais estudos no uso de inteligência artificial 
como auxílio para o diagnóstico de osteoporose

Autor/Artigo I.A. % VAR PAC PAÍS SEXO

(Kung et al. 2003)

(Rizzi et al. 2004)

(Wang et al. 2005)

(Chiu et al. 2006)

(leslie et al. 2011)

(Mantzaris et al. 2010)

(de C. Juez et al. 2011)

(Jennane et al. 2010)

(harrar et al. 2012)

(Yoo et al. 2013)

(Anburajan et al. 2013)

(Kavitha et al. 2013)

(tafraouti et al. 2014)

(iliou et al. 2017)

(Quan et al. 2015)

(Yu et al. 2016)

OStA

Mog

hybrid

Algorithm

lVQ

MlP

SVM

MlP

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

MlP

MlP

ANN

91,0

-

85,7

79,2

93,3

96,6

97,9

87,0

97,0

76,7

90,0

91,8

93,0

83,0

93,0

95,0

22

3

5

7

5

4

10

20

5

11

5

3

16

35

10

17

722

845

2158

1403

4015

3426

200

69

120

1674

50

100

77

589

725

119

China

itália

irã

taiwan

Canadá

grécia

Espanha

Argentina

França

Coreia 
do Sul

Índia

Japão

França

grécia

taiwan

China

F

F

F

M/F

F

M/F

F

F

F

F

F

F

M/F

M/F

M/F

M/F
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Considerando que o padrão de mudança na DMO com 
a idade é razoavelmente compreendido, bem como não há 
contribuição independente da DMO para o risco de fratura, 
sendo necessário associá-la com os chamados fatores somá-
ticos, diversos são os métodos que fazem uso da integração 
de inteligência artificial com fatores de risco para rastreio de 
grupos de alto risco de osteoporose ou fraturas. A maioria dos 
sistemas propostos, mesmo fazendo uso de diferentes aborda-
gens de inteligência artificial, podem ser de grande utilidade 
para comunidade médica, desde que não se restrinjam a grupos 
específicos de análise e que tenham um espectro maior em 
inclusão de variáveis de entrada.

Os parâmetros do Ministério da Saúde para diagnós-
tico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta 
doença e o consenso técnico-científico apontam que a identifi-
cação dos principais fatores de risco e da enfermidade em seu 
estágio inicial e o consequente encaminhamento para o aten-
dimento especializado é fator preponderante para obtenção 
de melhores resultados terapêuticos e prognóstico dos casos. 
Nesse sentido, esses parâmetros conferem à atenção primária 
um caráter essencial para a prevenção da osteoporose e de 
suas consequências mais graves.

Alinhado ao consenso, o Ministério da Saúde criou a 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), pelo Decreto 
nº 9.795, de 17 de maio  de 2019, com o objetivo de prover mais 
resolutividade ao sistema de saúde, a partir do desenvolvimento 
e da coordenação de estratégias que promovam a reorientação 
do modelo de atenção à saúde na direção da atenção primária 
à saúde, como “acesso de primeiro contato, longitudinalidade, 
integralidade, coordenação da atenção, orientação centrada 
na família, orientação comunitária e competência cultural”. 
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Evidencia-se, no artigo 18 do referido decreto, o conjunto de 
diretrizes e atribuições, inclusive, a preocupação com a incor-
poração de tecnologias efetivas na APS, conforme destaca uma 
das atribuições da SAPS:

Propor, monitorar e avaliar a incorporação de tecnolo-
gias do cuidado em atenção primária à saúde, a fim de 
ampliar a resolutividade, facilitar o acesso e regular o 
fluxo de pessoas na rede assistencial.

Osseus

Em se tratando de utilização de iA fazer uso de um 
processo de aprendizagem, é necessário muito mais do que 
escolher um algoritmo e sua manipulação sobre dados. 
Considerando que muitos padrões de aprendizagem podem 
apresentar uma diversidade de parâmetros, esses padrões 
devem ser selecionados adequadamente para se obter melhores 
resultados de classificação. Nota-se, assim, a carência de 
um sistema unificado, com diferentes bases de dados e um 
agrupamento dos diversos atributos e fatores clínicos para 
alcançar uma abrangência maior de diferentes populações na 
identificação dos grupos de risco. Entre esses fatores, devem 
constar participantes do sexo masculino, maior intervalo de 
faixa etária e raça.

Acredita-se que a construção de um sistema híbrido 
composto de inteligência artificial com um método simplificado 
de exame de densidade de mineral óssea possa proporcionar 
melhores resultados, pois dada a proposta de maior abrangência 
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populacional, o sistema terá que lidar com um elevado nível de 
complexidade de dados. Esta é a proposta do Osseus (Figuras 5 e 6).

Consubstanciado nestas diretrizes e parâmetros, o Osseus 
foi desenvolvido baseado em ondas eletromagnéticas e é um 
sistema unificado operando com diferentes bases de dados 
e agrupamento dos diversos atributos e fatores clínicos. A 
análise quantitativa da massa óssea é feita pela determinação 
da permissividade elétrica no tecido ósseo, pelas técnicas de 
extração de características do paciente e pelo reconhecimento 
de padrões com uso de inteligência artificial. 

 Figura 5 - Protótipo do Osseus. Fonte: próprio autor.

Por não utilizar radiação ionizante, esse exame pode ser 
realizado quantas vezes for necessário, permitindo um acom-
panhamento clínico melhor e possibilitando um diagnóstico 
precoce de osteoporose. trata-se de um equipamento portátil, 
leve, de fácil utilização e de baixo custo, capaz de prover racio-
nalização dos recursos públicos e ampliação do acesso. 



