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Rede nacional de dados em saúde: experiência 
de interoperabilidade na rede de atenção à saúde
Jacson Venâncio de Barros1, Henrique Nixon Souza da Silva2, Roberta Massa Baptista3, Frank James 
da Silva Pires4 e Juliana Pereira de Souza-Zinader5 

Introdução

C
om o avanço tecnológico, a valorização da informação, o ritmo acelerado 
das mudanças e a globalização, uma nova era da informação foi aberta no 
âmbito da saúde e está agora em curso. Isso se deve, em parte, à adoção 
generalizada do Registro Eletrônico de Saúde (RES) nos últimos anos, e 
ao crescente interesse na análise e gestão desses registros (Raghupathi & 
Raghupathi, 2014). Considerando que, muitas vezes, pacientes recebem 
tratamento médico de diferentes profissionais e por diferentes instituições 

de saúde, a disponibilidade e o compartilhamento de informações são essenciais para 
o cuidado presente e contínuo desses indivíduos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, tem defendido que o acesso à 
informação em saúde centrada no paciente é uma demanda global e deve ser priorizada 
(Organização Mundial da Saúde [OMS], 2019). Outras iniciativas ampliam essas discussões 

1 Diretor do Departamento de Informática em Saúde do Sistema Único de Saúde, da Secretaria Executiva do Ministério 
da Saúde (Datasus/SE/MS), mestre em Ciência Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e 
doutorando pelo Departamento de Informática Médica da Faculdade de Medicina da USP.
2 Coordenador-geral de Sistemas de Informações e Operações do Datasus, bacharel em Rede de Computadores e especialista 
em Segurança da Informação pela Universidade de Brasília (UnB).
3 Coordenadora-geral de Governança e Gestão de Projetos em TIC do Datasus, bacharel em Administração Hospitalar pelo 
Centro Universitário São Camilo. Especialista em Gestão da Qualidade em Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa 
Hospital Albert Einstein e cursa MBA executivo em Gestão em Saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
4 Coordenador-geral de Infraestrutura do Datasus, bacharel em Sistemas de Informação e analista em Tecnologia da 
Informação do Ministério da Economia. Cursando Especialização em Informática em Saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa.
5 Coordenadora-geral de Inovação em Sistemas Digitais do Datasus (servidora cedida) e professora adjunta no Instituto de 
Informática da Universidade Federal de Goiás (UFGO). Doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades 
em Bioengenharia (Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de 
São Paulo, da USP).  
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intergovernamentais, como a Global Digital Health Partnership6 (GDHP), cujos estudos 
fortalecem a tese de que apenas com o uso de padrões comuns alcançaremos o alinhamento 
global e a interoperabilidade internacional (Global Digital Health Partnership [GDHP], 2019). 

Com o estabelecimento da Resolução WHA71-7,  aprovada em 2018 na 71ª Assembleia 
Mundial de Saúde da OMS – que atualiza os direcionadores e termos relativos à utilização da 
tecnologia da informação no contexto da saúde –, encontram-se em pauta a interconectividade 
das tecnologias digitais ou ciberinfraestrutura; a coleta, gestão e avaliação de dados e 
informações em saúde; a robustez do ambiente favorável, em consonância com as boas práticas 
estabelecidas, considerando a sustentabilidade e as inovações; e a atual viabilidade, escalabilidade 
e inclusividade com as tecnologias da informação e comunicação (TIC) em saúde.

Não obstante, para que tais expectativas sejam alcançadas, existem desafios e muito o que 
se fazer para superá-los, pois não há um padrão universal de continuidade do cuidado. Ainda, 
faltam processos clínicos padronizados, muitos dados são capturados de maneira incompleta 
e com baixa qualidade, não existe um consenso sobre as taxonomias que representam toda a 
jornada do paciente, existem diferentes meios de financiamento do serviço, etc. (GDHP, 2019).

O Sistema Único de Saúde (SUS) é amplamente reconhecido como um modelo de 
cobertura universal, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODS 3) para 20307. Ele abrange aproximadamente 75% do atendimento de 
saúde no Brasil, sendo que o restante é feito por planos privados. 

