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A Minha História (1977-1979)
• Como estudante de Engenharia 

Eletrônica, eu me sentia muito frustrado 
com a ausência do fator humano;

• No terceiro ano, em 1974, caiu nas 
minha mãos um folheto descrevendo o 
Mestrado em Engenharia Biomédica na 
COPPE/UFRJ, no Rio de Janeiro, 
incluindo “pesquisa em 
eletrocardiografia de alta-frequência” e 
“processamento de sinais biológicos”.

• Aquilo mudou a minha vida e, em 1979, 
eu defendi a minha tese, em “Detecção 
Automática de Arritmias Cardíacas por 
uma derivação do ECG”.

• Eu usei um computador PDP-12 com 
16 kbytes de memória.

Photo Source

http://www.computerhistory.org/
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A Minha História (1980-1985)

• Logo depois do mestrado, fui 
trabalhar no recém-criado 
InCor, como Diretor de P&D em 
Informática em Saúde;

• O Hospital tinha quatro 
computadores HP 2100 com 
impressionantes 512 Kbytes de 
memória e 10 Mbytes de 
armazenamento em um disco 
rígido removível de 12 
polegadas.

Photo Source https://upload.wikimedia.org/
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A Minha História (1985-1988)

• Em 1986, eu era um estudante
de doutorado no Imperial
College, com um projeto de
pesquisa em Reconstrução 3D de
Estruturas Médicas;

• Eu tinha um MicroVAX II, 
“só para mim”, com “incríveis”
16 Mbytes de memória e 
256 Mbytes em disco rígido;

• Eu conseguia trabalhar com
imagens de 512 x 512 pixels (!!!) 
e com volumes de 256 x 256 x 256
voxels, ou 16 Mbytes!!!!

Photo Source http://home.claranet.nl/users/pb0aia/cm/lvrx3.jpg

4



Digital x Analógico
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Métodos, Algoritmos e Implementação
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Tipos de Imagens Médicas

Mamograma:
• 4.000 x 5.000 pixels (x,y)
• 12 bits de profundidade
• Tamanho de cada imagem: 30 Mbytes

Adaptado de Edward Wong - https://www.scribd.com/presentation/249365938/PACS-Introduction
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Imagens de PET para função cerebral
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Identificar os Componentes do PACS

Adaptado de Edward Wong - https://www.scribd.com/presentation/249365938/PACS-Introduction

A 
Nuvem



A Nossa História, Hoje

• Todos nós temos algum tipo de 
smartphone com 4 processadores, 
cerca de 16 Gbytes de memória, 
display de alta resolução em cores, 
com muita tecnologia: GPS, 
computação gráfica, 
telecomunicações, Wi-Fi, 
processamento de linguagem 
natural, biometria e sensores 
diversos como de posição, 
aceleração, velocidade, agulha 
magnética, e de proximidade.

• A quantidade de dados gerada pela 
nossa atividade diária é 
simplesmente ENORME.
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A Saúde é Especial!!!
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• 100.000 itens no vocabulário de saúde do dia a dia
• Dificuldade de se estabelecer padrões: vocabulários
• Cuidados com a semântica: “obesidade”
• SNOMED CT: 60.000.000 possibilidades diagnósticas

Fratura do fêmur 71620000

Fratura Óssea

125605004

no 

363698007

Fêmur

71341001

precoordenado

poscoordenado



Informação muito pouco estruturada
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• Prescrição médica, laudo 
médico, prontuário médico

• Dificuldades de se 
estabelecer padrões: 
estrutura

• Linguagem natural

• Interpretação (?)



Conclusão
 Uma mudança drástica de foco de um objeto por vez....

• Sinais (ECG, Pressão Arterial, fluxo sanguíneo, ....)
• Imagens (MRI, raio-X, US, Medicina Nuclear ,...)
• O PEP, o RES e outros documentos clínicos...

 ... para a coleta e processamento de toda informação de valor:
• Determinantes sociais de saúde ($$, ambiente, hábitos, status social....)
• Outros dados individualizados, ainda que pouco estruturados, e de fontes 

diversas;
• Dados georreferenciados de Vigilância de Saúde

 Os vários “Vs” do Big Data:
• Variedade
• Velocidade
• Volume
• Veracidade / Verificabilidade
• Valor
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Fonte – Philips Health Info Tech

A Jornada do Paciente e a Disruptura Digital

Adapted from Accenture research
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Monitoração em todas as fases da assistência

 Pacientes complexos e 
crônicos podem participar de 
mais de uma linha de 
cuidado.