PROJEtO OSSEuS E O PRONtuáRiO ElEtRôNiCO DO PACiENtE  
 

204

Figura 6 - Protótipo do Osseus 2.0. Fonte: próprio autor.

No Osseus, concomitante ao exame, é realizado um 
questionário com o paciente para análise dos fatores de risco 
mencionados anteriormente. Esses dados precisam ficar arma-
zenados de forma segura para o acompanhamento médico e 
adoção de medidas de intervenção para prevenção (tratamento 
não medicamentoso e medicamentoso) em indivíduos que já 
apresentam baixa densidade mineral óssea, com objetivo de 
prevenir perda óssea adicional e, dessa forma, reduzir o risco 
da primeira fratura.
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Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP Osseus

A necessidade do acompanhamento da evolução da 
doença do paciente e do registro das terapêuticas empregadas 
no seu tratamento incentivou profissionais de saúde a desenvol-
verem um registro no qual os pacientes fossem acompanhados 
do início de suas vidas até a suas mortes e, assim, originou-se o 
prontuário médico. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 
pode ser definido como um conjunto de informações relativas 
ao paciente, armazenadas em formato digital e cujo objetivo 
principal é permitir a qualidade de atendimento, a veracidade 
da informação e a assistência médica em lugares e cenários 
distintos (AlbuQuERQuE et al., 2017). 

Na maioria das instituições de saúde, diferentes sistemas 
de informação têm suas próprias estruturas de armazenamento, 
o que leva à duplicação de dados. Existem vários casos em que 
as informações extraídas de diferentes sistemas tendo como 
referência os mesmos dados não coincidem. Com a promulgação 
da lei geral de Proteção de Dados Pessoais (lei nº 13.079, de 14 
de agosto de 2018) e da lei sobre digitalização e utilização de 
sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e 
o manuseio de prontuário de paciente (lei nº 13.787, de 27 de 
dezembro de 2018), o marco regulatório brasileiro conferiu mais 
privacidade e proteção de dados pessoais dos pacientes.

A utilização de sistemas de informação no apoio à decisão 
é estratégica no cuidado em saúde. Contudo, é fundamental 
atuar para obter dados codificados de forma padrão, validando 
a qualidade dos dados eletrônicos e otimizando sua apresen-
tação, exploração e implementação dos algoritmos necessários 
para que possam ser aplicados no atendimento ao paciente 
(JARDiM, 2013). Com a atualização do marco regulatório do 
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setor, os profissionais de saúde e clínicas médicas precisarão 
se adequar para a utilização correta do PEP.

O tratamento para pacientes diagnosticados com oste-
oporose ou outras doenças osteometabólicas normalmente 
consiste em suplementação de cálcio e vitamina D em conjunto, 
bisfosfonatos, o denosumabe, a teriparatida, a abaloparatide, 
a esclerostina e estimuladores seletivos de receptores de 
estrogênio (SERMs) como o raloxifeno (liu et al., 2019). Para a 
avaliação contínua do paciente e análise da eficácia do trata-
mento, é importante que os dados dos exames estejam sempre 
registrados no PEP. Além disso, estudos são realizados para a 
avaliação e criação de novas terapias para o tratamento dessas 
doenças, como em Madureira (2010), que avaliou a melhoria da 
qualidade de vida após um treinamento em equilíbrio de 12 
meses em mulheres idosas com osteoporose e lucisano (2013), 
que analisou imagens de DXA antes e após terapia sistêmica 
com alendronato.

Sendo assim, o diagnóstico precoce e a armazenagem 
dos dados de exames do Osseus, bem como de outros exames 
realizados pelo paciente no prontuário eletrônico, permitem 
que uma equipe multiprofissional possa ter conhecimento 
do histórico médico do indivíduo e planeje a intervenção de 
forma segura, evitando erros, permitindo o acompanhamento 
da evolução do paciente e contribuindo para o cuidado integral 
e para a resolutividade do sistema de saúde.
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Introdução

De acordo com brito (2006), o prontuário odontológico consiste 
em uma série de documentos redigidos pelo profissional, com 
fim diagnóstico e terapêutico, onde as informações referentes 
à saúde bucal e geral dos pacientes são registradas. Segundo 
o Art. 17 do Código de Ética Odontológica (2003), a elaboração 
e a manutenção de um prontuário do paciente são tarefas de 
caráter obrigatório do dentista, e o seu descumprimento confi-
gura uma infração ética. Dessa forma, é notável a relevância 
desse documento, visto que ele é responsável por armazenar as 
informações inerentes à situação e ao tratamento de pacientes.

O formato impresso foi o primeiro a ser usado na geração 
de prontuários odontológicos. Contudo, tal configuração apre-
senta diversas complicações (SAbbAtiNi, 1982): dificuldades 
relacionadas ao acesso remoto, à preservação, à segurança e à 
análise dos dados inseridos em um documento desse gênero. 
Outra desvantagem apresentada por documentos nesse modelo 
é a necessidade de grandes espaços físicos para armazená-los 
(hOlANDA, 2010). O uso de prontuários eletrônicos odontoló-
gicos tem o potencial de reduzir significativamente impasses, 
dado que o armazenamento de informações ocorre em meio 
virtual, facilitando o acesso e a organização delas.

Apesar de ser apresentado como uma alternativa susten-
tável e conveniente ao formato impresso, a versão virtual ainda 
apresenta um problema crítico: a falta de padronização entre 
sistemas de prontuários. Esse fator dificulta a interoperabi-
lidade, entendida como a habilidade de comunicação entre 
diferentes software (WEgNER, 1996).

