
INE 6202 - Informática MédicaINE 6202 - Informática Médica

EGC 9001 - Informática eEGC 9001 - Informática e
Modelagem de ConhecimentoModelagem de Conhecimento

Aplicados à SaúdeAplicados à Saúde



O que vamos abordar ?O que vamos abordar ?

•• Health ITHealth IT
–– Tecnologias da Informação aplicadas à SaúdeTecnologias da Informação aplicadas à Saúde
–– Intersecção da Intersecção da MedicinaMedicina e da  e da Atenção à SaúdeAtenção à Saúde

com as com as Ciências da InformaçãoCiências da Informação  (onde se classificam(onde se classificam
a Informática e a Engenharia do Conhecimento)a Informática e a Engenharia do Conhecimento)

–– Implica no contraponto de:Implica no contraponto de:
•• Modelos e Técnicas de Gestão e Processamento daModelos e Técnicas de Gestão e Processamento da

Informação Informação comcom
•• Conhecimento Médico e de Atenção à Saúde, Conhecimento Médico e de Atenção à Saúde, além dealém de

Conhecimento Biológico, Bioquímico, Farmacológico, Físico-Químico...Conhecimento Biológico, Bioquímico, Farmacológico, Físico-Químico...



Modelos e Técnicas de Gestão eModelos e Técnicas de Gestão e
Processamento da InformaçãoProcessamento da Informação

•• Arquiteturas e Tecnologias para Desenvolvimento de sistemas de informação emArquiteturas e Tecnologias para Desenvolvimento de sistemas de informação em
saúde (HIS)saúde (HIS)
–– Prontuários Eletrônicos de Pacientes (PEPs) eProntuários Eletrônicos de Pacientes (PEPs) e
–– Sistemas de Informatização Hospitalar utilizados para faturamento, controle deSistemas de Informatização Hospitalar utilizados para faturamento, controle de

estoque, farmácia, etc.estoque, farmácia, etc.
–– Sistemas de Gestão do Fluxo de Trabalho (Workflow Management)Sistemas de Gestão do Fluxo de Trabalho (Workflow Management)

•• Segurança, Encriptação, Assinatura Eletrônica e Certificação DigitalSegurança, Encriptação, Assinatura Eletrônica e Certificação Digital
•• Sistemas de Apoio à Decisão em Atenção à Saúde utilizando técnicas deSistemas de Apoio à Decisão em Atenção à Saúde utilizando técnicas de

–– Processamento de imagens,Processamento de imagens,
–– Inteligência artificialInteligência artificial
–– Modelos estatísticos (“Medicina Baseada em Evidências”)Modelos estatísticos (“Medicina Baseada em Evidências”)

•• Tecnologias de Gestão de Dados de Sinais Biológicos e Imagens DigitaisTecnologias de Gestão de Dados de Sinais Biológicos e Imagens Digitais
–– RIS - Sistemas de Informações Radiológicas e PACS - Sistemas de Intercâmbio eRIS - Sistemas de Informações Radiológicas e PACS - Sistemas de Intercâmbio e

Armazenamento de Imagens MédicasArmazenamento de Imagens Médicas

•• Tecnologias de Redes de Computadores e Padrões de troca de mensagens eTecnologias de Redes de Computadores e Padrões de troca de mensagens e
informações e protocolos de serviços para comunicação e interação entreinformações e protocolos de serviços para comunicação e interação entre
diferentes sistemas de Atenção à Saúde e Sistemas de Telemedicinadiferentes sistemas de Atenção à Saúde e Sistemas de Telemedicina



