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Perfis IHE na arquitetura de RES Nacional



  

(CBIS 2018)

Perfil IHE PIXv3 - Patient Identifier Cross-referencing 
Atores: Identity Source, Manager (MPI) e Consumer 
                     
Perfil IHE PDQv3 - Patient Demographics Query 
Atores: supplier e consumer

Perfil IHE XDS.b - Cross-enterprise Document Sharing
Atores: Document Repository, Document Registry
              Document Source, Document Consumer 

Perfil IHE ATNA –  Audit Trail and Node Authentication
Atores: Secure Node, Secure Application 
             Audit Record Repository

Perfil IHE CT – Consistent Time
Atores: Time client e Time Server

Perfil IHE APPC -  Advanced Patient Privacy Consents
Atores: Creator e Consumer

Documento clínico OpenEHR

Perfis/Padrões de Interoperabilidade
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Perfis/Padrões de Interoperabilidade

     Maratona de Conectividade
       PROADI-SUS HAOC IHE

Como garantir que diferentes 
soluções de software estejam 

em conformidade com os 
padrões de interoperabilidade?

Perfis IHE na arquitetura de RES Nacional



  

Objetivos da Maratona de Conectividade

Testar transações baseadas em perfis do IHE com a finalidade de promover a 
interoperabilidade entre os sistemas, em conformidade com a metodologia de 
testes internacional do IHE;

Testar iniciativas específicas do programa de Registro Eletrônico de Saúde do 
Ministério da Saúde;

Atestar que sistemas estão prontos para participar de eventos de Showcase de 
interoperabilidade abertos ao público, baseados nos perfis do IHE e padrões 
adotados pelo Ministério da Saúde.

A maratona PROADI-
SUS IHE seguirá a  
metodologia criada pelo 
IHE internacional e 
utilizada na condução 
de inúmeros eventos de 
teste ao redor do 
mundo. 

NA Connectathon 2018



  

Estrutura de Governança

Atualpa Carvalho de Aguiar
(Gerente de Projeto PROADI-SUS HAOC)

Marcelo Rodrigues dos Santos
(Gerente Técnico IHE)

● Organização e execução do evento

● Entrega de infraestrutura adequada para a realização do evento

● Divulgação de eventos educacionais e técnicos

● Processos de inscrição, logística, local de evento

● Credenciamento de participantes

● Coordenação de colaboradores administrativos 

● Execução da execução técnica da Maratona e aplicação da metodologia do IHE

● Planejamento e execução da Maratona de Conectividade

● Ferramentas de testes (pré-connectathon e peer-to-peer) e casos de testes

● Interpretação de requisitos e resultados de testes

● Coordenação técnica de Webinars, instruções e reuniões técnicas

Monitores e colaboradores técnicos

● Execução de webinars e acompanhamento de testes durante a 
maratona



  

Local do Evento

As duas etapas serão realizadas 
nas instalações do SENAI SC 
CTAI (Centro de Tecnologia e 
Automação Industrial)

Endereço: Rodovia SC 401, 3730

Florianópolis, Santa Catarina



  

Estratégia de Trabalho

2018
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug ... ... ...

• 3o Simpósio IHE
• Kickoff

2019

1a etapa 2a etapa

1a etapa (25 a 28 de março de 2019) - etapa de testes preliminar com resultados publicados no site do 
IHE Brasil.

• realizar testes em conformidade com a metodologia do IHE internacional;
• assimilar processos, casos de testes e utilização de ferramentas de testes;
• mitigar riscos para realização do evento de teste com auditoria internacional. 

2a etapa (22 a 25 de julho de 2019) - etapa de testes auditada pelo IHE Internacional com resultados 
publicados na base de resultados internacional do IHE. 

• realizar testes em conformidade com a metodologia do IHE internacional;
• processos e resultados de testes serão validados por auditoria internacional.

A realização em duas etapas é uma estratégia 
com vistas a mitigação de riscos e obtenção de 
conformidade com os requisitos descritos pelo 

IHE internacional. 

1a Maratona de Conectividade

Auditoria 
    IHE



  

Quais perfis IHE serão testados?

Regra Internacional: a maratona é realizada 
com base nos perfis que as empresas 
selecionam para participação

PIXv3 - Patient Identifier Cross-referencing 
Atores: Manager (MPI) e Consumer 
                     
PDQv3 - Patient Demographics Query 
Atores: supplier e consumer

XDS.b - Cross-enterprise Document Sharing
Atores: Document Repository, Document Registry
              Document Source, Document Consumer 

ATNA –  Audit Trail and Node Authentication
Atores: Secure Node, Secure Application 
             Audit Record Repository

CT – Consistent Time
Atores: Time client e Time Server

Iniciativas do e-Saúde (Ministério da Saúde)

- Documento clínico (modelo de referência OpenEHR)
- Sumário de Alta de Internação e/ou 
- Registro de Atendimento Clínico

- Adaptações PIXv3/PDQv3 DATASUS

Neste primeiro evento, testaremos os perfis: 
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Dinâmica de um Connectathon

Pre-Connectathon tests

1Dia
Configurações 
Testes Peer to Peer

2Dia

Testes Peer to Peer

3Dia
Simpósio IHE
Testes Peer to Peer

4Dia 5Dia

3 
a 

4 
m

es
es

Testes Peer to Peer
Testes Peer to Peer
Encerramento

Roteiro
internacional



  

Dinâmica da Maratona de Conectividade

Pre-Connectathon tests

1Dia
Configurações 
Testes Peer to Peer

2Dia

Testes Peer to Peer

Dia 3Dia 4Dia

Testes Peer to Peer
Testes Peer to Peer
Encerramento

1o evento  
Brasil

3 
a 

4 
m

es
es



  

Registro de Sistemas no Gazelle

IMPORTANTE:

✔ Após o encerramento do período de registro não será mais permitida alteração de sistemas, combinações de 
perfil/atores IHE, ou adesão à iniciativa específica do Ministério da Saúde.