A capacidade de compartilhamento de informações 
entre sistemas apresenta diversas vantagens para tratamentos 
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médicos, podendo torná-los mais rápidos, graças à maior 
simplicidade na troca de dados, fato que, consequentemente, 
tende a aumentar a eficácia dessas terapias. Segundo Adler-
Milstein (2010), ainda há benefícios econômicos trazidos pela 
implementação da interoperabilidade entre software distintos, 
os quais seriam resultados da prevenção da repetição de exames 
laboratoriais e radiológicos e do aumento da eficiência na troca 
de informações no meio eletrônico.

Em razão dos fatores apresentados, é possível observar a 
urgência na implementação de sistemas da saúde que consigam 
se comunicar com outros. Contudo, diversas organizações 
públicas ainda negligenciam tal prática, incluindo as do brasil. 
No país, o Departamento de informática do SuS (Datasus) é o 
responsável pelas ferramentas de tecnologia da informação que 
armazenam informações usadas pelo Sistema único de Saúde 
(SuS), incluindo dados de profissionais da saúde, de pacientes 
e de seus tratamentos (DE MORAiS, 2014). No entanto, a inte-
ração entre diferentes sistemas desenvolvidos e mantidos pelo 
departamento citado ainda é falha e, muitas vezes, ineficaz.

A fim de resolver os empecilhos relacionados à falta 
de interoperabilidade entre sistemas, o Ministério da Saúde 
publicou a portaria nº 2.073/2011, a qual regulamentou a 
utilização de padrões de informação e de interoperabilidade 
para sistemas de informação no âmbito da saúde inseridos no 
Sistema único de Saúde. 

Essa normatização, no entanto, representa uma tarefa 
complicada. Entre os fatores para isso, destaca-se a complexi-
dade de se definir um modelo exato de prontuário odontológico, 
ocasionada pela falta de homogeneidade entre os documentos 
existentes do gênero (AlMEiDA et al, 2004). Segundo Almeida et. 
al, apesar do impasse apresentado, é possível dividir um arquivo 
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desse modelo em duas partes: a de documentos fundamentais, 
os quais devem ser preenchidos em todos os atendimentos ao 
paciente realizados; e a de documentos suplementares. 

Na primeira, estão contidos a ficha clínica (com as 
identificações do médico e do paciente), a anamnese (a qual 
permite a detecção de doenças crônicas), o plano de tratamento 
(o qual contém todas as possibilidades de tratamento para a sua 
condição, mesmo que o cirurgião-dentista não possa executar 
alguma delas) e a seção de evolução e de intercorrências do 
tratamento (terá todas as etapas do tratamento, incluindo as 
suas complicações). 

Já na segunda parte, estão inclusos os atestados (os quais 
apresentam o profissional, o paciente, a descrição do atendimento 
odontológico realizado e as suas consequências), as receitas (pres-
crevem o uso de algum medicamento), o contrato de locação de 
serviços odontológicos (comprova a legitimidade da contratação 
de um serviço odontológico) e os exames complementares (inclui 
testes não obrigatórios realizados durante o tratamento, os quais 
são realizados a fim de se compreender a situação do paciente e 
a sua evolução no processo).

Em virtude da inexistência de um sistema de prontuários 
com padrões de dados bem definidos no escopo odontológico, 
nota-se a necessidade da construção de uma aplicação que 
permita a criação, a edição e a visualização de documentos 
odontológicos. Nesse contexto, surge o Prontuário Eletrônico 
do Paciente Odontológico (PEPO).

O sistema em questão tem como objetivo a informatização 
do desenvolvimento de prontuários no âmbito odontológico, 
especificamente visando a integração de um PEPO dentro 
do projeto de pesquisa CONStRuçãO E DESENVOlViMENtO 
DE uMA CANEtA A PlASMA PARA tRAtAMENtO DA CáRiE 



ANA BEATRIZ RIBEIRO SOARES / ÂNGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA / ARTHUR MEDEIROS 
PAIVA / CESIMAR XAVIER DE SOUZA DIAS / CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO / 
GABRIEL HOLANDA CARDOSO / JAILTON CARLOS DE PAIVA / JANAINA LUANA RODRIGUES DA 
SILVA / JOÃO MARCOS TEIXEIRA LACERDA / JOÃO PAULO QUEIROZ DOS SANTOS / LEANDRO 

SILVA COSTA / LUCAS GABRIEL AMARO PEREIRA / LUCAS MATEUS DA SILVA MACHADO 
/ RAUL SILVA DE ALMEIDA / RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

217

DENtáRiA. Esse projeto visa o desenvolvimento de um protótipo 
para atuar no tratamento de cárie dentária em substituição à 
caneta mecânica convencional utilizada atualmente no âmbito 
odontológico e tem como principais objetivos a remoção de 
cárie dentária sem dor, barulho e sem atingir a polpa dentária. 

A implementação de um sistema de informação baseado 
em um PEPO dentro do projeto Caneta Plasma acarreta algumas 
vantagens como a redução da quantidade de documentos físicos, 
o aumento da confiabilidade e do nível de segurança dos dados 
registrados e a maior facilidade no acesso de informações por 
parte dos cirurgiões-dentistas e dos pacientes submetidos aos 
tratamentos odontológicos do protótipo desenvolvido no projeto.

Conceitos fundamentais acerca 
do Prontuário Eletrônico

Os processos de elaboração e de validação de um pron-
tuário eletrônico do paciente configuram tarefas complexas, 
visto que exigem conhecimentos relacionados aos padrões de 
interoperabilidade (a fim de garantir o compartilhamento de 
informações entre diferentes sistemas de software em saúde), à 
certificação digital (a qual assegura a legitimidade da identi-
dade de um profissional) e à implementação dos sistemas que 
permitem a criação e a manutenção de documentos do gênero.