Conhecimento MédicoConhecimento Médico
e de Atenção à Saúdee de Atenção à Saúde

•• Conhecimento ExplícitoConhecimento Explícito
–– Está nos livros e nos documentos gerados para o desenvolvimento de umaEstá nos livros e nos documentos gerados para o desenvolvimento de uma

aplicação. Foi discutido e ponderado.aplicação. Foi discutido e ponderado.
–– Conhecimento sobre termos médicos.Conhecimento sobre termos médicos.
–– Conhecimento anatômico, patológico, farmacológico, etc, codificado de formaConhecimento anatômico, patológico, farmacológico, etc, codificado de forma

declarada ou implícitadeclarada ou implícita
•• Declarada: Tabelas de nomenclaturas para indexação de um acervo de casos,Declarada: Tabelas de nomenclaturas para indexação de um acervo de casos,

tabelas de probabilidades em um sistema especialista.tabelas de probabilidades em um sistema especialista.
•• Implícita: Codificada em um programa ou processo, p.ex. alterações de paredeImplícita: Codificada em um programa ou processo, p.ex. alterações de parede

arterial e seus conseqüentes efeitos de retenção de agente de contraste ao searterial e seus conseqüentes efeitos de retenção de agente de contraste ao se
calcular a absorção de Gadolínio em uma seqüência de RM dinâmica.calcular a absorção de Gadolínio em uma seqüência de RM dinâmica.

•• Conhecimento TácitoConhecimento Tácito
–– Não está nos livros: “No meu setor as enfermeiras sempre lavaram os lençóisNão está nos livros: “No meu setor as enfermeiras sempre lavaram os lençóis

depois de 2 dias”; “O Ecocardiógrafo é um Ultra-Som mas é óbvio que nãodepois de 2 dias”; “O Ecocardiógrafo é um Ultra-Som mas é óbvio que não
fica na Radiologia”.fica na Radiologia”.

–– Reflete uma cultura operacional clínica subentendida.Reflete uma cultura operacional clínica subentendida.
•• Tem de ser elicitado pois é dependente de população.Tem de ser elicitado pois é dependente de população.



Interação: Técnicas de Informática eInteração: Técnicas de Informática e
Representação de Conhecimento MédicoRepresentação de Conhecimento Médico

•• Ponto de Partida: Ponto de Partida: SempreSempre dado por um  dado por um ProblemaProblema ou uma ou uma
AplicaçãoAplicação
–– Aplicação dita qual o conhecimento necessário e quais técnicas deAplicação dita qual o conhecimento necessário e quais técnicas de

TI serão necessárias para gerir e utilizar esse conhecimento.TI serão necessárias para gerir e utilizar esse conhecimento.

Aplicação:
Objetivos e Requisitos

TI:
Modelo

de Solução

EC: Elicitação, 
Explicitação e Codificação 

do Conhecimento

Refinamento



Cada Modelo de Solução de TI depende deCada Modelo de Solução de TI depende de
um Conjunto de um Conjunto de TecnologiasTecnologias

TI:
Modelo

de Solução

Tecnologia:
Bancos de DadosTecnologia:

CriptografiaTecnologia:
Raciocínio Baseado em Casos



Aplicações MédicasAplicações Médicas
Estado daEstado da Arte  Arte - Exemplos- Exemplos

•• AA informatização pode ocorrer em  informatização pode ocorrer em cincocinco níveis níveis
distintos do distintos do Processo de Atenção àProcesso de Atenção à  SaúdeSaúde..

•• SãoSão eles: eles:
–– 1. Informatização institucional (Gerencial)1. Informatização institucional (Gerencial)
–– 2. Informatização do registro de pacientes (PEP)2. Informatização do registro de pacientes (PEP)
–– 3. Informatização Regulacional (Gerencial)3. Informatização Regulacional (Gerencial)
–– 4.4. Informatização para auxilio ao diagnóstico e Informatização para auxilio ao diagnóstico e

tomadatomada de decisão de decisão
–– 5.5.  InformatizaçãoInformatização do serviço  do serviço laboratorial,laboratorial,

