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O DESAFIO DA INTEROPERABILIDADE

Atenção 
Primária

Serviços de 
Emergência

Hospitais

Laboratórios

Patologia

Serviços de 
Imagens

Especialistas

Outros 
profissionais 

de saúde 

Prontuário do paciente:
"Eu tenho problemas 
respiratórios às vezes" 
"Eu sou um asmático"
"Eu tenho ataques de asma"
"Sou diagnosticado com 
doença respiratória"

DIFERENTES 
DOCUMENTOS

DIFERENTES 
FORMATOS

DIFERENTES 
TERMINOLOGIAS

DIFERENTES 
SISTEMAS



QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA  SUPERAR 
ESSES OBSTÁCULOS

● Usar os princípios FAIR (encontrável, acessível, 
interoperável e reutilizável) para construir uma
infraestrutura para superar esses obstáculos

● Permitir uma pesquisa colaborativa, tornando o 
significado de dados relacionados à saúde
compreensível para humanos e máquinas, 
possibilitando uma combinação facilitada dos dados de 
diferentes fontes, simplificando assim o uso e 
exploração de dados em todo o ecossitema

● Desenvolver uma estrutura baseada em camadas:
semântica, transporte e armazenamento de dados e 
uma camada de negócios com os casos de uso

● Estabelecer uma linguagem de intercâmbio universal 
para a saúde, utilizando as "palavras" de vários
vocabulários padrão internacionais (como SNOMED 
CT,  LOINC, etc). 
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https://sphn.ch/network/data-coordination-center/the-sphn-semantic-interoperability-framework/



SNOMED CT , TERMINOLOGIA 
PARA INTEROPERABILIDADE, 
EM CINCO PASSOS

1. Introdução:

É a terminologia clínica multilíngue mais abrangente do mundo

É um recurso com conteúdo clínico abrangente e cientificamente validado

Permite representação consistente de conteúdo clínico em prontuários 
eletrônicos de saúde

É mapeado para outros padrões internacionais

Está em uso em mais de oitenta países
A terminologia clínica SNOMED CT tem profundidade incomparável, permitindo 
que os médicos registrem dados com maior precisão e consistência.
• O SNOMED CT continua a ser um produto em crescimento e em evolução 

melhorado pela Comunidade de Práticas.
• A SNOMED CT apoia o desenvolvimento de conteúdo clínico abrangente de 

alta qualidade em prontuários eletrônicos de saúde e fornece uma forma 
padronizada de representar frases clínicas capturadas pelo médico permitindo 
sua interpretação automática.



SNOMED CT EM CINCO 
PASSOS
2) Como funciona o SNOMED CT?

O modelo lógico SNOMED CT define a forma como
cada tipo de componente e derivados está relacionado
e representado.

Os principais tipos de componentes no SNOMED CT
são conceitos, descrições e relacionamentos.

Nosso modelo especifica como os componentes
podem ser gerenciados em uma configuração de
implementação para atender a uma variedade de usos
primários e secundários.



SNOMED CT 
EM CINCO 
PASSOS

3. Como é usado o SNOMED CT?

A Terminologia em si é apenas uma parte da solução para 
atender aos requisitos para registros eletrônicos de saúde 
eficazes. Uma terminologia por si só "não faz nada". Para 
se beneficiar do uso de uma terminologia clínica deve ser 
implementada e utilizada como parte de uma aplicação.

O design do aplicativo de software no qual é utilizado, e 
os objetivos e motivação de seus usuários, são fatores-
chave para determinar o sucesso.

A SNOMED CT é fundamental para a documentação 
clínica, pois suporta a representação de informações 
clínicas detalhadas de forma que pode ser processada 
automaticamente.

A realização da capacidade do SNOMED CT para apoiar 
informações clínicas e recuperação baseada em 
significado requer uma cuidadosa consideração da 
configuração real, em termos de escopo de uso, estrutura 
de registro, entrada de dados, recuperação de dados e 
comunicação.