Dessa forma, a fim de facilitar o processo de análise e de 
desenvolvimento do PEPO, foram estudados arquivos, termino-
logias e normas referentes aos elementos mencionados.
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Implementação do prontuário 
eletrônico do paciente

No que se refere às complexidades contidas na elaboração 
de prontuários eletrônicos, De Carvalho et al (2012) afirma que, 
apesar da implantação de um prontuário único e eletrônico do 
paciente ser mais complexa que o uso de prontuários impressos, 
ela traz uma série de benefícios: facilita a análise, o armaze-
namento, a preservação e a proteção dos dados presentes no 
documento em questão.

um dos principais problemas enfrentados pelos sistemas 
que permitem a criação e a manutenção de prontuários eletrô-
nicos é a sua falta de interoperabilidade. Neto (2019) relata a falta 
de integração entre os Sistemas de informação em Saúde (SiS) do 
brasil, as tentativas do governo brasileiro de reverter essa situ-
ação e as soluções implantadas por outras nações e instituições.

Padrões de interoperabilidade

A fim de entender mais sobre interoperabilidade e os 
padrões existentes para garanti-la no âmbito da saúde, foram 
estudados documentos como o “Adoção de padrões para 
Registro Eletrônico em Saúde no brasil” (ARAuJO et al, 2014), o 
qual aborda e descreve os principais padrões disponíveis para a 
área em questão. Entre eles, estão o hl7 v3, o openEhR e o tiSS 
(troca de informação de Saúde Suplementar). 

Ainda foram analisados documentos que demonstram 
exemplos práticos de implementações de padrões de intero-
perabilidade em saúde. Entre eles, estava “implementação do 
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Segmento laboratorial do Protocolo hl7 usando o MongoDb” 
(DOS SANtOS, 2014), o qual relata a experiência do uso do hl7 
(padrão de interoperabilidade) aliado ao MongoDb (banco de 
dados orientado a documentos). Entre as principais vantagens 
desse banco de dados, estão a alta performance, o seu esquema 
aberto e o fato de o seu código ser aberto (o que reduz significa-
tivamente os custos com o armazenamento de dados).

Outro documento estudado que demonstrava um exemplo 
de aplicação dos padrões de interoperabilidade mencionados 
foi “Solução interoperável com o Padrão hl7 para as Clínicas 
Escola de Psicologia e Odontologia da universidade Estadual 
da Paraíba” (AMARAl, 2015). Nele, foram observados alguns 
aspectos importantes referentes à estrutura de um prontuário 
odontológico, como a necessidade de registros como o cartão do 
SuS e religião do paciente (caso ele seja testemunha de Jeová, 
por exemplo, o indivíduo não aceitará transfusão sanguínea).

A certificação digital para sistemas em saúde

A certificação digital representa um elemento impor-
tante para profissionais no âmbito da saúde, visto que ela 
torna possível que eles assinem digitalmente os prontuários 
eletrônicos dos seus pacientes (PiNOChEt, 2011). Em relação à 
assinatura, a certificação é considerada um método com mais 
segurança, visto que conta com criptografia. Assim, ela torna a 
prescrição eletrônica um processo viável e mais seguro.

Em relação à certificação dos registros eletrônicos no 
âmbito da saúde, há o Manual de Certificação para Sistemas 
de Registro Eletrônico em Saúde - versão 4.3 (DA SilVA, 2019), 
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o qual apresenta o processo de certificação desses sistemas. Na 
obra, são expostas resoluções do Conselho Federal de Medicina 
importantes para a digitalização de documentos médicos. 

Entre elas, está a resolução CFM N° 1638/2002, a qual 
define aspectos do prontuário médico (eletrônico ou não) e 
orientações relacionadas ao preenchimento, ao armazenamento 
e ao manejo. Outras resoluções fundamentais para a pesquisa 
em questão são a CFM N° 1821/2007 (contém diretrizes rela-
cionadas à informatização e ao uso de sistemas de software 
voltados para o registro e para o manuseio de prontuários dos 
pacientes e seus documentos, tendo como um de seus elementos 
o estabelecimento da obrigatoriedade da certificação digital) e 
a CFM N° 2056/2013 (determina critérios para o funcionamento 
de serviços médicos e estabelece roteiros de anamnese a serem 
adotados no brasil, incluindo locais de ensino médico).

No manual em questão, ainda são abordados os prin-
cipais requisitos que os Sistemas de Registro Eletrônico de 
Saúde brasileiros devem seguir. há três tipos de requisitos: os 
requisitos de segurança; os requisitos de estrutura, conteúdo 
e funcionalidades e os requisitos para S-gED (Sistemas de 
gerenciamento Eletrônico de Documentos).

No brasil, o CFM (Conselho Federal de Medicina) e a SbiS 
(Sociedade brasileira de informática em Saúde) são as institui-
ções responsáveis pela certificação dos Sistemas de Registro 
Eletrônico de Saúde (DOS SANtOS, DE CARVAlhO, 2014). 
Contudo, até a publicação do documento estudado, nenhum 
dos sistemas que produzem tais prontuários dentro do escopo 
odontológico estava devidamente certificado.



ANA BEATRIZ RIBEIRO SOARES / ÂNGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA / ARTHUR MEDEIROS 
PAIVA / CESIMAR XAVIER DE SOUZA DIAS / CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO / 
GABRIEL HOLANDA CARDOSO / JAILTON CARLOS DE PAIVA / JANAINA LUANA RODRIGUES DA 
SILVA / JOÃO MARCOS TEIXEIRA LACERDA / JOÃO PAULO QUEIROZ DOS SANTOS / LEANDRO 

SILVA COSTA / LUCAS GABRIEL AMARO PEREIRA / LUCAS MATEUS DA SILVA MACHADO 
/ RAUL SILVA DE ALMEIDA / RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

221

Conjunto Mínimo de Dados 
da Atenção à Saúde (CMD)

No que diz respeito à coleta de prontuários eletrônicos, 
há o Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD), o 
qual armazena dados das assistências prestadas em todos os 
estabelecimentos de saúde do país (bRASil, 2015). Ele tem como 
principais objetivos facilitar o desenvolvimento, a análise e a 
avaliação das políticas de saúde; disponibilizar informações 
das assistências para os interessados e compor estatísticas 
nacionais em saúde. O seu funcionamento é composto por três 
aspectos principais: o envio, o processamento, a gestão e a 
disseminação da informação.