radiológico radiológico e de Telemedicinae de Telemedicina



1. Informatização institucional1. Informatização institucional
(Gerencial)(Gerencial)

•• HOSPUB é um sistema HOSPUB é um sistema onon  lineline e  e multiusuáriomultiusuário, desenvolvido em um Ambiente, desenvolvido em um Ambiente
Operacional de banco de dados relacional, que tem por objetivo suprir asOperacional de banco de dados relacional, que tem por objetivo suprir as
necessidades dos diversos necessidades dos diversos setores/serviçossetores/serviços existentes em uma unidade existentes em uma unidade
Hospitalar, para atendimento secundário Hospitalar, para atendimento secundário e/oue/ou terciário. Além disso, é uma terciário. Além disso, é uma
ferramenta eficaz para prestar informações que possam subsidiar osferramenta eficaz para prestar informações que possam subsidiar os
diferentes níveis hierárquicos que compõem o SUS, seja no processo dediferentes níveis hierárquicos que compõem o SUS, seja no processo de
planejamento, de operação ou de controle das ações em saúde.planejamento, de operação ou de controle das ações em saúde.

•• Os Módulos ou subsistemas de Os Módulos ou subsistemas de AdministraçãoAdministração, , AmbulatórioAmbulatório, , Centro CirúrgicoCentro Cirúrgico,,
EmergênciaEmergência, , FinanceiroFinanceiro, , InformaçõesInformações, , InternaçãoInternação, , LaboratórioLaboratório, , MaterialMaterial,,
PerinatalPerinatal, , Recursos HumanosRecursos Humanos e  e SAMESAME, são de fácil operacionalização, com, são de fácil operacionalização, com
várias várias funcionalidadesfuncionalidades..

•• O HOSPUB é de domínio público e encontra-se à disposição de qualquerO HOSPUB é de domínio público e encontra-se à disposição de qualquer
interessado vinculado à rede assistencial do SUS. Basta que as Secretarias deinteressado vinculado à rede assistencial do SUS. Basta que as Secretarias de
Saúde ou os EAS - Estabelecimentos de Assistência à Saúde, entrem emSaúde ou os EAS - Estabelecimentos de Assistência à Saúde, entrem em
contato com o DATASUS obtendo orientação junto à Gerência decontato com o DATASUS obtendo orientação junto à Gerência de
Credenciamento - Credenciamento - GCREDGCRED ou à Gerência de Desenvolvimento do HOSPUB - ou à Gerência de Desenvolvimento do HOSPUB -
GEIUH, para que todas as informações sobre o processo de implantação doGEIUH, para que todas as informações sobre o processo de implantação do
produto sejam fornecidasproduto sejam fornecidas



HOSPUB (DATASUS)HOSPUB (DATASUS)





2. Informatização do registro de2. Informatização do registro de
pacientespacientes

•• Programa de exemploPrograma de exemplo
da empresa da empresa VectorVector
informática, acessívelinformática, acessível
em:em:
http:http://www.weblabs.com.br/sih///www.weblabs.com.br/sih/







SisClínicaSisClínica

•• POWER CONNECTIONPOWER CONNECTION é a versão do  é a versão do SisClínicaSisClínica 2000 2000 que permite que permite
a “consolidação” dos bancos de dados, com baixo custo e altaa “consolidação” dos bancos de dados, com baixo custo e alta
eficiência. Evita grandes investimentos em eficiência. Evita grandes investimentos em telemáticatelemática e permite a e permite a
sincronização de quantos pontos forem necessários, bastando parasincronização de quantos pontos forem necessários, bastando para
isto que o cliente possua acesso à Internet (ADSL, LPCD, Internet aisto que o cliente possua acesso à Internet (ADSL, LPCD, Internet a
cabo, Internet a rádio). Caso este acesso não exista, o sistemacabo, Internet a rádio). Caso este acesso não exista, o sistema
funciona também através do acesso discado, sendo que a atualizaçãofunciona também através do acesso discado, sendo que a atualização
das bases de dados ficará acumulada para os momentos em quedas bases de dados ficará acumulada para os momentos em que
houver uma conexão estabelecida.houver uma conexão estabelecida.

•• O O PowerPower  ConnectionConnection do  do SisClínicaSisClínica 2000 elimina a necessidade de 2000 elimina a necessidade de
aquisição de infra-estrutura de telecomunicações de alto custo comoaquisição de infra-estrutura de telecomunicações de alto custo como
metaframemetaframe, roteadores, , roteadores, linkslinks dedicados e de banda larga, frame  dedicados e de banda larga, frame relayrelay
e outros.e outros.



