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EDITORIAL

HL7 LATAM News cumple 5 años a partir de su lanza-

miento en octubre de 2011, en nuestras ediciones se 

compartieron notas y artículos de interés de destaca-

dos expertos internacionales de América Latina y del 

resto del mundo, en torno a los temas de Estándares 

de Información y Tecnologías en Salud; en especial, 

en lo relacionado con el desarrollo de experiencias e 

iniciativas de aplicación práctica y efectiva de los dife-

rentes estándares de información en la región y en el 

mundo. Esta nueva publicación se presenta como libro 

electrónico en línea, distintas versiones disponibles 

para dispositivos móviles y Mac. Los diferentes con-

tenidos mostrarán perspectivas y temas claves para la 

implementación de las tecnologías de las información 

y las comunicaciones (TIC) en el sector salud, como lo 

son los distintos estándares existentes y en uso en ini-

ciativas de alcance nacional y regional: HL7, SNOMED, 

IHE, DICOM, LOINC, GS1, entre otros.

Esta iniciativa apunta a la difusión de los estándares 

en América Latina y al fortalecimiento de los capítu-

los regionales de HL7. Esta propuesta editorial es la 

primera de muchas iniciativas conjuntas en las que los 

Capítulos Latinoamericanos de HL7 están trabajando.

Los invitamos a sumarse y a seguir creciendo juntos en 

lo que consideramos el camino correcto para el creci-

miento de la salud, hoy sin información no hay salud, 

sin sistemas no hay información y sin estándares no 

hay sistemas que puedan trabajar e interoperar co-

rrectamente.

Enfocándonos propiamente en HL7, este año nos en-

cuentra con grandes novedades y nos alegra de so-

bremanera. El nuevo estándar de HL7, FHIR* está cre-

ciendo a pasos agigantados. A pesar de haber estado 

como DSTU, sin dudas era un cambio que se estaba 

necesitando.

Ya se realizaron una veintena de connectathones, se 

creó el FHIR Institute y el resultado de ello no solo se 

ve en los Working Groups meeting donde los tutoria-

les de FHIR están a sala completa sino en implementa-

ciones efectivas en producción.

Sin dudas, la cima para HL7 Latam este año fue ME-

DINFO. Fue el congreso mundial de Informática en 

Salud más concurrido por latinoamericanos. La parti-

cipación no solo se vio afectada en presenciar tuto-

riales o presentar posters y papers, sino también en 

ofrecerlos, realizar workshops y participar en paneles.

Se presentaron tutoriales y paneles en español y por-

tugués. La nota destacada fue una charla inédita del 

keynote speaker Dr Fernán Quirós (Argentina – Hos-

pital Italiano de Buenos Aires) que habló en español, 

pero mostrando la presentación en dos pantallas dis-

tintas con una de ella en portugués y la otra en In-

gles y para quienes lo deseaban se incluía traducción 

simultánea en ambos idiomas. Allí también se pudo 

reunir a la comunidad de HL7 gracias al sponsor de 

HL7 Internacional con la participación de referentes 

de afiliados de todo el mundo.

El tiempo nos seguirá uniendo con la esperanza puesta 

en que cada vez más tengamos historias clínicas elec-

trónicas que puedan interoperar y en base a ello pro-

veer una atención de calidad y pensando en la segu-

ridad de cada paciente en Latinoamérica y el mundo.

Presidente de HL7 Argentina 
Magister MSC Fernando Campos.

Miembro de la CD de HL7 Argentina  
Dr. H.F.Mandirola Brieux.
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Processo de adoção da Norma ISO/
HL7 27932:2009
– Data Exchange Standards – HL7 Clinical Document Architecture, 
Release 2 como padrão Nacional (IRAM-ISO/HL7)
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A partir do mês de março de 2014, o HL7 Argen-
tina e o Instituto Argentino de Normatização e 
Certificação (IRAM), vêm colaborando no estudo, 
tradução e interpretação desta Norma através de 
um Subcomitê de Informática em Saúde compos-
to para esse fim.

 A grande importância desta atividade 
está em que ambas as Instituições estabeleceram 
o mútuo compromisso de proporcionar toda a 
colaboração necessária com o firme propósito 
de conseguir uma Norma que possa ser utilizada 
no nosso país e, fundamentalmente, promover a 
aplicação e uso da mesma ressaltando a impor-
tância que isto significa e os múltiplos benefícios 
que a correta utilização das Normas traz aos di-
versos atores envolvidos.

 Através desta relação o HL7 Argentina 
deseja contribuir com o desenvolvimento da nor-
matização de documentos clínicos para intercâm-
bio, de tal maneira que, com sua futura adoção 
todas as necessidades de interoperabilidade da 
área de saúde sejam satisfeitas.