O seu envio de dados é feito através de um WebService, o 
SOAP (DAtASuS, 2017). Nesse processo, o estabelecimento tem a 
liberdade de utilizar o sistema eletrônico que desejar, devendo 
apenas integrá-lo ao WebService ou usar o aplicativo para a coleta 
de informações do CMD (pertencente ao Ministério da Saúde).

O processamento da informação é feito automaticamente, 
e processa apenas os contatos assistenciais financiados pelo 
Sistema único de Saúde (SuS) que não estejam na modalidade 
Atenção básica. Essa etapa é feita por meio de regras assisten-
ciais, as quais validam os contatos assistenciais, aprovando os 
que seguem as regras e rejeitando os que estejam, de alguma 
forma, incompatíveis com uma ou mais regras. Caso um ou 
mais contatos assistenciais precisem ser valorados por outro(s) 
procedimento(s), eles passarão por outra etapa de processa-
mento, sendo, então, validados por regras administrativas.

A gestão dos dados pode ser feita no site do CMD, no qual 
os contatos assistenciais são disponibilizados após os seus cadas-
tros, permitindo a análise por parte de órgãos responsáveis pela 
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gestão de estabelecimentos de saúde. Por fim, a disseminação da 
informação ocorre por meio do tabnet (tabulador que permite a 
rápida organização de dados de acordo com a consulta realizada), 
do tabwin (permite a importação das tabulações feitas no tabnet) 
e dos painéis de gestão, nos quais são disponibilizados todos os 
contatos assistenciais aprovados ou cancelados.

Estado da arte - Prontuário Eletrônico 
do Paciente Odontológico

A forma como o documento odontológico é estruturado 
é extremamente importante para o sucesso do tratamento 
do paciente (DE NOVAES bENEDiCtO et al, 2010). Entre os 
componentes de um prontuário, estão a ficha clínica (composta 
por: identificação do profissional, identificação do paciente, 
anamnese, exame clínico, plano de tratamento, evolução e 
intercorrência do tratamento), as receitas, os atestados, o 
contrato de locação de serviços odontológicos e os exames 
complementares (AMORiM, 2016).

No que se refere aos prontuários eletrônicos odonto-
lógicos, o cirurgião dentista pode utilizá-los, desde que a 
documentação esteja autenticada (DE OliVEiRA et al, 2010). No 
brasil, a autenticação aceita juridicamente é feita pela entidade 
iCP-brasil, sendo feita por meio da assinatura digital e do envio 
de cópia eletrônica a um cartório digital.

De Oliveira et al (2010) ainda ressalta a importância dos 
prontuários eletrônicos no combate a problemas de ambi-
guidade, de incompletude e de legibilidade. tal relevância é 
justificada pelo fato de documentos nesse formato englobarem 
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os dados do paciente de maneira organizada e precisa, o que 
ocorre com menos frequência entre prontuários de papel.

A importância de prontuários eletrônicos odontológicos 
ainda é reconhecida por holanda (2010), o qual afirma que os 
profissionais da área devem se adequar aos novos recursos 
disponibilizados para ela, a fim de aproveitar as vantagens que 
eles têm a lhes oferecer. 

Entre as vantagens mencionadas por holanda (2010), está 
o fato de que, ao contrário dos prontuários odontológicos em 
papel, os documentos eletrônicos em questão não apresentam a 
necessidade de grandes espaços físicos para serem armazenados e 
ainda menciona os benefícios que tais arquivos proporcionam no 
que diz respeito à análise de dados e à busca por informações deles.

De Carvalho et al (2012) reitera tal relevância, informando 
que a complexidade da implantação de um prontuário único e 
eletrônico do paciente é compensada pelos seus benefícios, os quais 
incluem a facilitação da análise, do armazenamento, da proteção e 
da preservação dos dados englobados no documento em questão. 

A viabilidade da implementação desse prontuário 
também é mencionada por De Carvalho et al (2012), a qual rati-
fica a importância do reconhecimento das vantagens trazidas 
por ele por meio do profissional em saúde.

Mesmo diante de tais vantagens, nenhum dos sistemas 
de prontuários eletrônicos mais populares está certificado 
pela Sociedade brasileira de informática e Saúde, a SbiS (DOS 
SANtOS, DE CARVAlhO, 2014). tal fato representa um grande 
impasse, visto que a certificação da SbiS é considerada funda-
mental segundo a resolução CFO/91 de 2009, emitida pelo 
Conselho Federal de Odontologia (CFO).
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A partir das contribuições de Dos Santos e De Carvalho, 
foi possível observar a importância da certificação em questão.  
Entre os problemas evitados por esse recurso, estão aqueles 
relacionados à segurança dos dados presentes em um prontu-
ário eletrônico.

Outro problema referente ao uso de documentos digitais 
odontológicos é a quase inexistente interoperabilidade entre 
os sistemas que permitem a criação e a manutenção desses 
arquivos (SiMON, 2019). Como consequência, a troca de infor-
mações entre diferentes sistemas é dificultada, o que também 
pode tornar a realização de tratamentos e de diagnósticos 
demorada e menos eficiente. A fim de resolver esse impasse, 
há alguns padrões formulados para normatizar o registro de 
informações e, assim, facilitar a comunicação entre diferentes 
sistemas em saúde. 