 Pacientes de risco e 
saudáveis podem participar 
de mais de um Programa de 
Promoção à Saúde.

 Pacientes podem migrar de 
um grupo para outro, 
conforme a evolução clínica 
dos casos.

 O objetivo é ampliar a base 
da pirâmide, reduzindo o 
risco de uma dada 
população.

Redução de 
risco

Promoção de 
saúde

Estratificação de Risco 
da População
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Gerenciamento 
de casos 

complexos e 
crônicos

Acompanhamento Ativo e Dinâmico
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Necessidade de Padrões

 Conteúdo
 Que dados devem ser capturados e armazenados?
 Como representá-los?

 Terminologias
 Como descrever os dados coletados?
 Como descrever a relação entre os termos? (Ontologia)

 Comunicação
 Como trocar os dados relevantes?

 Segurança
 Como garantir segurança e confidencialidade 
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Como acompanhar o Paciente sem ter o acesso ao PEP?

Adaptado de Alberto Ogata, 2016, https://1drv.ms/p/s!AmcuQBeJ1Y8dxiQMVXUK3fFB9Qfm
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Continuity of Care Record – Registro do Atendimento

Adaptado de http://medicaleconomics.modernmedicine.com/medical-economics/RC/tags/congestive-heart-
failure/chronic-care-management-three-ailments-could?page=full
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Continuity of Care Record – Registro do Atendimento

Adaptado de http://medicaleconomics.modernmedicine.com/medical-economics/RC/tags/congestive-heart-
failure/chronic-care-management-three-ailments-could?page=full

CMD
SUS

Sumário 
de Alta
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O Sumário Clínico do Paciente
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Uma Clara Mensagem

 Pacientes do SUS e do setor privado estão “ligados”, desejam  e 
esperam melhores serviços e estão dispostos a usar serviços de e-
Saúde;

 Governos e organizações de Saúde desejam e precisam ser mais 
eficientes de forma a oferecer acesso a melhores serviços a custos 
adequados, com melhores resultados;

 Objetivo central: Saúde adequada a um custo adequado e previsível.
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Para Pacientes, o “Valor” não está no Resultado, nem no Custo

“Em suas palavras como você descreve “Valor”? (resposta livre)

Source:  Quintiles, The New Health Report  2011

Médicos

Pacientes

Nem custo nem resultado

Custo
Resultado

Não sei dizer

Custo e resultado

Custo

Custo e resultado
Resultado

Nem custo nem resultado

Não sei dizer

10 20 30 40

A Experiência do Paciente
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Exemplo de Valor em Saúde

Adaptado de BGC – Future LatAm, 2016



25

Resultados em Saúde – Desfecho Clínico

Por que medir resultados?

Aprendizado

Melhorar o Desempenho

 Chegar a melhores Resultados

 Preparação para “Pagamento Baseado em Valor”

International 
Consortium for 
Health Outcomes 
Measurement 

Adaptado de http://www.ichom.org
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Programas de Atenção e o Engajamento do Paciente

A última coisa que pessoas com diabetes, doença cardíaca ou asma 
querem é ser identificadas pela sua condição.

É importante construir programas que tenham foco no estilo de vida
envolvendo o individuo e não a sua condição.

Adaptado de Alberto Ogata, 2016, https://1drv.ms/p/s!AmcuQBeJ1Y8dxiQMVXUK3fFB9Qfm
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Passos Críticos para o Sucesso

Adaptado de Alberto Ogata, 2016, https://1drv.ms/p/s!AmcuQBeJ1Y8dxiQMVXUK3fFB9Qfm
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9ª Conferência Global de Promoção de Saúde
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Resolução WHA 66.24 da Assembleia da OMS

e-Saúde, padronização e interoperabilidade
EXORTA os Países-Membros:

(1) a considerar, conforme o caso, as opções para colaborar com as partes 
interessadas, incluindo as autoridades nacionais, ministérios, prestadores de 
serviços de saúde e instituições acadêmicas, a fim de elaborar um roteiro para 
a implementação das normas de e-Saúde e de dados de saúde em nível 
nacional;

(2) a considerar o desenvolvimento, conforme apropriado, de políticas e de 
uma estratégia de e-Saúde nacional, a fim de assegurar o cumprimento na 
adoção de normas de e-Saúde e de dados de saúde por parte dos setores 
público e privado, bem como para assegurar a privacidade de dados pessoal 
clínico;