SNOMED 
CT EM 

CINCO 
PASSOS

Benefícios
do SNOMED CT



SNOMED CT 
EM CINCO 
PASSOS

4. Onde se Usa?



SNOMED CT 
- UMA TERMINOLOGIA DE REFERÊNCIA
Mapas independentes entre múltiplas 
terminologias aplicadas e sistemas de códigos

…

CID-10

CIF LOINC

UMLS NSCP

O SNOMED CT é usado como 
terminologia de referência comum

CID-10

CIF LOINC

UMLS NCSP

…

SNOMED 
CT

Muitos recursos
- Tempo
- Pessoas e 

competências
- Manutenção
- Custos



SNOMED CT dm+d
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SNOMED CT dm+d

Afatinib 703580004

Afatinib 30mg tablets 
703583002
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SNOMED CT dm+d

Afatinib 50mg tablets (product)
Afatinib 50mg tablets 23905211000001104



Slide 14

SNOMED CT dm+d

Inactive 
concept

SAME_AS

Benzatropine 
1mg tablet 
18160911000
001103Inactive 

concept
18160911000
001103

SAME_AS

376816002



O CASO OBM (ONTOLOGIA
BRASILEIRA DE 
MEDICAMENTOS)
● A OBM inclui todos os medicamentos destinados a uso humano 

em todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e 
terciário) com preço registrado junto à CMED e registrados no 
Brasil junto à ANVISA.

● A estrutura da OBM está baseada no modelo da dm+d [1]. 
Foram incluídas extensões para acomodar informações 
adicionais necessárias para descrever os medicamentos no 
Brasil. O principal objetivo de se construir uma Ontologia de 
Medicamentos para o Brasil é aumentar a segurança do 
paciente nos processos de prescrição eletrônica. Esta base de 
conhecimento, juntamente com os Manuais de Boas Práticas 
de Prescrição Eletrônica (PE) oferecerão aos sistemas de PE a 
possibilidade de trabalhar num nível de maturidade maior, 
aumentando a segurança do processo, à semelhança do que já 
acontece hoje em vários países [2- 4].

● A OBM É A TERMINOLOGIA OFICIAL A SER USADA NOS 
DOCUMENTOS DA RNDS.

● A SBIS ESTÁ LIDERANDO UM GRUPO DE PRESCRIÇÃO E 
DISPENSAÇÃO ELETRÔNICA E CONTRIBUINDO PARA OS 
DOCUMENTOS RELATIVOS NA RNDS

● A OBM É UM DERIVADO DO SNOMED -CT



O PROJETO DO 
GI-INTEROPERABILIDADE 

E SEMÂNTICA

O papel da SBIS no apoio à Estratégia de Saúde Digital



O PAPEL DA SBIS 
NOAPOIO À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL

Os ambientes de interconectividade estão entre as prioridades da Estratégia de Saúde Digital do Brasil 
(2020-2028), e utilizarão os padrões disponíveis na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) para 
testes e posterior viabilização dos serviços de saúde digital à sociedade.

O presente projeto está em consonância com as iniciativas brasileiras de incremento à saúde digital do 
país.



HISTÓRICO

● Os dados de atenção à saúde são altamente diversificados. Eles se originam de várias fontes, às vezes são estruturados, às vezes não estruturados. 
Diferem em escopo, formato definido e conteúdo (significância médica, semântica). Como resultado, a integração de dados de saúde constitui um 
desafio não só de consolidar dados de múltiplas fontes do ponto de vista técnico, como também de alcançar um grau de padronização desses dados 
que permita sua análise, além de torná-los disponíveis para uma variedade de fins, como pesquisa em saúde, suporte à decisão, etc.

● A necessidade de padronização das terminologias e de interoperabilidade no setor são prementes e muitas organizações têm iniciado projetos isolados 
de uso da SNOMED CT e isso significa um risco de termos várias “traduções dos conceitos”, além do custo de licenciamento para cada empresa,  pois 
no momento  o Brasil não é membro da SNOMED CT.

● Desse modo, a SBIS criou um grupo de semântica para estudar e viabilizar uma alternativa de associação brasileira ao SNOMED CT, e  definiu 
seguindo o modelo adotado pela Alemanha, onde foi criada uma Iniciativa de Informática médica, reunindo hospitais universitários, faculdades de 
medicina e o Ministério de Educação e Pesquisa e obtiveram uma licença especial de pesquisa da SNOMED CT, para constituir um conjunto mínimo 
de dados de saúde, usando SNOMED CT para codificação dos termos clínicos. O projeto piloto durou um ano e agora a Alemanha é membro oficial 
não pelo Ministério da Saúde, mas pelo BMBF (departamento de medicamentos e dispositivos médicos), que é parte do Ministério da Educação e 
Pesquisa.