Dessa forma, o PEPO surge para suprir a necessidade da 
área da saúde no que tange a existência de um sistema de criação 
e de manutenção de prontuários odontológicos que seja intero-
perável e certificado pela Sociedade brasileira de informática e 
Saúde. logo, esse sistema tornará mais fácil o envio e o recebi-
mento desses documentos, melhorando o atendimento em saúde 
dos estabelecimentos e dos profissionais que o utilizarem.

Desenvolvimento do PEPO 
no projeto Caneta Plasma

O Prontuário Eletrônico do Paciente Odontológico (PEPO) 
surge a fim de suprir a necessidade de um prontuário eletrônico 
bem estruturado voltado para o âmbito odontológico. Esse pron-
tuário também estará integrado à ferramenta Caneta Plasma, 
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que visa remover tecidos cariados e esterilizar cavidades 
dentárias sem danificar a polpa. Assim, o software em questão 
poderá apresentar os detalhes do uso desse equipamento nos 
pacientes odontológicos por meio dos históricos das consultas 
disponibilizados no sistema.

Para entender a construção do PEPO, primeiro é preciso 
contextualizá-lo no projeto Caneta Plasma. A Figura abaixo é 
um diagrama em blocos com os módulos e sistemas do projeto 
em questão. Nela é possível observar 3 módulos. O Módulo 
Físico-Químico, que envolve o armazenamento e passagem dos 
gases utilizados: Argônio, hélio e atmosférico; o controle eletrô-
nico do fluxo desses gases, o reator de formação do plasma, até 
a emissão do jato de plasma pela Caneta.

Figura 1: Diagrama estrutural do Caneta Plasma por módulos e sistemas
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Já o Módulo Controlador é composto pelo PEPO Embarcado 
(interface touchscreen com o dentista) e Sistema Eletrônico. 
Este sistema atua no controle e medição de dispositivos e 
parâmetros, como a fonte de alta tensão que fornece a tensão, 
frequência, energia, umidade e tempo de operação necessários 
para a emissão do plasma; o controle eletrônico do fluxo de gás 
necessário para geração do plasma, o sensor da temperatura de 
incidência do plasma, o circuito de monitoração do aterramento 
da cadeira odontológica e o dispositivo de gravação.

Externamente aos Módulos Físico-Químico e Controlador 
é visualizado o Módulo WEb, um sistema de informação denomi-
nado PEtRuS (Prontuário Eletrônico unificado), para carregar as 
informações do Prontuário Eletrônico do Paciente e comunicar o 
sistema Caneta Plasma com outros sistemas externos. Portanto, o 
software descrito neste capítulo consiste tanto o PEtRuS quanto 
o PEPO Embarcado ilustrados na Figura 1.

Assim, a primeira etapa de desenvolvimento do PEPO no 
projeto de pesquisa Caneta Plasma consistiu no entendimento do 
domínio do sistema. Foram realizadas pesquisas relacionadas aos 
tópicos relevantes para a compreensão do projeto. Entre os temas 
estudados, estavam os prontuários odontológicos e os sistemas de 
prontuários eletrônicos do gênero. A partir das leituras realizadas, 
foi possível aprender sobre os elementos e as funcionalidades 
fundamentais em um documento desse tipo e os principais 
impasses enfrentados no processo de informatização dele.

Ainda foi necessário pesquisar sobre a definição de 
interoperabilidade e sobre a sua importância para o bom funcio-
namento de um software. Pesquisas e resumos foram realizados 
sobre os principais padrões formulados a fim de garanti-la, 
como openEhR (foco na interoperabilidade semântica) e FhiR 
(foco na interoperabilidade sintática).
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Após a realização das pesquisas e da seleção de 
documentos relevantes para o PEPO, iniciou-se a produção 
da literatura oficial do Prontuário Eletrônico do Paciente 
Odontológico. A documentação é uma parte vital do processo 
de desenvolvimento de software, pois facilita a compreensão da 
situação do projeto por parte do gerente e a inserção de novos 
membros nele, já que eles podem entender substancialmente 
o projeto por meio da leitura da documentação (MAll, 2018). 

A princípio, foi elaborado o documento de visão, tendo 
como conteúdo uma síntese do projeto, a descrição dos usuários 
do sistema a ser desenvolvido e as delimitações do escopo e do 
não-escopo. também houve o levantamento e o registro dos 
requisitos funcionais e não-funcionais, os quais representam, 
respectivamente, as funcionalidades do sistema e os atributos 
dele enquanto software (NARDi, 2006).

Em seguida, iniciou-se a segunda etapa do desenvolvi-
mento do PEPO no projeto Caneta Plasma, focada no projeto do 
software. Entre as atividades realizadas, está o mapeamento dos 
dados de domínio do sistema.

Nesta fase, definiu-se a arquitetura do sistema e como os 
seus elementos iriam interagir entre si. Eles, por sua vez, são o 
Sistema Embarcado (usado na manipulação da caneta plasma, 
permitindo o controle e o monitoramento dela), o Sistema Web 
(o qual terá uma interface gráfica que permitirá a interação por 
parte dos usuários, tornando possível a consulta de assistências 
em odontologia registradas), a base de dados (responsável pelo 
armazenamento dos dados do sistema) e a APi (Application 
Program interface – interface de Programação de aplicações),  
que possibilitará a comunicação entre os outros elementos.
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também houve a elaboração do diagrama de componentes 
do software. Em seguida, foram produzidos os Diagramas de 
Entidade-Relacionamento, de Casos de uso, onde são mostradas 
todas as funcionalidades que poderão ser exercidas pelos três 
atores do sistema, ilustrado na Figura 2, e o backlog do sistema, 
o qual contém as estórias de usuário e os fluxogramas de casos 
de uso gerados a fim de detalhar os passos seguidos pelo usuário 
ao executar as funcionalidades disponíveis no sistema.
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Figura 2 - Diagrama de Casos de uso
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Por fim, deu-se início ao desenvolvimento e à validação 
da arquitetura do sistema do PEPO a partir dos conhecimentos 
adquiridos ao longo das etapas de pesquisa e de análise. No 
momento, está em andamento a construção da APi, parte 
fundamental para o funcionamento dos outros elementos do 
projeto, e também a construção do sistema PEtRuS, que já está 
em comunicação com a APi.

