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O QUE É OPENEHR
O openEHR é um conjunto de especificações 
abertas para Registros Eletrônicos de 
Saúde. O seu conteúdo também é utilizado 
para criação de modelos de conteúdo 
clínicos (como a ISO 13.606). 

A sua principal vantagem é proporcionar a 
troca de informação clínica entre sistemas 
sem perda de conteúdo. Os sistemas serão 
diferentes, mas utilizarão um mesmo padrão 
de dados clínicos, um padrão aberto e 
internacional.



PORQUE USAR OPENEHR
Você está desenvolvendo 
um sistema de 
informação hospitalar? 
Ou simplesmente um 
app voltado para a 
saúde do usuário? E se 
esses softwares 
tivessem que trocar 
informações entre si? 

Provavelmente muito do seu 
tempo tem sido consumido para 
estruturar os dados clínicos a serem 
utilizados. Seria ótimo se já houvesse 
uma solução disponível, criada de 
modo colaborativo, traduzida em 
várias línguas e validada por clínicos 
e informáticos de vários países do 
mundo? Pois essa solução existe, é o 
openEHR.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Representa os conceitos clínicos (e.g. tensão arterial, diagnóstico, prescrição) utilizados na construção 

de RES de forma estruturada, padronizada e associada a terminologias (CID 10, SNOMED, etc.). 

• Tem uma abordagem que separa as atribuições do profissional de informática das atribuições dos 
clínicos no desenvolvimento de um RES. 

• É um padrão aberto, o seu conteúdo é validado, atualizado e traduzido por uma ampla comunidade 
internacional. 

• Ao combinar diferentes conceitos clínicos é possível construir a estrutura de um RES. A ideia é 
semelhante a encaixar peças de LEGO. 

• Precisa atualizar um campo do formulário? É muito fácil, basta usar um novo template (não precisa 
esperar uma nova versão do sistema). 

• O conteúdo da base de dados deixa de ser propriedade da empresa de software, permitindo a 
portabilidade dos dados de saúde.



ONDE É UTILIZADO

A norma openEHR tem sido adotada 
ao nível empresarial, governamental e 

acadêmico em múltiplos países. 
Dentre eles, é possível destacar: 

Austrália, Brasil, Dinamarca, 
Eslovênia, Espanha, Holanda, Japão, 

Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, 
Rússia e Suécia.



OPENEHR E O BRASIL
Em agosto de 2011, o Ministério da 
Saúde (Portaria No 2.073) 
regulamentou o openEHR como 
modelo de referência para definição 
do RES. 

Uma das principais aplicações do 
openEHR no Brasil é o RES de uma 
das maiores operadoras de saúde 
(Unimed) do país. Este projeto visa 
integrar os dados dos segurados em 
todo o território nacional.



O CRASH COURSE
O Crash Course openEHR pretende levar os 
participantes a uma rápida imersão teórico-prática 
no openEHR. 

Os participantes serão introduzidos aos conceitos 
básicos do openEHR e os seus principais 
elementos: os arquétipos, os templates e o CKM. 

Esperamos que ao fim do curso o interesse no 
openEHR tenha sido despertado nos participantes e 
que estes estejam minimamente familiarizados com 
os conceitos na aquisição de novo conhecimento e 
participação na comunidade openEHR.

INFORMAÇÕES 

LOCAL 

DATA 

HORÁRIO 

PÚBLICO 

Unidade Acadêmica Brotas 

21/08/2015 

18:00 - 20:00 

Profissionais de saúde, engenheiros 
informáticos, cientistas da 
informação ou da computação, 
investigadores ou estudantes.



QUEM
GUSTAVO BACELAR 

Médico pela Escola Bahiana de Medicina (2005), MBA 
Executivo em Gestão Empresarial pela FGV (2007), 
Residência em Oftalmologia (2010) e Mestre em 
Informática Médica pela Universidade do Porto (2012). 

É consultor de gestão e inovação em saúde, investigador do 
CINTESIS e professor do Curso de Introdução à Norma 
openEHR na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto. Também é Membro Qualificado e Líder do Programa 
de Localização da openEHR Foundation e da Theory of 
Constraints International Certification Organization.



QUEM
DANIELE BACELAR 

Cirurgiã Dentista pela Escola Bahiana de Medicina (2007), 
concluiu pós graduação em Prótese sobre Implante pela 
ABO-BA (2007), com Especialização em Prótese Dentária 
pela ABO-BA (2010) e Mestre em Medicina Dentária pela 
Universidade do Porto (2012). Sócia dos Consultórios 
Odontológicos Bacelar Menezes. 

Lidera equipe que desenvolve software odontológico com 
openEHR. Desenvolve arquétipos de odontologia e é 
revisora da incubadora de odontologia do CKM.



Gustavo Bacelar

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
5 

G
us

ta
vo

 M
ar

ís
io

 B
ac

el
ar

 d
a 

Si
lv

a.
 T

od
os

 o
s 

di
re

ito
s 

re
se

rv
ad

os
.

openEHR
CRASH COURSE

Julho, 2015

mail@gustavobacelar.com