Como é o processo de estudo da Norma que es-
tamos realizando?
 Para começar com o estudo, foi formado 
o Subcomitê de Informática em Saúde, com a 
premissa de nuclear representantes dos setores 
envolvidos, estabelecendo assim como objetivo 
geral o estudo da norma na área da informática 
em saúde, a tecnologia da informação e as co-
municações (TIC) em saúde, para promover a in-
teroperabilidade entre sistemas independentes, 
para facilitar a compatibilidade e a coerência da 
informação e os dados de saúde, bem como re-
duzir a duplicidade de esforços e as redundân-
cias. O subcomitê participa do ISO TC 215 Health 
Informatics.
 Nas sucessivas e periódicas reuniões deste 
Subcomitê começa-se avaliando os anteceden-
tes para a IRAM-ISO/HL7 27932. Informática em 
saúde. Arquitetura de documento clínico HL7, 
Liberação 2 (CDA 2), propõe-se um esquema de 
discussão, que é tratado nas reuniões técnicas, 
os textos são traduzidos, analisados e recebem 
as correspondentes modificações. Estes textos co-
rrigidos dão origem a outros esquemas que pos-

teriormente são submetidos a discussão até que 
se consegue o consenso, onde esse documento é 
enviado a discussão pública durante um período 
de tempo, cumprindo desta forma com um dos 
princípios fundamentais da tarefa de normati-
zação, isto é, que sua tarefa seja o resultado de 
uma democracia participativa onde todos pos-
sam expressar sua opinião. 

 A discussão pública é um período de di-
fusão ampla através da qual estes esquemas/do-
cumentos são compartilhados com entidades e 
pessoas relacionadas com o assunto, solicitando 
que enviem as observações com seus respectivos 
fundamentos e por escrito, se houver. Concluído 
o prazo, trata-se novamente o esquema em reu-
niões do Subcomitê, conjuntamente com as ob-
servações que tenham chegado.

 Após conseguido o consenso final, apro-
va-se o documento como projeto e eleva-se ao 
Comitê Geral de Normas que o revisa do ponto 
de vista formal e o encaminha à Direção Geral do 
IRAM para que o sancione como Norma. 

 Por parte do HL7 Argentina, a contri-
buição profissional ao grupo de trabalho des-
te Subcomitê corresponde exclusivamente aos 
Membros ativos da Comissão Diretiva do HL7 Ar-
gentina que apoiam ativamente esta iniciativa e 
assumiram o compromisso de auxiliar e partici-
par das diversas reuniões do Subcomitê.

IRAM-ISO/HL7 27932. Informática em saúde. 
Arquitetura de documento clínico HL7, Liberação 
2 (CDA 2)
Qual é a Norma a ser adotada?

 O padrão HL7 CDA (Clinical Document Ar-
chitecture) é um dos padrões da família de pro-
tocolos HL7 aprovado pela ISO (International Or-
ganization for Standardization)que proporciona 
um modelo de intercâmbio eletrônico de docu-
mentos clínicos.

 O HL7 CDA está baseado em XML para a 
marcação de documentos, que pontualiza a es-
trutura e semântica de documentos clínicos com 
a finalidade de facilitar seu intercâmbio num am-
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biente de interoperabilidade. Este padrão utiliza 
os elementos do HL7 v3 (RIM, Tipos de Dados, 
XML), para definir a estrutura e a semântica de 
documentos clínicos.

 O uso e aplicação desta norma favorece-
rá o caminho para a construção de um Histórico 
Clínico Eletrônico. Os documentos clínicos CDA, 
ao incorporar um esquema XML que adiciona um 
caráter semântico aos elementos do RIM e aos 
vocabulários utilizados, são possíveis de proces-
sar através de meios informáticos, sem perder 
ao mesmo tempo a legibilidade do documento 
original por parte dos usuários. Um mesmo do-
cumento pode ser visualizado de maneira trans-
parente para o usuário, através de navegadores 
ou através de dispositivos móveis, com total in-
dependência de seu conteúdo.

 O CDA foi elaborado de acordo com prin-
cípios que, de acordo com a experiência acu-
mulada dos membros do HL7, eram requeridos 
para dar prioridade a melhorar o cuidado dos 
pacientes. Suporta especialmente o intercâmbio 
de documentos legíveis entre usuários, permitin-
do apresentar a informação da forma adequada 
a usuários com diferentes requisitos ou conhe-
cimentos. Promove a duração, armazenamento 
e interpretação da informação sem importar os 
formatos ou tecnologias vigentes neste momen-
to. Por seu design, facilita uma ampla faixa de 
processamento posterior ao intercâmbio, e é fa-
cilmente compatível com muitos aplicativos de 
criação e gestão de documentos.

 O CDA permite determinar permissões 
de visualização, estabelecendo a possibilida-
de de que a informação contida no documento 
seja vista somente por aquelas pessoas que ten-
ham a correspondente autorização de acesso. O 
grau de confidencialidade é estabelecido de for-
ma geral no cabeçalho, mas também a nível de 
seção, de maneira que podem existir seções com 
informação mais delicada que tenham um nível 
de confidencialidade maior do que o resto do 
documento.