O mapa mental foi o primeiro documento criado no 
projeto, com a finalidade de facilitar o acesso e compreensão 
acerca dos diversos componentes presentes em um PEPO, espe-
cificando-os quando necessário.
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Figura 3: mapa mental do sistema PEPO
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Esses componentes foram discutidos nas seções anteriores 
deste capítulo: O hl7 é utilizado no PEPO como um padrão de 
interoperabilidade sintática, já o OpenEhR como interoperabi-
lidade semântica, O Conjunto Mínimo de Dados como os dados 
indispensáveis na estrutura do PEPO, o embasamento na lite-
ratura representado pelo componente Artigos e a estrutura do 
PEPO representada pelo elemento homônimo “PEPO”. 

A seguir são ilustrados e descritos os principais diagramas 
elaborados na análise e projeto do PEPO desenvolvido para o 
projeto Caneta Plasma.

Para a concepção da arquitetura do projeto, o Modelo 
Arquitetural em Camadas foi escolhido, ele permite que 
elementos de um sistema funcionem de forma separada e 
independente, proporcionando assim, um desenvolvimento 
incremental. A Figura 4 retrata um exemplo de Arquitetura em 
Camadas, onde os elementos são divididos em cinco camadas: 
Cliente, Serviço, Controle, Persistência e a de base de dados.
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Figura 4: Arquitetura de sistema em multicamadas
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A camada de Cliente envolve os sistemas que serão 
acessados pelos cirurgiões-dentistas, pelos pacientes e por 
usuários de software terceiros e engloba as partes clientes do 
sistema PEtRuS, do sistema embarcado e de sistemas terceiros. 
Já a camada de Serviço contém a APi do projeto, responsável 
por mediar a comunicação entre a camada de Cliente e a de 
Controle. Essa última, no que lhe diz respeito, é composta pelo 
controlador, o qual serve como elemento intermediário entre 
a APi e a parte de lógica do sistema.

 Em seguida, vem a Persistência, a qual conta com os 
modelos lógicos e o FhiR Parser. Por fim, há a base de dados, 
a qual armazena as informações geradas pelos usuários da 
camada Cliente.

Com o modelo arquitetural escolhido, a Arquitetura 
do projeto foi idealizada em um Diagrama de Componentes, 
apresentado na figura 5.
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Figura 5: Diagrama de Componentes do sistema
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No diagrama são exibidos os elementos que irão compor o 
sistema e explicita a forma como eles estarão integrados. Nesse 
caso, é possível observar que a APi funciona como um núcleo 
que fornece interfaces para as aplicações PEtRuS e Embarcado, 
mas também necessita das interfaces externas para autenti-
cação de usuários, que é feita através do sistema Sabiá, e para 
consulta de dados, como de profissionais e estabelecimentos de 
saúde, é realizada uma conexão com a base de dados do CNES 
(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

A APi em si possui três camadas, a primeira sendo a 
Camada de interface, que é responsável justamente pelo forne-
cimento de dados nas outras aplicações do projeto. Em seguida 
há a Camada de Serviços funcionando com duas subcamadas, 
a primeira é a encarregada de receber e utilizar os serviços 
terceiros para autenticação e consulta de dados, enquanto a 
segunda é incumbida dos serviços internos da APi. Por fim, a 
Camada de Persistência refere-se à base de dados do sistema.

A arquitetura do Sistema Embarcado foi modelada inicial-
mente em um modelo de componentes, expondo quais os seus 
elementos e como eles estão integrados, ilustrado na Figura 6.
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Figura 6: Arquitetura do Sistema Embarcado
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Nesse caso, o módulo principal possui ligação com 
uma base de dados, e requer  informações tanto do sistema 
eletrônico (a fim de expor informações referentes a ele, como 
a voltagem e a frequência, permitindo o seu controle) quanto 
à APi, possibilitando a distribuição das informações coletadas 
em tal módulo para outras partes da aplicação.

Para fins de uma representação mais lógica, uma 
Arquitetura em Camadas para o módulo principal do Sistema 
Embarcado também foi efetuada, retratada na Figura 7.
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Figura 7: Diagrama de Componentes do Sistema Embarcado
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Constata-se que o módulo principal é decomposto em três 
camadas. Primeiramente a interface do usuário no sistema, em 
seguida, há uma camada de Serviços, possuindo serviços de 
baixo e alto nível. Os serviços de alto nível são responsáveis pela 
comunicação com os Sistemas Web, com o propósito de requi-
sitar informações do prontuário de um paciente, carregadas do 
PEtRuS, e de autenticar o usuário dentista através do Sabiá. Já 
os serviços de baixo nível se encarregam de funcionalidades 
internas como geração de relatórios, controlador da restau-
ração, exibição e configuração dos dados da fonte da Caneta 
Plasma, para essas duas últimas, há a requisição de acesso a 
esses dados que estão presentes no Sistema Eletrônico da Caneta 
Plasma. Finalmente, existe a camada de Persistência com os 
componentes encarregados de salvar dados tanto localmente 
como no servidor.

