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RESUMO

Para uma consulta médica o paciente é sempre perguntado sobre seu estado físico e psicológico, uso de medicamentos, internações, possíveis 
registros familiares da doença para registro no prontuário do paciente. O prontuário antes armazenado em papel evoluiu para um prontuário 
eletrônico em sistemas informatizados que armazenam os atendimentos fornecidos ao paciente. Mas os sistemas de informação em saúde (SIS) 
são desenvolvidos por diferentes empresas e cada empresa utiliza um padrão próprio para estruturar dados clínicos, estes padrões não 
convergem para uma unificação e os sistemas conseguem não estabelecer uma troca de dados, tornando o acesso ao prontuário do paciente 
legado ao sistema do local onde ocorre o atendimento, por conta da falta de integração, vários diagnósticos sobre o paciente são perdidos, 
diagnósticos esses que deveriam ser coletados ao longo da vida, proporcionando uma continuidade ao atendimento, favorecendo um diagnóstico 
mais preciso. Essa mudança é uma tendencia global por modelos de atenção mais focados no paciente, na manutenção do seu bem-estar, os 
modelos tradicionais são focados nos médicos que são focados nas doenças. Nesse sentido abordagens orientadas a modelo(Model-Driven 
Development-MDD) pode colaborar na melhoria da produtividade do processo e do produto de software, MDD é um paradigma de 
desenvolvimento de sistemas voltado a modelos, que visa aprimorar a forma que o software é desenvolvido pela representação das principais 
características de um sistema em modelos. O MDD utiliza conceitos que são menos associados a tecnologia do desenvolvimento de software, 
ficando mais próximos do domínio do problema, possibilitando a idealização dos sistemas de informação em saúde por um especialista de 
domínio e não necessariamente por um profissional de computação. O OpenEHR possibilita estabelecer um padrão comum, aberto e orientado a 
modelos, baseado em conceitos clínicos (chamados arquétipos) . A adoção desse padrão possibilita modelos padronizados e reconhecidos por 
profissionais da área de saúde originando um modelo que possa ser utilizado e entendido pelo desenvolvedor como o padrão UML.Até o 
momento, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o OpenEHR e sua adoção em sistemas de saúde do Brasil para proporcionar a 
integração de informações do SUS. Neste estudo, conclui-se que o OpenEHR  é um caminho para universalização das informações sobre o 
paciente, sua adoção no Brasil ocorreu em agosto de 2011 por meio de portaria do ministério da saúde, regulamentando padrões de 
interoperabilidade e informação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos níveis municipal, distrital, estadual e federal e para os sistemas 
privados e do setor de saúde complementar.
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