Semelhante ao que acontece em outros países, há um aumento do número de 
estabelecimentos de saúde que investiram recursos na digitalização de suas informações 
médicas, assim como no reconhecimento das vantagens do uso desses dados, sejam 
eles públicos ou privados (Bittencourt, Camacho, & Carmo Leal, 2006; Lourenção & 
Ferreira, 2016). Porém, ainda existem muitas dificuldades, considerando que apenas 
pequena parcela dos estabelecimentos possui registros eletrônicos de suas transações 
(Comitê Gestor da Internet no Brasil [CGI.br], 2019). Portanto, o acesso a prontuários 
se dá, na maioria das vezes, por meio da manipulação de papéis (CGI.br, 2018). Países 
como Alemanha, Austrália e Israel possuem 100% de seus profissionais médicos com 
acesso a prontuários eletrônicos, enquanto nos Estados Unidos e Canadá esse número 
é de aproximadamente 59% (Heart, Ben-Assuli, & Shabtai, 2017).  

Para enfrentar esses desafios, o Brasil tem tentado criar mecanismos para proporcionar 
a troca de informações na saúde, tendo como pilar a Portaria n. 2.073/2011. No entanto, as 
duas iniciativas (o Registro Eletrônico de Saúde – RES e o Programa de Informatização 
das Unidades Básicas de Saúde – PIUBS) não foram colocadas em operação. Em 2019, 
com novos direcionamentos e tomando como base as lições aprendidas nos últimos 
anos, optou-se por um projeto inovador, focado em duas grandes frentes: i) criação 
de um ambiente tecnológico que funcionasse como uma rede e que tivesse uma 
abordagem nacional para propiciar a troca de informação; ii) aprimoramento das 
ações na atenção primária para garantir a qualidade do registro em saúde (Sousa, 
Cielo, Gomes, Oliveira, & Costa, 2019).  

6 Mais informações no website da iniciativa GDHP. Recuperado em 25 maio, 2020, de https://www.gdhp.org  
7 Mais informações no website da Organização das Nações Unidas no Brasil. Recuperado em 02 junho, 2020, de https://
nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Nesse contexto, a proposta deste artigo é apresentar a jornada da criação e gestão 
da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) (Portaria MS n. 1.434/2020). Trata-se 
de uma complexa plataforma, em nuvem, que tem em seu núcleo o uso de tecnologias 
emergentes e que propiciará a consolidação de dados no contexto da saúde centrada 
no indivíduo. Permitirá, ainda, o intercâmbio e a interoperabilidade, fornecendo aos 
profissionais e gestores de saúde mais uma ferramenta de apoio para a continuidade 
da atenção e para a visão da saúde pública, respectivamente, além de empoderar o 
cidadão com o seu histórico clínico. 

A expectativa do Ministério da Saúde (MS) é que essas ações, aliadas à adoção 
de melhores práticas tecnológicas e padrões internacionais, impulsionem a criação 
de um prontuário único de saúde centrado no paciente, considerando-o como 
parte integrante do programa do governo federal Conecte SUS, cuja missão é a de 
materializar a primeira fase da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD).8

Principais características da solução
Tomando como base as iniciativas anteriores, era preciso pensar em uma proposta 

flexível e escalável. Flexível, porque não havia um desenho totalmente pronto ou uma 
proposta semelhante em que fosse possível um benchmarking e, certamente, seriam 
necessárias mudanças durante sua implementação. E escalável, porque, considerando 
o volume de dados e a quantidade de atores envolvidos no processo de geração e 
captação dos dados, o projeto deveria permitir essa expansão com muita facilidade. 
Esses fatores foram preponderantes para a decisão de utilizar soluções baseadas em 
cloud (Almutiry, Wills, Alwabel, Crowder, & Walters, 2013).