E como último documento do projeto, há uma série de 
diagramas feitos para ilustrar o processo de consulta com 
um dentista. A criação desse documento teve a finalidade de 
compreender em qual momento os documentos de um prontu-
ário são criados e como os sistemas deste projeto seriam usados, 
tanto pelo dentista quanto pelo paciente. 

A Figura 8 mostra a primeira fase da consulta, onde o 
dentista criará um novo prontuário para o paciente, e lista os 
documentos que serão preenchidos nessa fase.
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Figura 8: primeira fase do processo de consulta

ANA bEAtRiZ RibEiRO SOARES / ÂNgElO RONCAlli OliVEiRA guERRA / ARthuR MEDEiROS 
PAiVA / CESiMAR XAViER DE SOuZA DiAS / CuStÓDiO lEOPOlDiNO DE bRitO guERRA NEtO / 
gAbRiEl hOlANDA CARDOSO / JAiltON CARlOS DE PAiVA / JANAiNA luANA RODRiguES DA 
SilVA / JOãO MARCOS tEiXEiRA lACERDA / JOãO PAulO QuEiROZ DOS SANtOS / lEANDRO 

SilVA COStA / luCAS gAbRiEl AMARO PEREiRA / luCAS MAtEuS DA SilVA MAChADO 
/ RAul SilVA DE AlMEiDA / RiCARDO AlEXSANDRO DE MEDEiROS VAlENtiM



242

PRONtuáRiO ElEtRôNiCODE PACiENtE ODONtOlÓgiCOEM SiStEMAS EMbARCADOS   
CANEtA PlASMA

Após o preenchimento desses documentos o dentista poderá agendar uma restauração para aquele 
paciente, seguindo assim, para a segunda fase da consulta, ilustrada na Figura 9.

Figura 9: segunda fase do processo de consulta
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Durante essa fase, o sistema embarcado colherá infor-
mações do paciente como Odontograma e algumas outras 
informações do sistema WEb (PEtRuS). Após verificar essas 
informações o dentista poderá iniciar a restauração utilizando 
a caneta plasma.

Depois de finalizada a restauração o sistema embar-
cado enviará um relatório do procedimento para o sistema 
WEb, chegando a terceira e ultima fase da consulta, repre-
sentada na Figura 10.

Figura 10: terceira fase do processo de consulta

O dentista utilizará novamente o sistema WEb para atua-
lizar o exame intra-oral, adicionar o documento de evolução e 
um possível documento de intercorrência, caso algum imprevisto 
tenha acontecido, e assim, é finalizado o Prontuário Odontológico.

Por fim, há um último diagrama na Figura 11, que repre-
senta um paciente consultando seus prontuários através do 
sistema WEb, tendo acesso aos detalhes de tratamentos anteriores.
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Figura 11: consulta do histórico do paciente

Conclusões

A partir da pesquisa realizada sobre o conceito, a estru-
tura e a relevância dos prontuários eletrônicos odontológicos, 
observou-se a ausência de interoperabilidade dos sistemas já 
desenvolvidos nesse âmbito. Ainda foi possível constatar as 
consequências de tal impasse nos diagnósticos e tratamentos 
dentais, podendo atrasá-los e, assim, prejudicar ou compro-
meter o bem-estar do paciente envolvido. Além disso, também 
se notou que a falta de comunicação entre diferentes sistemas 
em saúde também resulta em implicações econômicas negativas 
para as instituições responsáveis por tais software.

Ademais, o estudo dos principais padrões de integração 
entre sistemas de saúde possibilitou a percepção da carência 
de modelos bem definidos para a área de dentistaria. tal 
negligência prejudica ainda mais a resolução do problema 
apresentado, visto que impossibilita a adoção de um padrão de 
interoperabilidade por parte dos software odontológicos a serem 
desenvolvidos e em desenvolvimento.
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Em relação à certificação digital, notou-se a importância 
desse recurso para os sistemas de saúde, visto que ele garante a 
segurança do processo de prescrição eletrônica. graças a isso, 
os profissionais da saúde podem assinar os prontuários de seus 
atendimentos sem que eles estejam na versão em papel, o que 
agiliza suas atividades, reduz gastos relacionados à compra de 
tintas para impressoras e de papéis e facilita a preservação e o 
armazenamento de documentos clínicos. 

Em relação ao desenvolvimento do sistema PEPO, as documen-
tações iniciais do sistema embarcado e da APi já foram concluídas, 
englobando itens como documentos de visão e de requisitos, 
diagramas de casos de uso, backlogs e modelos entidade-relaciona-
mento. No momento, estão sendo produzidas as primeiras versões 
desses dois sistemas, as quais serão em breve validadas.

também foi iniciado o desenvolvimento da interface web 
do PEPO. Entre os documentos produzidos, estão os protótipos 
de baixa e de alta fidelidade. Em seguida, será iniciada a cons-
trução da primeira versão dessa interface, a qual seguirá os 
modelos de alta fidelidade elaborados.

No que se refere à relevância desses sistemas para o 
projeto, a APi terá a função de fornecer dados armazenados na 
base de dados às outras partes do PEPO. Já o sistema embarcado 
permitirá o controle e o monitoramento dos processos cirúrgicos 
que utilizarem a Caneta Plasma. Por fim, a interface web permi-
tirá a criação e a edição de prontuários eletrônicos por parte 
de cirurgiões-dentistas e a consulta dos históricos desses docu-
mentos por parte desses profissionais e dos pacientes envolvidos.

Portanto, observa-se a importância do projeto em 
questão, visto que os seus elementos contribuirão para o 
controle, armazenamento de dados e análise de informações 
de tal equipamento.
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