Cadastro de pacientesCadastro de pacientes



Editor de laudosEditor de laudos



AgendaAgenda



Faturamento de convêniosFaturamento de convênios



Disponibilidade de leitosDisponibilidade de leitos



3.3. Informatização  Informatização RegulacionalRegulacional
(Gerencial)(Gerencial)

•• SisREGSisREG



SisREGSisREG
•• O O SisregSisreg é um sistema de informações on-line, desenvolvido pelo é um sistema de informações on-line, desenvolvido pelo

DATASUS, para o gerenciamento e operação das Centrais deDATASUS, para o gerenciamento e operação das Centrais de
Regulação. É um programa (software) que funciona através deRegulação. É um programa (software) que funciona através de
navegadores instalados em computadores conectados à Internet.navegadores instalados em computadores conectados à Internet.

•• O O SisregSisreg é um software do Ministério da Saúde, desenvolvido pelo é um software do Ministério da Saúde, desenvolvido pelo
DATASUSDATASUS, a pedido da Secretaria de Atenção à Saúde , a pedido da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)(SAS)..

•• Que tipo de problemas de gestão ele se presta a resolver?Que tipo de problemas de gestão ele se presta a resolver?
–– as vagas hospitalares costumam ser preenchidas sem considerar aas vagas hospitalares costumam ser preenchidas sem considerar a

gravidade do estado de saúde do paciente;gravidade do estado de saúde do paciente;
–– profissionais de saúde reservam leitos com base na influência pessoal;profissionais de saúde reservam leitos com base na influência pessoal;
–– estabelecimentos de saúde passam a recusar pacientes do SUSestabelecimentos de saúde passam a recusar pacientes do SUS

repentinamente;repentinamente;



SisRegSisReg
–– municípios de referência recebem pacientes de outrosmunicípios de referência recebem pacientes de outros

municípios, comprometendo o seu orçamento e amunicípios, comprometendo o seu orçamento e a
capacidade de atender sua própria população;capacidade de atender sua própria população;

–– os serviços de marcação de consultas e exames sãoos serviços de marcação de consultas e exames são
ineficientes para atender a demanda;ineficientes para atender a demanda;

–– a população sobrecarrega os serviços de atendimento dosa população sobrecarrega os serviços de atendimento dos
prontos-socorros com casos não urgentes, em virtude dasprontos-socorros com casos não urgentes, em virtude das
dificuldades de acesso ao sistema de saúde;dificuldades de acesso ao sistema de saúde;

–– os pacientes são encaminhados de modo os pacientes são encaminhados de modo assistemáticoassistemático
•• Para resolver tais problemas, é necessário instituir aPara resolver tais problemas, é necessário instituir a

Regulação Assistencial como função de gestão, queRegulação Assistencial como função de gestão, que
possibilitará introduzir mecanismos de ordenação daspossibilitará introduzir mecanismos de ordenação das
práticas de assistência à saúde no SUS.práticas de assistência à saúde no SUS.



3. Informatização para auxilio ao3. Informatização para auxilio ao
diagnóstico e tomada de decisãodiagnóstico e tomada de decisão

•• Planejamento de operações de aneurismaPlanejamento de operações de aneurisma



Identificação precoce de câncer de mamaIdentificação precoce de câncer de mama



Visualização salientada de Visualização salientada de AVCsAVCs

•• O processamento deO processamento de
sinais permite quesinais permite que
salientemos o sinal desalientemos o sinal de
contraste para que acontraste para que a
lesão isquêmica oulesão isquêmica ou
hemorrágica em umhemorrágica em um
AVC seja maisAVC seja mais
facilmente visualizávelfacilmente visualizável



Atrofia cerebral médiaAtrofia cerebral média

•• Aplicando processamentoAplicando processamento
de imagens conseguimosde imagens conseguimos
hoje gerar cérebroshoje gerar cérebros
médios representativos demédios representativos de
uma dada população, auma dada população, a
fim de auxiliar nofim de auxiliar no
diagnostico precoce dediagnostico precoce de
doenças tais comodoenças tais como
Alzheimer.Alzheimer.