(3) a considerar formas para que as autoridades sanitárias e de saúde pública 
trabalhem com outros atores para coordenar a delegação, administração e 
operação de nomes de domínio mundial de nível superior relacionadas com a 
saúde em todas as línguas, incluindo ".Saúde", no interesse da saúde pública...
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Uma Visão de e-Saúde para o Brasil

 O Brasil tem longa tradição no uso de Sistemas de Informação em Saúde;

 A PNIIS – Política Nacional de Informação e Informática em Saúde se 
encontra publicada;

 Cresce, no País, a expectativa de uso da e-Sáude, a exemplo do que 
ocorre em países como Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, EUA e 
Austrália, entre tantos outros.

 A Saúde Suplementar através da ANS, vem desenvolvendo padrões para a 
Informação de Saúde e para outras atividades que requerem informação 
para gestão e operação.

 Ao longo de 2012 e 2013, o DATASUS promoveu uma série de Oficinas de 
RES, que levaram a uma Visão de e-Saúde para o Brasil, revisitado e 
publicado em 2017.

 Diversas iniciativas relevantes vêm sendo desenvolvidas em direção so
RES-Nacional e à e-Saúde, tanto do ponto de vista técnico como de 
governança.
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Para entender e-Saúde no Brasil

 5º maior país do mundo, com
200 milhões de habitantes;

 O SUS é muito bem concebido, 
ainda que sua aplicação não seja 
homogênea em todo País;

 25% da população tem acesso a 
planos de saúde;

 110 milhões de usuários de WhatsApp;
 Os brasileiros estão entre os que 

gastam mais tempo na Internet;
 IR apenas pela Internet;
 Votação eletrônica: 145 milhões de 

eleitores; resultados em 4 horas ;
 30 bilhões de transações eletrônicas 

bancárias em 2014!
 Nós nos sentimos confortáveis com a Tecnologia
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A Visão de e-Saúde

 O que um País como o Brasil deve esperar da Saúde Digital?

Até 2020, a e-Saúde estará incorporada ao SUS como uma 
dimensão fundamental, sendo reconhecida como estratégia 
de melhoria consistente dos serviços de Saúde por meio da 
disponibilização e uso de informação abrangente, precisa e 
segura que agilize e melhore a qualidade da atenção e dos 
processos de Saúde, nas três esferas de governo e no setor 

privado, beneficiando pacientes, cidadãos, profissionais, 
gestores e organizações de saúde. 
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Os Pilares da e-Saúde

• Governança e Recursos Organizacionais
• Padrões e Interoperabilidade
• Infraestrutura
• Recursos Humanos

Liderança e Governança

Estratégia e 
Investimento

Recursos
Humanos

Legislação,
Políticas e 
Regulação 

Serviços e Sistemas

Padrões e Interoperabilidade

Infraestrutura
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A Estratégia
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As Ações Estratégicas propostas em 2013

1. Reduzir a fragmentação das iniciativas no SUS 

2. Fortalecer a intersetorialidade de governança de e-Saúde 

3. Elaborar o marco legal de e-Saúde no país 

4. Definir e implantar uma arquitetura para a e-Saúde 

5. Definir e implantar os sistemas e serviços de e-Saúde integrados ao SUS

6. Disponibilizar serviços de infraestrutura computacional 

7. Criar arquitetura de referência para sustentação dos serviços de 
infraestrutura 

8. Criar a certificação em e-Saúde para trabalhadores do SUS 

9. Promover a facilitação do acesso à informação em saúde para a 
população 
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Uma Plataforma para a Saúde Digital

Fornecedores

Indivíduos
(Pacientes)

Médicos e 
Profissionais de Saúde

Hospitais
Clínicas e 

Consultórios

Gestão e Operação
de Saúde

A Nuvem

Operadoras de Planos
de Saúde

Gestão de 
Crônicos

Evidências e
Protocolos

Telemedicina



37

Impacto no Conteúdo para a Saúde Digital

 Descrever, armazenar e recuperar conteúdos em diversos formatos, 
padrões e conceitos;

 Preocupação com a adequação do conteúdo para o fim proposto;

 Captura, geração, armazenamento e recuperação de conhecimento;

 Interoperabilidade e colaboração entre plataformas;

 Conteúdo e Engajamento
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