Entre as informações de saúde a serem trocadas e disponibilizadas, é possível citar os 
atendimentos clínicos, as internações, os exames realizados, os medicamentos dispensados 
e as vacinas aplicadas. Esse grupo de informações é chamado de Conjunto Mínimo de 
Dados (CMD), porque a maioria dos sistemas possuem tais informações registradas 
eletronicamente, face à necessidade da prestação de contas nos sistemas de informações 
nacionais (Barros, 2008). O CMD permite que se dê um passo na implementação e, 
paralelamente, que se foque na informatização dos estabelecimentos de saúde.

Decidiu-se pela utilização de tecnologias abertas e que pudessem ser facilmente 
replicáveis em qualquer plataforma de nuvem. A definição dos componentes 
tecnológicos foi baseada em experiências internacionais. A questão da segurança 
também foi abordada e, por isso, adotou-se uma tecnologia que tem se destacado devido 
à utilização no cenário econômico digital. Optou-se pelo uso do blockchain, sequência 
de blocos que contém a lista completa de registros de uma determinada transação. 
Características como descentralização, persistência, anonimização e auditabilidade 
garantem a segurança e a rastreabilidade dos eventos, condições necessárias para a 
troca de informação em saúde (Zheng, Xie, Dai, Chen, & Wang, 2017).

8 Mais informações no website oficial da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. Recuperado em 25 maio, 2020,  
de https://saudedigital.saude.gov.br/a-estrategia-brasileira/
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Considerando as dimensões do país, sugeriu-se uma arquitetura em rede, composta 
por um conjunto de containers9 virtuais, desenhados para atender as unidades da 
federação, conectados entre si. Os containers serão responsáveis pela captação e 
disponibilidade de informações seguras para os prestadores de serviço em saúde, para 
o gestor municipal, estadual e federal. Além disso, permitirão que o cidadão acesse 
seu histórico clínico, possibilitando maior controle e monitoramento da evolução 
das suas informações em saúde.

Aspectos tecnológicos
A RNDS pode ser definida como um repositório digital de informações 

retrospectivas, simultâneas e prospectivas do paciente. Deve estar disponível em 
diferentes estabelecimentos de saúde, o que torna necessário o uso de padrões para 
definir não só como a informação é estruturada e representada, mas também como 
ela pode ser recuperada e compartilhada entre os sistemas em uso. 

Nos anos 1990, mesmo com o Registro Eletrônico de Saúde (RES) mostrando 
sua eficiência e qualidade, era preciso encontrar uma solução para o problema da 
informação em silos, que é marcada pela desorganização e armazenamento em vários 
formatos – arquivos de escritório, portfólios de vacinação – e, quando digitalizadas, 
tornam praticamente impossível traçar o histórico dos pacientes e a troca de 
informações com outros profissionais de saúde. A solução está na interoperabilidade 
dos registros médicos, mas também aborda os problemas de análise longitudinal de 
dados e acompanhamento do paciente durante os estágios da assistência à saúde. 
Padrões de registro são necessários para uma identificação consistente do paciente e 
a segurança dos dados. Além disso, a padronização estrutural e semântica gerada pela 
interoperabilidade pode fornecer várias facilidades aos sistemas, tais como prescrição 
de medicamentos, integração de resultados de exames laboratoriais e muitos outros 
recursos (Kuperman, 2011). 

Vários autores já exploraram a ideia de usar agentes no contexto da saúde para 
fornecer interoperabilidade. Mais recentemente, alguns autores exploraram o 
blockchain, propondo estratégias para melhorar a mobilidade e segurança em RES, 
adotando mecanismos seguros e confiáveis para acesso aos dados sensíveis sobre a 
saúde de um indivíduo (Isern & Moreno, 2016; Wimmer, 2014). O blockchain armazena 
a história de interações entre os pacientes e agentes de saúde, juntamente com links 
para os RES, que contêm descrições detalhadas de cada interação. Um hash do registro 
médico também é armazenado no bloco, de forma que a fidelidade do conteúdo possa 
ser facilmente verificada. 

Ao entrar em contato com o paciente, o agente de saúde deve estar credenciado 
em uma ferramenta de software apropriada, a fim de recuperar os dados de saúde via 
blockchain. A equipe multidisciplinar de saúde pode solicitar o direito de acesso aos 
dados do paciente, que deve autorizar explicitamente, com exceção em casos de break 
the glass ou quando configurado para estratégia opt out. 