● A SBIS teve em 05/07/2021, uma reunião com o MCTIC para falar do projeto para disponibilização do SNOMED CT e seus mapas (MEDDRA, CID 10, 
GMDN, LOINC, ICPN e outros) e de usar oficialmente a OBM (que foi concebida a partir do DM+D, produto derivado da SNOMED CT, pois usa seus 
conceitos em sua estrutura) e de obter apoio financeiro do MCTIC.

● A proposta foi bem aceita  sendo sugerido que o projeto seja feito junto com a RNP e  que envolvesse a AMB e outras profissões de saúde desde sua 
concepção, para que depois se defina qual será a fonte de financiamento desse projeto.





OBJETIVOS CANVAS

1. Estruturar conceitos clínicos nos prontuários dos pacientes e outros documentos clínicos nos 
Hospitais Universitários, para a interoperabilidade semântica entre os sistemas desses hospitais e o 
uso na pesquisa, com o intuito de reduzir o gap entre pesquisa, ensino e assistência (implantar um 
sistema que aprende). Os seguintes hospitais universitários federais já aceitaram participar – UFSC, 
UFPa, UFRN, UFC.

2. Criar a estrutura necessária para ter uma base nacional de dados de medicamentos "compartilhada 
e comum", seguindo padrões reconhecidos internacionalmente, para viabilizar um processo de 
prescrição digital segura

3. MVP (documento) de Estruturação de Dados de Medicamentos seguindo padronização SNOMED 
com foco em apresentar a proposta de valo

4. Propor uma estrutura de governança e sustentabilidade para a mesma



OBJETIVOS CANVAS (2)

5. Promover o uso intensivo e amplo das informações clínico-assistenciais nos sistemas de informação
em saúde, nas plataformas de pesquisa e análise de dados e em soluções, que foquem na
interoperabilidade semântica, para alcançar benefícios para todo ecossistema: melhor saúde para
os cidadãos, melhores resultados das intervenções de saúde, maior qualidade da atenção a saúde,
produção de conhecimento para uma efetiva implantação de um novo modelo saúde digital,
equânime, eficiente e efetivo

6. Mostrar o valor da SNOMED CT como terminologia clínica, e sua importância para todo o
ecossistema de referência na saúde digital

7. Apoiar a implantação de intervenções digitais na saúde, incluindo serviços de teleconsulta e
teleorientação e m-Health.

8. integrar as ferramentas de suporte à decisão às bases de conhecimento



AÇÕES 
REALIZADAS
● Adoção do framework FAIR (Findable, Accessible, InteroperAble, Reusable)

● Adquirir licença humanitária para o projeto de prescrição eletrônica junto ao SNOMED CT para o projeto OBM
(prescrição eletrônica)

● Alinhamento com a RNP para extensão desse fórum da SBIS nas universidades e Hospitais universitários em
projetos de Pesquisas

● Alfabetização digital em SNOMED CT, assim como criação de materiais e treinamento para o público geral de
usuários e beneficiados com a adoção do SNOMED CT

● Suporte a padrões de mensagens e documentos já publicados ou sendo modelados com conjuntos de valores
franqueados pela SNOMED CT (GPS)

● Construir um dicionário de dados online e serviço de terminologia baseado nos princípios FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable e Reusable) para disponibilizar nossos catálogos de terminologias e tabelas de
domínio (valuesets)

● Proposta de criar uma Terminologia de Interface composta pelas terminologias nacionais para se alinharem aos
novos padrões (thesauri - UMLS- MESH)

● Fomentar a criação de uma comunidade de práticas de implementação de padrões semânticos para
profissionais de saúde, designers de serviços, desenvolvedores de software, analistas de dados, pesquisadores
e outros.





DEBATE



POSSÍVEIS PROJETOS????
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OBRIGADO