 O padrão CDA não especifica o conteú-
do do documento, simplesmente a estrutura 

e semântica necessária para seu intercâmbio, 
porém, também é um compromisso do HL7 Ar-
gentina colaborar com a criação de perfis de im-
plementação que regulamentem e normatizem 
o conteúdo, a partir da geração de planilhas e 
documentação que delimitem um ambiente par-
ticular de trabalho.

Por César N. Moreno

Gerente de Sistemas de GRIENSU S.A.

Comissão Diretiva Associação Civil HL7 

Argentina

e-mail: c.moreno@griensu.com

e-mail: cesar.moreno@hl7.org.ar
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Os capítulos do HL7 na região

Foro de discussão nas redes sociais

Hay capítulos  latinoamericanos en otro momento muy activos que han quedado desafiliados como 
el HL7  y esperamos poder brindarles todo nuestro sustento desde la comunidad latinoamericana 
para poder volver a contar con ellos. Dentro de los capítulos más vinculados a la región no pode-
mos dejar de mencionar a HL7 España, con quien nos une no solo el idioma, si no con el cual man-
tenemos un permanente contacto y líneas de colaboración.

Indudablemente las redes sociales están teniendo un rol fundamental para la comunicación y del 
desarrollo de actividades de todo tipo incluidas las  de salud, tecnológicas y académicas, por tal 
motivo difundimos las mismas, los invitados a todos a sumarse y a participar.

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Uruguay 

www.hl7.org.ar

www.hl7brazil.org

www.hl7chile.cl

www.hl7.org.co

http://www.sueiidiss.org/
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Temos que levar em conta várias coisas para fazer 
a interoperabilidade entre sistemas. O HL7 (Heal-
th Level Seven) é um conjunto de padrões para 
o intercâmbio eletrônico de informação médica. 
Uma das primeiras decisões a serem tomadas é 
qual destes protocolos é o mais conveniente para 
implementar a interface que satisfaça minhas 
necessidades. Para isso deverei analisar e optar 
entre os diversos protocolos da família HL7: Men-
sagens V2.x, se o que necessito é interoperabili-
dade entre departamentos dentro de uma mes-
ma instituição, Mensagens V3 se talvez necessito 
intercambiar mensagens baseadas em XML para 
conseguir interoperabilidade com outras insti-
tuições, apoiadas num Modelo de Informação de 
Referência com diversos Domínios, ou se o que 
necessito é intercambiar Documentos Clínicos 
baseados nas estruturas utilizadas atualmente 
pelos médicos e outros prestadores de saúde: re-
latórios de alta, epícrises, observações de consul-
ta, relatórios de análises e imagens, etc. e final-
mente, podemos optar por utilizar o FHIR o mais 

recente protocolo de HL7 orientado a Recursos 
que permite que a informação esteja realmente 
distribuída. Os protocolos orientados a mensa-
gens, documentos ou recursos não são excluden-
tes, e não nos deveríamos perguntar se é melhor 
usar um ou outro, e sim perguntar-nos quando 
usar um ou outro. Embora a escolha do proto-
colo mais conveniente seja importante, também 
temos que trabalhar sobre padrões de termino-
logia, normatização dos bancos de dados, iden-
tificadores inequívocos, motores de integração 
e fundamentalmente em definir o perfil de im-
plementação da integração que queremos rea-
lizar. Estes perfis ou guias não são normativos, 
e sim, uma idéia para documentar uma imple-
mentação. A principal finalidade destes guias é 
“especificar” como vamos aplicar o padrão num 
contexto determinado, a semântica de cada cam-
po envolvido e os vocabulários controlados que 
serão utilizados.

Temos que ter bem claro que um único fornece-

Integrando aplicações médicas com o HL7: lições aprendidas
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Próximos cursos virtuales en español

dor de soluções de software não pode satisfazer 
todas as necessidades de uma instituição de saú-
de, e portanto é importante que cada desenvol-
vedor de aplicativos leve em conta os padrões 
para que seus aplicativos sejam mais úteis.

Os responsáveis da avaliação e contratação de 
sistemas de saúde para qualquer tipo de insti-
tuição, além da funcionalidade própria requeri-
da (HIS, LIS, RIS, Odontologia, ou qualquer área 
departamental de uma instituição de saúde) 
deve considerar obrigatória a disposição de in-
terfaces com qualquer outro sistema, baseadas 
nos padrões utilizados na área de saúde ampla-
mente comprovados e aceitos. E não se trata de 
uma vantagem comparativa dispor de uma in-
terface padrão, e sim um requerimento mínimo 
inevitável.

Nas últimas décadas ha ocorrido um importante 
avanço no desenvolvimento da informática apli-
cada à área da saúde. As características peculia-
res da “empresa sanitária”, onde a maior parte 

das decisões estratégicas têm como suporte a 
informação proporcionada pelos próprios profis-
sionais que, além disso, são os encarregados de 
tomar a maior parte das decisões de utilização 
de recursos diagnósticos e terapêuticos, fazem 
com que qualquer instrumento de gestão clínica 
implementado tenha que passar pelo reconheci-
mento e aceitação dos mesmos.