9 Trata-se de compartimento contendo uma série de componentes tecnológicos e dados. 
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Uma das características relevantes na tecnologia do blockchain são os smart contracts, 
responsáveis por assegurar que as regras de negócio envolvidas nas transações digitais 
sejam cumpridas, diferente das soluções tradicionais. Eles garantem também a 
devolução das informações apenas aos atores autorizados que estiverem em compliance 
com as diversas leis sobre acesso e sigilo das informações. Ainda neste contexto, a 
estruturação das informações facilita a escalabilidade dos nós participantes da rede, 
reduzindo a necessidade de armazenamento centralizado e, ainda assim, garantindo 
a interoperabilidade. 

Na arquitetura, os metadados serão utilizados no ledger e distribuídos entre os 
diversos participantes da rede. Já os documentos clínicos serão manipulados em private 
data collection, a fim de garantir a privacidade e economicidade de armazenamento 
do documento. Uma vez que eles serão armazenados apenas na org custodiante e 
em uma estrutura limitada de orgs de backup, não haverá eventual armazenamento 
excessivo dos documentos clínicos. Como é compartilhada no ledger, a timeline do 
paciente estará acessível por qualquer org e facilitará as consultas do paciente junto aos 
estabelecimentos de saúde. Os dados serão trafegados e armazenados em padrão Fast 
Healthcare Interoperability Resources (FHIR), onde os mais de dois mil prontuários 
existentes no país estruturarão as informações seguindo a ESD. No primeiro momento, 
serão utilizados microsserviços de transição capazes de converter os dados enviados 
em composição e diversificação das aplicações (CDA), open electronic health record 
(OpenEHR) e FHIR. 

Com o uso do padrão FHIR para transporte e armazenamento dos dados clínicos, o 
MS define a infraestrutura necessária para evoluir o cuidado de saúde com a previsão 
de utilizar estratégias de data analytics e Inteligência Artificial (IA). O padrão deverá 
ser empregado aliado à estruturação das informações, propiciando, no futuro, o uso 
de estratégias de data lake e IA. 

Estratégia de implantação
A RNDS foi criada com base nas diretrizes da ESD, construída a partir da Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde – PNIIS (Portaria MS n.589/2015) 
e do documento Estratégia e-Saúde para o Brasil (Resolução n.19/CIT/2017). As 
frentes de trabalho que envolvem o seu desenvolvimento podem ser encontradas no 
Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital (PAM&A) 
2019-202010. A Figura 1 representa a estrutura analítica do programa.

10 Mais informações no website do Portal Saúde Digital. Recuperado em 02 junho, 2020, de https://saudedigital.saude.gov.
br/wp-content/uploads/2020/04/PAMA-Saude-digital.pdf
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FIGURA 1

MAPA MENTAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM 
ÊNFASE NO PROGRAMA CONECTE SUS E NO PROJETO DA REDE NACIONAL DE DADOS EM 
SAÚDE (RNDS)

F O N T E :  M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E .

Com o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da Rede de 
Atenção à Saúde, permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público 
e privado, a RNDS foi construída para constituir a desejada infovia de saúde: uma 
plataforma informacional de alta disponibilidade, segura e flexível, que irá favorecer 
o uso dos dados de forma ética, permitindo, assim, o surgimento de novos serviços, 
inovação, pesquisa e desenvolvimento que resultem em benefícios para o Brasil.

A estratégia de implantação da RNDS teve início com o projeto-piloto do Programa 
Conecte SUS no estado de Alagoas. A escolha do local foi definida considerando a diversidade 
dos cenários existentes, principalmente em relação aos recursos limitados de infraestrutura, 
como a falta de computadores, acesso à Internet, bem como o baixo índice de uso de 
prontuário eletrônico11. O escopo da RNDS prioriza o CMD, além de visar agregar valor 
ao acesso à informação no histórico clínico do paciente. Definiu-se que o início do projeto 
em produção contemplará informações oriundas de bases de dados legadas de dois anos, 
como dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH), do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), 
do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), entre outros. 

