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Prontuários eletrônicos e interoperabilidade:
Compreender dois conceitos cruciais para
melhorar a resposta da saúde pública
NOTA IMPORTANTE: Mantenha-se informado sobre a COVID-19 e o coronavírus! As últimas informações estão
disponíveis nos sites da OPAS e da OMS e por meio das autoridades de saúde nacionais e locais.

Por que os prontuários eletrônicos (PEs) são
cruciais durante uma pandemia?

Os PEs facilitam o uso da telemedicina
É fundamental ter acesso imediato aos dados dos
para monitorar pacientes de COVID-19
pacientes em um só lugar, na hora certa e no formato
positivos em suas casas e a continuidade
certo para responder rapidamente e coordenar as
do atendimento aos pacientes negativos,
ações e decisões, sobretudo para os mais vulneráveis.
que podem ser tratados remotamente.
PEs completos e interoperáveis permitem acessar e
compartilhar dados por todo o sistema público de
saúde, melhorando o monitoramento e informação de casos suspeitos e confirmados, regimes de
tratamento, condições anormais, etc. Essa troca de informações é mais ágil e precisa do que um sistema
baseado em papel ou “não interoperável”. Além disso, permite uma compreensão mais rápida do
comportamento de uma pandemia em uma determinada população e, assim, possibilita intervenções mais
rápidas e abrangentes de contenção e/ou mitigação.

ARRISCADO

OK POR ORA

RECOMENDADO

(medida temporária, sem
cibersegurança; dificuldades no
intercâmbio com profissionais/
sistema de saúde

Não tenho essa informação.
Preciso ver com o médico.
Talvez eu tenha uma cópia.

Tenho alguns em papel e
outros em PDF na nuvem.
Posso ligar para o médico e
perguntar.

Exames mais recentes?
Medicamentos que está tomando?
Alguma alergia?
Vacinação em dia?
Alguma outra informação importante?

Sim, podemos ver as
informações sobre consultas
recentes, resumos de altas,
medicamentos, vacinas,
alergias e exames no meu
“portal do paciente” pessoal.

Prontuários eletrônicos e interoperabilidade

O que são prontuários eletrônicos (PEs)?
Prontuários individuais guardados em um sistema eletrônico destinado a coletar, armazenar e analisar dados dos
pacientes, e fornecer acesso seguro a informações completas dos pacientes. Um sistema de PEs oferece
ferramentas para apoiar decisões clínicas e informações clínicas importantes para o atendimento. São muitos os
benefícios dos PEs em relação aos prontuários em papel: acessibilidade, múltiplas visualizações, melhor
comunicação entre profissionais, comunicação com os pacientes, dados agregados, acesso a bases de
conhecimento e integração com ferramentas de apoio a decisões.

O que é interoperabilidade e por que ela é crucial para o êxito desta iniciativa?
Capacidade de diferentes sistemas e redes de informática de se comunicarem entre si; intercambiar dados de
forma precisa, eficaz e sistemática; e usar essas informações. De forma simples, é poder acessar e compartilhar as
informações clínicas de um paciente, a despeito do formato ou do local onde estejam guardadas. A
interoperabilidade dos PEs permite que os profissionais de saúde tenham uma visão holística do paciente e, assim,
uma compreensão bem melhor de seus sintomas. Isso também significa que o diagnóstico mais adequado pode
ser feito de acordo com a situação de saúde específica do paciente, o que é de suma importância para aqueles em
situações de vulnerabilidade.

Os países estão prontos para usar os prontuários eletrônicos numa pandemia?
Em outubro de 2019, todos os Estados Membros da Região das Américas aprovaram o “Plano de ação para o
fortalecimento dos sistemas de informação em saúde”. Esse plano baseia-se na colaboração entre a OPAS e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento para promover a adoção de normas internacionais para o intercâmbio
de informações, conhecimento e dados. Muitos sistemas nacionais ainda não estão prontos, mais todos estão
dando passos importantes rumo à interoperabilidade.

Considerações sobre confidencialidade e segurança dos prontuários eletrônicos
Questões de confidencialidade, segurança e privacidade, como o acesso não autorizado e uso indevido de
informações dos pacientes, a integridade de dados e o descumprimento de normas e regulamentos de proteção,
devem ser tratadas de forma holística por especialistas em saúde, autoridades legais e especialistas em TI.

Onde encontro informações técnicas sobre os prontuários eletrônicos?
• OPAS/OMS: eHealth Conversations (pp. 310)
• BID: Electronic Health Record Systems: Definitions, Evidence, and Practical Recommendations for Latin
America and the Caribbean
• What are Electronic Heath Records?
• Security Techniques for the Electronic Health Records
• Confidentiality and Privacy of Personal Data
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