Os identificadores únicos de objeto (OID) têm 
um objetivo essencial, permitir o rastreamento 
de um identificador que é utilizado numa comu-
nicação entre sistemas. O OID, um Identificador 
de Objeto, outorga-se por uma metodologia que 
garante unicidade. Se um OID é atribuído a um 
objeto, nenhum outro objeto pode estar associa-
do a esse mesmo OID. As  opiniões no presente 
documento mostram os problemas com o uso 
do presente sistema de registro OID como uma 
fonte confiável para o identificador, a confusão 
que o uso de um OID introduz nas mensagens, e 
a redundância que o OID introduz provocando 
um aumento de tamanho da mensagem e a exis-

Mandirola Brieux H. F. ace, 
Guillen S. a, La Rosa F. bd, 
Moreno C. cd
a BIOCOM, Buenos Aires, Argentina 

b Traditum, Buenos Aires, Argen-

tina c Griensu  d HL7 Argentina, 

Buenos Aires, Argentina e Hospital 

Italiano, Buenos Aires, Argentina
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Por Diego Kaminker y Fernando Campos

tência de novo conteúdo. Na promoção de iden-
tificadores de comunicação entre sistemas clara-
mente definidos, o HL7 desenvolveu um padrão 
que requer o uso de OID fora do direcionamento 
de rede. Esta norma e sua propagação por ou-
tros podem ter adicionado paradoxalmente mais 
confusão do que clareza.

É preciso trabalhar com termos relacionados no 
contexto da Organização Internacional de Pa-
drões em Terminologia de Saúde (IHTSO). Os pa-
drões terminológicos nos permitem completar 
um elo fundamental para poder tornar realidade 
a interoperabilidade.

Dentro dos padrões terminológicos mais utiliza-
dos em medicina encontram-se a (Classificação 
Internacional de Doenças) ICD9 e ICD 10 da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), e outras termi-
nologias como SNOMED e LOINC.

A sigla LOINC vem das palavras em inglês (Logi-
cal, Observation, Identifiers, Names and Codes) 
e tal como seu nome indica é uma codificação 
voltada à observação. Se consideramos o diag-
nóstico como um resultado e o exame como uma 
pergunta, terminologias como LOINC estão do 
lado da pergunta bem como outras codificações 
como a ICD-10 e a SNOMED estão do lado da res-
posta. O LOINC é o padrão terminológico desen-
volvido inicialmente para laboratórios de análi-
ses clínicas e outros exames, e que hoje em dia 
também inclui termos clínicos. É o padrão que 
mais satisfaz as necessidades terminológicas e de 
codificação dos exames de laboratório e cada vez 
está tendo mais difusão. O objetivo do LOINC é 
ajudar no intercâmbio eletrônico e recolhimen-
to dos resultados clínicos (por exemplo, exames 
de laboratório, observações clínicas, gestão de 
resultados e pesquisa). O LOINC tem duas partes 
principais: LOINC laboratório e LOINC clínico. O 
LOINC Clínico contém um subdomínio de Ontolo-
gia Documento que recolhe os tipos de relatórios 
clínicos e documentos.

O HL7 dá muita importância a este tipo de pro-
blemas e foram criados padrões como o FHIR 
(Fast Healthcare Interoperability Resources). O 
FHIR está orientado aos desenvolvedores com 

critério prático e leva em conta quase todas as 
ferramentas que necessitamos para interoperar.
O FHIR está fortemente influenciado pela filo-
sofia REST (Representional State Transfer), uma 
arquitetura de desenvolvimento web que se 
apoia completamente no padrão HTTP, o que é 
perfeito para ambientes de comunicação móvel. 
O REST é muito mais simples do que outras alter-
nativas utilizadas nos últimos anos como o SOAP 
e calcula-se que aproximadamente três quartos 
dos serviços web mundiais já são REST. O FHIR su-
põe também uma mudança no modo em que se 
definem os padrões, e está enquadrado comple-
tamente dentro da mudança de estratégia anun-
ciado pelo HL7 sobre padrões abertos, com uma 
licença aberta. Isto, somado à quantidade de im-
plementações de exemplo já existentes, facilita 
muito as coisas na hora de começar a utilizá-lo.
Os motores de integração como o Mirth Connect 
permitem interfaces HL7 multi-plataforma que 
permite de forma bidirecional o envio de mensa-
gens HL7 entre sistemas e aplicações através de 
múltiplos meios de transporte disponíveis.

Conclusão:
A falta de políticas de padrões aumenta os custos e erros 

nos processos de interoperabilidade de sistemas. Portan-

to antes de definir os sistemas que vão ser utilizados é 

necessário definir os quadros e políticas que vão permitir 

interoperar os sistemas que sejam implementados. Isto 

inclui os padrões de comunicações, segurança, intercâm-

bio semântico (mensagens, documentos e recursos), ter-

minologia, identificadores, tabelas gerais e motores de 

integração.

Outra importante tarefa relacionada com o desenvolvi-

mento de interfaces de integração de aplicativos médi-

cos com o HL7, além da escolha apropriada e aplicação 

de todos os padrões que satisfaçam minhas necessida-

des, refere-se a: gerar uma especificação detalhada dos 

mesmos, elaborar um bom plano de testes, detalhar o 

plano de manutenção da interface e desenvolver um pla-

no de contingência.