11  Em outubro de 2019, início do projeto piloto Conecte SUS em Alagoas, 883 Equipes de Saúde da Família (ESF) utilizavam prontuário 
eletrônico. Em abril de 2020, 35% das ESF de Alagoas utilizavam prontuário eletrônico. Dados oficiais retirados do SISAB.  
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O acesso às informações se dará, a princípio, pela Plataforma Conecte SUS12 em 
versões para o Cidadão, Profissional de Saúde e Gestor. O portal será o ponto central 
de acesso aos procedimentos realizados, permitindo aos cidadãos acompanharem a 
sua situação de saúde, aos profissionais de saúde acessarem os exames e o histórico 
clínico de seus pacientes, visando a continuidade do cuidado e, aos gestores, o 
acompanhamento de indicadores de saúde.

O Ministério da Saúde disponibiliza Application Programming Interface (API) aberta para 
que os software utilizados por estabelecimentos de saúde, como o Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP), possam fazer sua integração à solução da RNDS em blockchain. Além disso, 
dois aplicativos foram desenvolvimentos pelo MS, possibilitando o uso direto por parte dos 
cidadãos (Conecte SUS Cidadão – Antigo Meu digiSUS) e profissionais de saúde (Conecte SUS 
Profissional). As Figuras 2 e 3 ilustram as imagens do Conecte SUS Cidadão e Profissional. 

FIGURA 2

APLICATIVO CONECTE SUS CIDADÃO MOSTRA OS RESULTADOS  DOS EXAMES 
REALIZADOS PELO PACIENTE

F O N T E :  M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E .

12 Mais informações no website do Portal Conecte SUS. Recuperado em 25 maio, 2020, de https://Conecte SUS.saude.gov.
br/home 
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FIGURA 3

IMAGEM DO CONECTE SUS PROFISSIONAL, COM A VISÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
SOBRE AS INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO DO PACIENTE

F O N T E :  M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E .

Atualmente, o cenário dinâmico e de grande risco à população – gerado pela 
pandemia causada pelo novo coronavírus – exigiu respostas contundentes de todo o 
sistema de saúde, em especial do SUS, com o objetivo de coordenar as ações nacionais 
e orquestrar os esforços de estados, municípios, e até mesmo da Saúde Suplementar. 
Assim, o Programa Conecte SUS passou a priorizar suas ações para que estejam em 
pleno alinhamento com as prioridades nacionais de combate à COVID-19. Nesse 
ínterim, a RNDS passa a ser parte estruturante de um ecossistema que visa atender 
às necessidades de enfrentamento ao novo coronavírus. 

Conforme ilustrado na Figura 4, esse ecossistema compreende camadas específicas 
para a segurança da informação, interoperabilidade entre sistemas, processos de 
notificação e vigilância em saúde, aplicativos móveis e canais de acesso.
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FIGURA 4

ECOSSISTEMA DE ATENDIMENTO E DADOS EM SAÚDE PARA A COVID-1913 

“Onion Model” da RNDS 

*  L E I  G E R A L  D E  P R O T E Ç Ã O  D E  D A D O S  

F O N T E :  M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E .

Com esse impulso, a estratégia de implantação da RNDS foi reajustada para 
ser disponibilizada, de forma integrada e imediata, a todos os estados brasileiros, 
estabelecendo-se, assim, como ferramenta fundamental para o enfrentamento da 
pandemia. A plataforma propiciará que os laboratórios de análises clínicas enviem 
os dados para a RNDS, que vai coletar, processar e disponibilizar esse conteúdo de 
forma segura e com garantia de privacidade para profissionais, gestores e cidadãos 
por meio do Portal Conecte SUS.

A Figura 5 apresenta os componentes da plataforma da RNDS, com ênfase  
na representação atual do CMD, serviços disponíveis, serviços de segurança e serviços 
planejados.