Atlas Digital de Atlas Digital de TalairachTalairach
•• Auxilia noAuxilia no

planejamentoplanejamento
neuro-neuro-
cirurgicocirurgico, e é, e é
o padrão deo padrão de
fato usandofato usando
para essepara esse
tipo detipo de
operações.operações.



Atlas Digital de Atlas Digital de TalairachTalairach (3D) (3D)



Exemplo Detalhado de Apoio àExemplo Detalhado de Apoio à
Decisão: TractografiaDecisão: Tractografia

•• Aplicando processamento de imagens Aplicando processamento de imagens obtidasobtidas
através de um protocolo de ressonânciaatravés de um protocolo de ressonância
magnética denominado DTI - Imageamento demagnética denominado DTI - Imageamento de
Tensor de Difusão - podemos calcular aTensor de Difusão - podemos calcular a
trajetória dos principais tratos neurais etrajetória dos principais tratos neurais e
conseguimosconseguimos  visualizar de forma não invasivavisualizar de forma não invasiva
alterações de percurso geradas por patologias,alterações de percurso geradas por patologias,
o que auxilia no palnejamento cirúrgico.o que auxilia no palnejamento cirúrgico.



Sagittal

Coronal



Tractus cortico-spinalis.

Different tract bundles
coloured differently.



Tractus cortico-spinalis

Small ROI Big  ROI



3T-DTI
based on data offered by

Prof.Grodd/University of Tübingen

1,5-T-DTI
University of Mainz



Fasciculus uncinatus





Cingulum-
Fibers →
Gyrus
parahippo-
campalis



Radiatio optica:
delimitation from fasc.
long. inf. was not
possible (3T-DTI, Prof.
Grodd/Tübingen)



Fasciculus
longitudinalis

medialis



3D Reconstruction with MRIcro



Fiber Tracking on a Glioblastoma Case



3D-Views of the Piramidal Tracts with
Glioblastoma with Oedema



Trajectories are imported in DICOM-Format to the
Op-Planning-System „Dextroscope“



Trajectories are imported in DICOM-Format to the
Op-Planning-System „Dextroscope“



Recidive Glioblastoma



Central Glioma



Tentorial
Meningeoma



... and transferred to a neuronavigation system
(VectorVision®)



4. informatização do serviço4. informatização do serviço
laboratorial e radiológicolaboratorial e radiológico

•• Serviço Serviço RadiológicoRadiológico
(RIS - PACS)(RIS - PACS)

•• Abaixo vemos o CMS,Abaixo vemos o CMS,
Cyclops medicalCyclops medical
StationStation. Um software. Um software
para auxilio aopara auxilio ao
diagnósticodiagnóstico
radiológico atuandoradiológico atuando
como umcomo um
negatoscópionegatoscópio digital digital



Software para laudos - CMSSoftware para laudos - CMS

•• DigitalmentDigitalmente,e,
podemospodemos
reformatarreformatar
volumetricavolumetrica
mentemente
praticamentepraticamente
qualquerqualquer
série desérie de
examesexames



•• PodemosPodemos
aindaainda
salientarsalientar
regiões dasregiões das
imagens paraimagens para
verificaçãoverificação
de detalhesde detalhes
através deatravés de
lupas digitaislupas digitais
e efeitos dee efeitos de
zoomzoom



•• PodemosPodemos
ainda medirainda medir
tamanhos detamanhos de
estruturasestruturas
nas imagensnas imagens
tantotanto
bidimencionbidimencion
almentealmente
quantoquanto
volumétricavolumétrica
mentemente



•• O O negatoscópionegatoscópio
digital atuadigital atua
exatamenteexatamente
como umcomo um
tradicional,tradicional,
variando apenasvariando apenas
nos tipos denos tipos de
recursosrecursos
adicionaisadicionais
disponíveis.disponíveis.