Estas interfaces devem ser válidas com sistemas que já 

estejam interoperando para poder validar tanto a inte-

roperabilidade sintática como a semântica e de regras de 

negócios para validar que nosso desenvolvimento pode 

processar as respostas aos nossos envios de informação 

a outros sistemas fechando assim o ciclo de intercâmbio 

da informação.
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Social Network de HL7 LATAM

LINKEDIN: http://www.linkedin.com/groups/HL7LATAM-4157735?trk=my_groups-b-grp-v 
YAHOO: http://ar.groups.yahoo.com/group/HL7LATAM/ 
FACEBOOK GROUP: http://www.facebook.com/groups/HL7LATAM/ 
FACEBOOK PAGE: http://www.facebook.com/hl7latam
TWITTER: http://twitter.com/HL7LATAM 
GOOGLE: http://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/hl7latam
YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/HL7LATAM

Social Network de HL7 México

FACEBOOK: https://www.facebook.com/HealthLevelSevenMexico
TWITTER: https://twitter.com/hl7mexico

Social Network de HL7 Argentina

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/hl7arg/
TWITTER: http://twitter.com/HL7ARGENTINA

Social Network de Hl7 Brasil

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Instituto-HL7-Brasil/247731821996356

Link importantes 

IMIA-LAC Federación de Informática Médica para América Latina y el Caribe.

http://imia-lac.net/wp/conoce-imia-lac/que-es-imia-lac/

DICOM
http://medical.nema.org/

PERFILES IHE
http://www.ihe.net/

Versión de HL7LATAM NEWS  para android

http://www.appbrain.com/app/hl7-latam-news/com.appmk.HLSevenNews.AOTLTFZZWKKKWBCIB#descriptionsection
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REDES SOCIAIS  
Como as redes sociais e os portais 

estão influindo no cuidado da saúde?
Por Humberto Mandirola

A Internet mudou a relação das pessoas com a informação. Os médicos, enfermeiras e outros 
profissionais da saúde continuam sendo a primeira opção para a maioria das pessoas com proble-
mas de saúde, mas os recursos on-line, incluindo o assessoramento dos colegas, são uma fonte 
importante de informação de saúde cada vez mais usados. 

As redes sociais estão tendo um protagonismo 
cada vez maior em diferentes áreas da saúde, 
e isto influencia a conduta dos pacientes e dos 
profissionais. Muitos desses efeitos são positi-
vos, como os grupos de pacientes que procuram 
saber mais sobre sua doença ou cuidar-se entre 
eles, como é o caso dos grupos de pacientes com 
doença celíaca que divulgam entres seus mem-
bros os cuidados que devem ter com a saúde ou 
alertam sobre o perigo de consumir produtos 
que apesar de que em suas etiquetas dizem não 
ter glúten, isso não é verdade.

Vários hospitais estão dando suporte aos gru-
pos de apoio a pacientes com portais pessoais de 
saúde, ferramentas como blogs, plataformas de 
mensagens instantâneas, bate-papo através de 
vídeo e redes sociais, é preciso fazer uma reen-
genharia do processo de assistência que leve em 
conta a interação com os médicos e os pacientes. 
Para ter uma visão de como o cuidado da saúde 
poderia estar nos próximos anos devemos levar 
em conta as redes sociais. Existem portais de saú-
de composta por médicos e pacientes que estão 
se transformando num emblema da medicina 
moderna.(1)

Existem vários sistemas deste tipo como o “Hola 
Salud”, o Portal de saúde do Hospital Italiano 

de Buenos Aires, Guía de Salud, e cada vez são 
mais os adeptos tanto por parte de profissionais 
como de pacientes que optam por estes sistemas 
(2), por isso a implementação de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) em saúde conti-
nua sendo um importante desafio para as orga-
nizações de saúde.(3)

 Ninguém está mais interessado com o cuidado de 
sua saúde do que o próprio paciente e ter acesso 
a informação e compartilhar informação pare-
ce ter um efeito positivo, mas isto nem sempre 
é assim. Muitas vezes as pessoas ficam sabendo 
de coisas que não podem assimilar corretamen-
te, recebem informação incorreta, ou fazem uma 
interpretação errada do que lêem e isto pode ter 
efeitos negativos no cuidado com sua saúde.

Não é possível evitar os efeitos que as modernas 
ferramentas podem ter sobre o cuidado da saúde 
das pessoas, portanto é importante que os siste-
mas de saúde desenvolvam estratégias para dar 
contenção e orientação nos diversos fóruns.
Vários pesquisadores estão estudando a influên-
cia destas ferramentas de redes sociais e seu efei-
to no cuidado da saúde. (4)

Talvez o maior impacto e os maiores benefícios 
se reflitam nos grupos de pessoas que sofrem de 
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doenças crônicas, onde os pacientes compartil-
ham seus problemas, informam-se eles mesmos 
sobre novos tratamentos e cuidados de sua pa-
tologia.(5)

Conclusão: Não se pode tapar o sol com a peneira. 