 

13 Boletim Conecte SUS Volume 4, Versão 2. Recuperado em 25 maio, 2020, de https://saudedigital.saude.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/Boletim-Conecte-SUS-Vol-04-Abr-2020-v024-002-novo.pdf
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FIGURA 5

COMPONENTES DA PLATAFORMA DA RNDS 

F O N T E :  M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E .

Considerações finais
A RNDS foi construída visando a consolidação efetiva enquanto plataforma 

de serviços e informações de saúde para todo o Brasil, em benefício de cidadãos, 
profissionais e gestores de saúde.  

Em especial, merece atenção a integração de novos serviços informacionais, 
utilizando tecnologias emergentes para extração de conhecimento em saúde, além 
de oferecer alternativas como: serviços de Telessaúde, consolidação do uso de 
terminologias clínicas, interoperabilidade com a Saúde Suplementar e Regulação 
Inteligente da Atenção à Saúde.

A RNDS é uma infovia de saúde e será um campo fértil para a inovação em Saúde 
Digital, abrindo a possibilidade de novos modelos de serviços, oferta de informação de 
qualidade, beneficiando os atores envolvidos, tanto na saúde pública como na Saúde 
Suplementar e no setor privado.

Ainda nesse contexto, a proposta é que todos os novos desenvolvimentos sejam apoiados 
por essa estratégia, fortalecendo a interoperabilidade entre os diversos sistemas existentes 
no âmbito da saúde. Como exemplos, podemos citar: i) sistemas de notificação de agravos; 
ii) prescrição eletrônica nacional; e iii) sistemas de regulação. Não obstante, espera-se que 
essa plataforma possibilite o uso de IA, Analytics, Big Data, Internet das Coisas e outras 
tecnologias para extração de conhecimento e oferta de serviços inovadores condizentes 
com as atuais e futuras demandas nacionais e mundiais do ecossistema global.

A RNDS ainda atuará de forma estratégica e abrangente, com a análise de dados 
cruzados e qualificados, permitindo a execução de ações de curto, médio e longo prazos 
de caráter preventivo focadas na saúde. A rede também irá contribuir para a redução 
dos custos e desperdícios dos serviços em saúde. 
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Portanto, torna-se fundamental que a governança da ESD acompanhe essa evolução, sendo 
cada vez mais colaborativa e inclusiva. Em consonância com a ação proposta pela Estratégia 
Global da OMS para a Saúde Digital, o Brasil está disposto a compartilhar sua experiência e 
trabalhar em conjunto com países e organizações para acelerar a digitalização da saúde no mundo, 
como forma de alcançar melhores níveis de atendimento à saúde da população e o bem-estar 
dos cidadãos, disponibilizando informações confiáveis a qualquer hora, em qualquer lugar, para 
quem precisa no momento em que precisa.



110 

 P e s q u i s a  T I C  S a ú d e  2 0 1 9

Referências

 
Almutiry, O., Wills, G., Alwabel, A., Crowder, 
R., &  Walters, R. (2013). Toward a framework 
for data quality in cloud-based health information 
system. International Conference on Information 
Society (i-Society 2013), Toronto, Canadá.

Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., & Lippman, 
A. (2016). MedRec: Using blockchain 
for medical data access and permission 
management. International Conference on Open 
and Big Data (OBD), Viena, Áustria, 25-30.

Barros, J. V. (2008). Sistemas de informação 
e avaliação de desempenho hospitalar: A 
integração e interoperabilidade entre fontes de 
dados hospitalares. Dissertação de mestrado, 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Bittencourt, S. A., Camacho, L. A. B., & Carmo 
Leal, M. (2006). O sistema de informação 
hospitalar e sua aplicação na saúde coletiva. 
Cadernos de Saúde Pública, 22(1), 19–30.  

Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.
br. (2018). Pesquisa sobre o uso das tecnologias 
de informação e comunicação nos estabelecimentos 
de saúde brasileiros: TIC Saúde 2017. São Paulo: 
CGI.br.

Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.
br. (2019). Pesquisa sobre o uso das tecnologias 
de informação e comunicação nos estabelecimentos 
de saúde brasileiros: TIC Saúde 2018. São Paulo: 
CGI.br.