TelemedicinaTelemedicina e  e TeleradiologiaTeleradiologia
•• Com a popularização das redes de computadores tornou-se possívelCom a popularização das redes de computadores tornou-se possível

disponibilizar para os centros de saúde os serviços de disponibilizar para os centros de saúde os serviços de telemedicinatelemedicina e e
teleradiologiateleradiologia..

•• Eles se relacionam com as seguintes Eles se relacionam com as seguintes ideiasideias::
–– Presteza do diagnósticoPresteza do diagnóstico
–– Redução de custosRedução de custos
–– Consulta a especialistasConsulta a especialistas

•• Através da Através da telemedicinatelemedicina e da  e da teleradiologiateleradiologia é possível executar é possível executar
exames a distância, efetuar laudos de exames de pacientes que seexames a distância, efetuar laudos de exames de pacientes que se
localizam geograficamente distantes do radiologista, comporlocalizam geograficamente distantes do radiologista, compor
conferências e juntas médicas, armazenar exames médicos emconferências e juntas médicas, armazenar exames médicos em
servidores remotos, dentre muitas outras funcionalidades.servidores remotos, dentre muitas outras funcionalidades.

•• Como este assunto é longo, veremos todos os seus aspectos, assim como aComo este assunto é longo, veremos todos os seus aspectos, assim como a
plataforma de software disponível atualmente para habilitar tal funcionalidadeplataforma de software disponível atualmente para habilitar tal funcionalidade
mais a frente em uma aula especifica durante este curso.mais a frente em uma aula especifica durante este curso.



Outro Exemplo: ModelandoOutro Exemplo: Modelando
Conhecimento TácitoConhecimento Tácito

•• Sistema de Informatização Hospitalar (HIS)Sistema de Informatização Hospitalar (HIS)
e Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP)e Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP)
do HU/UFSCdo HU/UFSC

•• Sistema de Informatização Hospitalar (HIS)Sistema de Informatização Hospitalar (HIS)
e Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP)e Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP)
de Software Livre de Software Livre care2xcare2x



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC



HIS - Sistemas deHIS - Sistemas de
Informação/Administração HospitalarInformação/Administração Hospitalar

Exemplo: HU/UFSCExemplo: HU/UFSC





















Que Conhecimento MédicoQue Conhecimento Médico
existe nesses Sistemas ?existe nesses Sistemas ?

•• Atividade básica de um hospital: Atividade básica de um hospital: Processos ClínicosProcessos Clínicos
–– Como eu elicito, explicito e codifico o conhecimento acerca dessesComo eu elicito, explicito e codifico o conhecimento acerca desses

Processos ?Processos ?

HIS HU:
“Administrar uma grande empresa de atenção à saúde.

Tem muito em comum com um hotel.
Tem de administrar recursos para prover um serviço: 

médicos, equipamentos, comida, lençóis”

TI: ERP 
Enterprise Resource Planning

EC: Como funciona
exatamente um 

Hospital ???



ERP ?ERP ?
Enterprise resource planning is a term derived from manufacturing resourceEnterprise resource planning is a term derived from manufacturing resource
planning (MRP II) that followed material requirements planning (MRP). ERPplanning (MRP II) that followed material requirements planning (MRP). ERP
systems typically handle the manufacturing, logistics, distribution, inventory,systems typically handle the manufacturing, logistics, distribution, inventory,
shipping, invoicing, and accounting for a company. Enterprise Resource Planningshipping, invoicing, and accounting for a company. Enterprise Resource Planning
or ERP software can aid in the control of many business activities, like sales,or ERP software can aid in the control of many business activities, like sales,
delivery, billing, production, inventory management, quality management, anddelivery, billing, production, inventory management, quality management, and
human resources management.human resources management.

ERPs are often called back office systems indicating that customers and theERPs are often called back office systems indicating that customers and the
general public are not directly involved. This is contrasted with front officegeneral public are not directly involved. This is contrasted with front office
systems like customer relationship management (CRM) systems that deal directlysystems like customer relationship management (CRM) systems that deal directly
with the customers, or the eBusiness systems such as eCommerce, eGovernment,with the customers, or the eBusiness systems such as eCommerce, eGovernment,
eTelecom, and eFinance, or supplier relationship management (SRM) systemseTelecom, and eFinance, or supplier relationship management (SRM) systems
that deal with the suppliers.that deal with the suppliers.