Cada vez mais necessitamos levar em conta a pessoa 

como gerenciadora de sua saúde e os profissionais da 

saúde devemos auxiliar nesse processo como guias e 

orientadores modificando o papel que atualmente 

desempenhamos. É provável que através do correto 

uso das redes sociais possamos ter acesso a melhores 

padrões de saúde.
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HL7
Oportunidades

crescentes
Temos que estabelecer relações

governamentais, financeiras e de apoio
que possam sobreviver a mudanças

de governos.
 Por Dr. W. Ed Hammond

Os avanços exponenciais no que se refere a tecnolo-

gia e reconhecimento de novos requisitos para o uso 

dessa tecnologia no setor da saúde oferecem enormes 

oportunidades para aumentar a implementação das 

normas do HL7 e criam necessidades para padrões no-

vos. A mudança é a nova regra. Apesar de que estes 

comentários estão influenciados pelo que acontece 

nos EUA, acho que são válidos para a comunidade 

mundial.

Uma das maiores mudanças que ocorreram no setor 

da saúde é o reconhecimento de que intercambiar 

dados sobre pacientes entre todos os lugares de aten-

dimento pode aumentar significativamente a infor-

mação disponível para a tomada de decisões, e que 

o descobrimento de novos conhecimentos é muito 

importante. Este intercâmbio de dados está centrali-

zado em dois aspectos. O primeiro deles é a possibili-

dade de que todos os centros de atendimento possam 

adicionar dados sobre cada paciente. Na maioria das 

vezes estes dados são registrados num encontro físico 

e ocorrem com intervalos aleatórios. A adição de da-

dos sobre um paciente - o Histórico Clínico Eletrônico 

(HCE), um prontuário focado no paciente - preenche 

a brecha de tempo e permite tomar decisões dispon-

do de mais informação. Saber o que foi feito em ou-

tros centros de saúde reduz a duplicação de exames e 

proporciona uma maior consistência no tratamento, 

reduzem-se as interações entre fármacos, as alergias 

ficam documentadas e existe um melhor acompanha-

mento dos resultados. O segundo aspecto é a criação 

de redes conectadas através de um grande número de 

sites que permitem compartilhar o acesso aos dados 

com fins de pesquisa e novos conhecimentos. Estas 

duas iniciativas requerem interoperabilidade e a inte-

roperabilidade, por sua vez, requer normas.

Desde o momento em que foi reconhecida a necessi-

dade do intercâmbio de dados entre dois ou mais gru-

pos, a interoperabilidade tem sido um objetivo difícil 

de atingir para a tecnologia da informação da saúde 

clínica. O próprio HL7 foi criado como um passo em 

direção ao cumprimento desta função. Conseguir a in-

teroperabilidade nos EUA passou a ser o objetivo do 

HHS, da ONC, da FDA, e dos CMS. Tanto a ONC como 

o HHS elaboraram roteiros para atingir esse objetivo 

nos próximos dez anos. As normas do HL7 Internatio-

nal são mencionadas especificamente nestes roteiros. 
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O que estamos tentando conseguir, em termos mais 

simples, é a capacidade de intercambiar dados entre 

sistemas heterogêneos, e garantir que o receptor dos 

dados entenda tanto o significado como o contexto 

dos dados recebidos. Também temos que poder es-

pecificar que dados vão ser enviados e quando. As 

normas que se encarregam destes dois requisitos para 

a interoperabilidade são as normas de transporte de 

dados e um modelo de dados comum que especifica 

os vocabulários ou elementos de dados que serão uti-

lizados.

O HL7 International desenvolveu diferentes conjuntos 

de normas - que foram evoluindo com o passar dos 

anos - que permitem o transporte de dados. O primei-

ro padrão de intercâmbio de dados HL7 é o v2.n. Nos 

Estados Unidos, mais de 90% dos sistemas de saúde 

utilizam o HL7 v2.n, sendo o v2.5.1 o padrão mais co-

mum. O padrão HL7 v3.n está baseado no Modelo de 

Informação de Referência (RIM) e tem pouca pene-

tração no mercado dos EUA, em grande parte devido 

a sua complexidade, mas sim teve uma maior imple-

mentação fora dos Estados Unidos, especialmente no 

Canadá e na Austrália. Porém, o uso da Arquitetura 

de Documento Clínico (CDA®) HL7 v3 expandiu-se a 

nível internacional. Dentro dos EUA, as implemen-

tações tais como CCD® (Continuity of Care Docu-

ment) e Consolidated CCD (C-CCD®) estão sendo cada 

vez mais utilizadas para os resumos dos pacientes e 

os relatórios de exames e procedimentos médicos. A 

ONC recomenda a C-CCD para atender os Requisitos 

de Uso Significativos.