Global Digital Health Partnership – GDHP. 
(2019). Connected health: Empowering health 
through interoperability. Recuperado em 17 
junho, 2020, de https://www.gdhp.org/media-
hub/news_feed/gdhp-reports

 
 
 

 
 
Heart, T., Ben-Assuli, O., & Shabtai, I. (2017). 
A review of PHR, EMR and EHR integration: A 
more personalized healthcare and public health 
policy. Health Policy and Technology, 6(1), 20-25.

Isern, D., & Moreno, A. (2016). A systematic 
literature review of agents applied in 
healthcare. Journal of Medical Systems, 40(2), 43.

Kuperman, G. J. (2011). Health-information 
exchange: Why are we doing it, and what 
are we doing? Journal of the American Medical 
Informatics Association, 18(5), 678–682.

Lourenção, L. G., & Ferreira, C. J. Jr. (2016). 
Implantação do prontuário eletrônico do 
paciente no Brasil. Enfermagem Brasil, 15(1), 44.

Organização Mundial da Saúde – OMS. (2018). 
Resolução WHA71-7: 71st World Health 
Assembly. Resolutions and decisions adopted by the 
general assembly. Recuperado em 17 junho, 2020, 
de  https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA71/A71_7-en.pdf 

Organização Mundial da Saúde – OMS. (2019). 
WHO guideline: Recommendations on digital 
interventions for health system strengthening. 
Genebra: OMS.

Portaria MS n. 589, de 20 de maio de 2015. (2015). 
Institui a Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde (PNIIS).  Recuperado em 17 
junho, 2020, de https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2015/prt0589_20_05_2015.html

Portaria MS n. 1.434, de 28 de maio de 2020. (2020). 
Institui o Programa Conecte SUS e altera a 
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017, para instituir a Rede 
Nacional de Dados em Saúde e dispor sobre 
a adoção de padrões de interoperabilidade 
em saúde. Recuperado em 17 junho, 2020, de 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-
1.434-de-28-de-maio-de-2020-*-259414569



A RT I G O S

111 

 
 
Portaria MS n. 2.073, de 31 de Agosto de 2011. 
(2011). 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. 
Recuperado em 17 junho, 2020, de https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt2073_31_08_2011.html

Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big 
data analytics in healthcare: Promise and potential. 
Health Information Science and Systems, 2(1), 3.

Resolução n. 19/CIT, de 22 de junho de 2017. 
(2017). Comissão Intergestores Tripartite do 
SUS. Aprova e torna público o documento 
Estratégia e-Saúde para o Brasil, que propõe 
uma visão de e-Saúde e descreve mecanismos 
contributivos para sua incorporação ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) até 2020. 
Recuperado em 17 junho, 2020, de http://
www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/
Kujrw0TZC2Mb/content/id/19172500/do1-
2017-07-13-resolucao-n-19-de-22-de-junho-
de-2017-19172419

Sousa, A. N., Cielo, A. C., Gomes, I. C., 
Oliveira, J. G. Jr., & Costa, M. L. S. (2019). 
Estratégia e-SUS AB: Transformação digital na 
atenção básica do Brasil. In Comitê Gestor da 
Internet no Brasil – CGI.br. Pesquisa sobre o uso 
das tecnologias de informação e comunicação nos 
estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 
2018 (pp. 29–38). São Paulo: CGI.br.

Wimmer, H. (2014). A multi-agent system for 
healthcare data privacy. Recuperado em 17 junho, 
2020, de https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1171&context=amcis2014

 
 

 
 
Wood, C., Winton. B., Carter, K., Benkert, 
S., Dodd, L., & Bradley, J. (2016). How 
blockchain technology can enhance EHR 
operability. Recuperado em 17 junho, 2020, de  
https://www.hyperledger.org/wp-content/
uploads/2016/10/ARKInvest_and_GEM_
Blockchain_EHR_Final.pdf

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & 
Wang, H. (2017). An overview of blockchain 
technology: Architecture, consensus, and 
future trends.  2017 IEEE International Congress 
on Big Data (BigData Congress), Honolulu, 
Estados Unidos, 557-564.