ERPs are cross-functional and enterprise wide. All functional departments that areERPs are cross-functional and enterprise wide. All functional departments that are
involved in operations or production are integrated in one system. In addition toinvolved in operations or production are integrated in one system. In addition to
manufacturing, warehousing, logistics, and Information Technology, this wouldmanufacturing, warehousing, logistics, and Information Technology, this would
include accounting, human resources, marketing, and strategic management.include accounting, human resources, marketing, and strategic management.



Algum desses Sistemas serve paraAlgum desses Sistemas serve para
meu Hospital ?meu Hospital ?

•• ReusabilidadeReusabilidade: É reusável uma solução de: É reusável uma solução de
TI que possa ser aplicada em um contextoTI que possa ser aplicada em um contexto
similar ou em outro problema do mesmosimilar ou em outro problema do mesmo
tipo.tipo.
–– Conhecimento implícito malgerido é um dosConhecimento implícito malgerido é um dos

maiores riscos não só à reusabilidade, masmaiores riscos não só à reusabilidade, mas
também à também à estabilidade temporalestabilidade temporal de um de um
sistema.sistema.

•• SoluçãoSolução: Padronização: Padronização



Estandardização de Processos:Estandardização de Processos:
IHE - Integrating the Healthcare EnterpriseIHE - Integrating the Healthcare Enterprise

http://www.ihe.net/http://www.ihe.net/



Standards em TI Médica e deStandards em TI Médica e de
Atenção à SaúdeAtenção à Saúde

•• Modelos de ProcessosModelos de Processos (IHE) e  (IHE) e Modelos de SegurançaModelos de Segurança (HIPAA - Health (HIPAA - Health
Insurance Portability and Accountability Act of 1996).Insurance Portability and Accountability Act of 1996).

•• Padrões de Comunicação e de ServiçosPadrões de Comunicação e de Serviços (HL7, DICOM, CEN/TC251- (HL7, DICOM, CEN/TC251-
ISO215): Estabelecem um conjunto de serviços, as estruturas deISO215): Estabelecem um conjunto de serviços, as estruturas de
informação para codificação desses serviços e seus dados com suainformação para codificação desses serviços e seus dados com sua
sintaxe e, às vezes, as formas de comunicação dessas mensagens.sintaxe e, às vezes, as formas de comunicação dessas mensagens.

•• Vocabulários médicos controladosVocabulários médicos controlados como International Code of como International Code of
Diseases (ICD-10), Standardized Nomenclature of Medicine, ClinicalDiseases (ICD-10), Standardized Nomenclature of Medicine, Clinical
Terms (SNOMED-CT), Logical Observation Identifiers Names andTerms (SNOMED-CT), Logical Observation Identifiers Names and
Codes (LOINC), OpenGALEN Common Reference Model, UMLS -Codes (LOINC), OpenGALEN Common Reference Model, UMLS -
Unified Medical Language System e DECS - utilizados para permitirUnified Medical Language System e DECS - utilizados para permitir
uma troca padronizada e acurada de dados e informações entreuma troca padronizada e acurada de dados e informações entre
sistemas e usuários humanos.sistemas e usuários humanos.



Requisitos para um Protocolo/PadrãoRequisitos para um Protocolo/Padrão
de Dados Médicosde Dados Médicos

•• simples de implementarsimples de implementar
•• fácil de entenderfácil de entender
•• independente de plataformaindependente de plataforma
•• gratuito ou disponível a custo muito baixogratuito ou disponível a custo muito baixo
•• livre de venda casada com produtoslivre de venda casada com produtos
•• confiávelconfiável
•• segurança através de autenticaçãosegurança através de autenticação
•• segurança através de encriptaçãosegurança através de encriptação
•• flexibilidadeflexibilidade
•• transparênciatransparência
•• independente de restrições geográficasindependente de restrições geográficas
•• ter código abertoter código aberto