Dentro do HL7 está sendo criado um novo padrão de 

intercâmbio de dados que aborda os requisitos sobre 

“o que enviar, como enviar e quando enviar”. O pa-

drão FHIR® ou Fast Healthcare Interoperability Re-

sources (Recursos Rápidos de Interoperabilidade em 

Saúde) - ainda em etapa de desenvolvimento- prome-

te conseguir finalmente a verdadeira interoperabili-

dade. O FHIR une a simplicidade do padrão v2 com 

um enfoque de modelo mais funcional e introduz a 

criação de recursos reutilizáveis que depois são usados 

para preencher um perfil com uma função específica. 

Sua grande vantagem parece ser sua simplicidade e 

facilidade de compreensão por parte dos especialistas 

na matéria. O FHIR baseia-se no estilo da arquitetu-

ra REST e utiliza tecnologias Web usadas por toda a 

indústria informática tais como XML, JSON, OAuth e 

HTTPS. Oferece intercâmbios de dados relacionados a 

serviços - o que significa que é possível enviar apenas 

o que se necessita enviar para qualquer ocorrência 

orientada a serviços. O Grupo Argonaut criou uma or-

ganização de apoio e financiamento para acelerar a 

criação do padrão normativo FHIR.

Cada vez mais, estimulado pelas novas iniciativas em 

ambientes de saúde tais como o intercâmbio de da-

dos, BD2K (Big Data to knowledge), sistemas de saú-

de baseados na aprendizagem, saúde populacional e 

atendimento sanitário preciso, a comunidade clínica 

está reconhecendo a necessidade de fazer interco-

nexões e integrar novos conhecimentos no uso roti-

neiro com mais rapidez. Para atingir estes objetivos, 

a comunidade clínica tem que colaborar mais dire-

tamente com a comunidade técnica para entender e 

resolver problemas. Consequentemente, o HL7 está 

aumentando as oportunidades para que a comunida-

de clínica se envolva com o HL7 com a finalidade de 

identificar novos padrões. O desafio é compreender 

o que é preciso, mesmo quando a comunidade clínica 

não chegue a ter um conhecimento completo sobre 

tecnologia e vice-versa. O HL7 criou um Grupo de Tra-

balho de Aprendizagem de temas de saúde que vai se 

encarregar de alguns desses assuntos. O HL7 também 

está criando novos projetos de trabalho com grupos 

de especialidades clínicas, como o Colégio Americano 

de Cardiologia.

Eu insto a comunidade da América Latina a estabele-

cer relações mais diretas com os grupos de interesse 

dentro de um país e relações de intercâmbio entre os 

países. O que é necessário supera amplamente o que 

um grupo pode conseguir sozinho. Temos que formar 

novas relações entre as diversas comunidades. Temos 

que estabelecer relações governamentais, financeiras 

e de apoio que possam sobreviver a mudanças de go-

vernos. Seria importante que os países mais avança-

dos no uso do HITs (informática médica) se envolvam 

com os países que recém começam a viagem para po-

der apoiá-los.

A América Latina dispõe dos recursos para atingir es-

tes objetivos. Vocês têm uma grande liderança e es-

tão ganhando impulso. Fiquei impressionado com a 

quantidade de países representados e com o número 

de pessoas que compareceram à reunião da INFOLAC 

em Montevidéu, no Uruguai. O todo é sempre maior 

que a soma das partes.
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Um curso que já faz história
O primeiro curso on-line de HL7 completa 10 anos. Baseado na oportunidade de proporcionar 
de forma custo- efetiva a aqueles profissionais de TI que requerem treinamento no padrão HL7 
e com o objetivo de prepará-los para enfrentar um projeto de interoperabilidade, é que em 2006 
foi criado o primeiro curso de HL7 em espanhol.

Este tipo de treinamento permitiu a aqueles interes-

sados que não dispunham dos recursos necessários ou 

da oportunidade de realizar tutoriais presenciais nos 

Working Groups de HL7, poder entrar em contato com 

o padrão de uma maneira alternativa que com o tem-

po demonstrou ser tão eficiente como a presencial.

A primeira edição em espanhol foi ministrada em abril 

de 2006 e desde então possibilitou treinamento a pro-

fissionais de quase todos os países ibero-americanos.

A chave do curso está em que não é um curso expositi-

vo onde a pessoa lê ou assiste um vídeo sobre a teoria, 

senão que o aluno aprende exercitando e enfrentan-

do situações comuns num cenário de interoperabili-

dade. É na verdade, um workshop on-line, com um 

conjunto de exercícios preparados especialmente que 

ensinam através da prática.

No final do curso, o aluno deveria ser capaz de saber 

como enfrentar um projeto que exija implementar um 

esquema de interoperabilidade entre diversos sistemas 

de informação em saúde, e saber como ler a especifi-

cação dos padrões HL7 mais utilizados, compreender 

a necessidade dos vocabulários controlados, arquivos 

gerais e registros de instituições, ler e escrever mensa-

gens V2.X., V3, entender e criar documentos CDA R2 

e saber quando usar o instrumento de interoperabili-

dade mais adequado (mensagens e/ou documentos).

Com base no sucesso do curso em espanhol, o mesmo 

foi traduzido para o idioma inglês em 2008 e desde 

então, mais de 4500 estudantes fizeram o curso que 

depois foi traduzido para o japonês e o português.

Ao longo do tempo foi evoluindo ao ritmo do padrão 

e dos recursos. Foram incluídos tutoriais específicos 

sobre cada exercício. O material foi fornecido no for-

mato específico para dispositivos móveis. Foi incluí-

do o acesso ao padrão dentro dos recursos do site e 

atualmente dispõe de quatro websites ativos: http://

hl7elc.org, http://hl7elcx.org, http://hl7fundamentals.

org, http://hl7.org.ar

No ano 2011 foi criada uma peça de software que per-

mite fazer uma revisão prévia das respostas dos exer-

cícios. Se a resposta for correta, dá uma avaliação e 

se for incorreta, dá um feedback ao aluno para que 

entenda o erro e tenha a oportunidade de corrigi-lo. 

Caso a ajuda não seja suficiente, depois da segunda 

tentativa um tutor se encarrega de revisar a resposta 

e indicar a solução adequada ao aluno.

Hoje esta ferramenta nos permite trabalhar com mais 

de 500 alunos por edição com apenas 14 tutores. An-

tes, a quantidade máxima de vagas era de 100 alunos 
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provocando listas de espera de mais de 300 candidatos.

Desde 2014, foi incorporada na edição internacional a 

unidade de FHIR, o novo padrão de HL7.

Exemplificando com algumas cifras: 4554 participan-

tes de 97 países diferentes.

 

Devido às diferentes zonas horárias onde se compar-

tilha a mesma edição, em cada uma delas é um desafio 

manter o tempo de resposta para os diversos estudan-

tes que consultam através do fórum. Para isso o curso 

dispõe de mais de 20 tutores de diferentes países. O 

mapa mostra com o ícone do HL7 cada cidade onde 

existe pelo menos um participante na edição 2015 e 

com o ícone amarelo, os tutores.

A equipe central em Argentina (HL7 Argentina): Die-

go Kaminker e Fernando Campos, coordenadores.

Edição em espanhol: Alfredo Cancio (Argentina), Da-

niela Brondino (Argentina), Gustavo Sosa (Argentina), 

Daniel Berreta (Uruguai).

Tutores iniciais, edição interncional: Mark Shafarman 

(Estados Unidos), Gora Datta (Estados Unidos), Virgi-

nia Lorenzi (Estados Unidos), Rene Spronk (Holanda), 

Mike Henderson (Estados Unidos).

Tutores senior (>4 edições): Melva Peters (Canadá), 

Iryna Roy (Canadá), Xinting Huang (China), Victor An-

drade (Canadá), Cyr Bakinde (Estados Unidos), Aditya 

Joshi (Índia), Ghazaleh Ashayer (Canadá).

Tutores atuais: Gloria Coronado (México), Karen Gar-

cia Salazar (México), Sola Ajiboye (Reino Unido), Mo-

hammad Elias Hossain (Bangladesh), Rik Smithies (Rei-

no Unido), Kiran Keerthi (Singapura).

Depois da explosão do curso organizado pelo HL7 Ar-

gentina e o HL7 internacional, o HL7 Argentina criou 

um programa chamado “Train the trainers” para trei-

namento de cada afiliado ao HL7 que solicitasse ter 

sua própria versão local do curso e encarregar-se de 

seus estudantes.

Desde então, os seguintes afiliados tiveram uma 

edição própria. Índia, Canadá, Áustria, Romênia, Sin-

gapura, Japão (traduzida), Brazil (traduzida para o 

português) e República Checa em sua própria plata-

forma educativa, e Paquistão, Nova Zelândia e Itália 

nos servidores do HL7 Argentina.

Finalmente, o curso tenta chegar a aqueles países em 

vias de desenvolvimento que sem necessidade de ter 

um afiliado ativo no HL7, vêem a possibilidade de im-

plementá-lo ou de treinar e conscientizar os respon-

sáveis de tomar decisões sobre os benefícios do uso de 

um padrão para interoperar.

É por isso que cada edição dispõe de bolsas para aque-

les que queiram participar e não tenham os recursos 

necessários. O sistema de outorga é através de uma 

pontuação baseada no local de residência do candi-

dato, sua ocupação (tem mais chance se pertence a 

uma organização governamental ou a um fornecedor 

de software) seu grau de instrução (tem mais chance 

se for docente) e outros vários itens dependendo de 

seu CV.

Com o mesmo critério, na edição em espanhol foram 

beneficiados 6 países da América Central e o Paraguai. 

Presidente de HL7 Argentina 
Magister MSC Fernando Campos.

O curso começará em março de 2016 comemorando 

seus 10 anos com 6 edições anuais.

A edição em inglês em março e agosto. Em espanhol e 

em português em abril e  setembro. 

Para mais informações visite um dos sites do HL7. 

http://hl7.org, http://hl7.org.ar e http://www.hl7.com.

br/ -- ou escrever diretamente para HL7 Argentina 

info@hl7.org.ar.
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