✔ Dados de acesso ao sistema Gazelle serão informados previamente aos períodos de registro.

As Organizações Participantes devem acessar 
o sistema Gazelle e completar informações 
sobre os sistemas que serão testados, perfis e 
atores a serem considerados nos testes. Identificar a 

lista de 
atores e 
perfis que 
se pretende 
testar

➔ Criar uma conta no Gazelle
➔ Atualizar informações sobre 

a organização
➔ Contato técnico e 

administrativo
➔ Registrar os sistemas para 

teste
➔ Identificar perfis e atores

Processo de Registro

Período de Registro:

➔ 1a etapa    -     07/01/2019   a   20/01/2019 

➔ 2a etapa    -     22/04/2019   a   05/05/2019  



  

Cronograma Estimado  (1a etapa)



  

Cronograma Estimado  (2a etapa)



  

Webinars

Data Descrição Duração Horário Palestrante

09/01/2019 IHE PIXv3/PDQv3:
Parte 1: contexto, conceitos, atores e 
transações definidas pelo perfil; 
Parte 2: discussão técnica sobre desafios 
no desenvolvimento de transações 
PIXv3/PDQv3

2 horas 20-22h Felipe Taboada (Bridge 
Lab/UFSC) e Henrique 
Amaral (IHE Brasil/GE)

16/01/2019 IHE XDS.b:
Parte 1: contexto, conceitos, atores e 
transações definidas pelo perfil; 
Parte 2: discussão técnica sobre desafios 
no desenvolvimento de transações XDS.b

2 horas 20-22h Fernando Burigo (Bridge 
Lab/UFSC) e Henrique 
Amaral (IHE Brasil/GE)

30/01/2019 Ferramentas de teste pre-connectathon:
Perfis: PIXv3, PDQv3, XSD.b, ATNA e CT

2 horas 20-22h Marcelo Santos (IHE 
Brasil/PROADI-SUS 
HAOC)

15/02/2019 Documentos OpenEHR
Parte 1 - Modelos de informação: Sumário 
de Alta de Internação e Registro de 
Atendimento Clínico;
Parte 2 – discussão técnica sobre criação 
dos documentos

2 horas 20-22h Ricardo Gonçalves (Core 
Consulting)

IMPORTANTE:
• Estudar os perfis que serão testados ainda em dezembro de 2018, e participar dos Webinars já com 

perguntas elaboradas sobre o conteúdo!



  

Políticas de Testes

● Testes que antecedem a maratona são chamados pré-connectathon. Estes testes são obrigatórios 
e projetados para garantir que os sistemas a serem testados estejam de fato preparados para 
participar da maratona.

● Os testes Peer-to-Peer são testes que envolvem interação direta com outra organização, e 
ocorrerão, essencialmente, durante as semanas de maratona. Estes testes somente são 
considerados válidos quando realizados entre organizações diferentes.

● O sistema Gazelle sugere os testes pré-connectathon e Peer-to-Peer obrigatórios requeridos e 
opcionais. Entretanto, observando o contexto, o Gerente Técnico IHE pode sugerir caminhos 
diferentes.

● Testes para iniciativas específicas do programa de Registro Eletrônico de Saúde do Ministério da 
Saúde serão divulgados pelo Gerente Técnico IHE e podem ocorrer apenas durante as semanas de 
testes da maratona. Isto inclui testes com serviços do DATASUS e testes relativos aos 
documentos do OpenEHR.

● As Organizações Participantes são responsáveis por garantir que todos os resultados dos testes 
bem-sucedidos sejam devidamente registrados no sistema Gazelle, para serem verificados 
pelos monitores da maratona. Nenhum resultado de teste será avaliado após o término da 
maratona.

● A equipe técnica de uma Organização Participante deve estar disponível para testes com todos 
os parceiros, conforme indicado pelo Gerente Técnico IHE e equipe do IHE Brasil.  

IMPORTANTE: 

• o Gerente Técnico IHE criará um grupo de discussão do Google, específico para discussões sobre testes, 
e utilizará tal recurso para atualizações necessárias relacionadas aos testes.

• Informações sobre instruções técnicas, configurações de ferramentas e eventuais datas de reuniões 
técnicas serão divulgadas na página do IHE Brasil → http://www.ihe.org.br 

http://www.ihe.org.br/


  

Políticas de Testes

As Organizações Participantes são responsáveis por fornecer o hardware (laptops, servidores, etc.) 
requerido para a devida conclusão dos testes planejados. Não será permitido a realização de testes em 
sistemas que não estejam configurados dentro da sala de testes.

As Organizações Participantes devem prover a equipe técnica necessária para configurar, testar e 
solucionar problemas de seus sistemas e produzir provas de testes solicitadas pelos monitores da 
maratona. Todos os sistemas necessários para a realização dos testes deverão ser configurados na 
sala de testes.

Todos os testes serão realizados com datasets simulados, sem informações reais de pacientes. Isto 
implica que nenhum dado de paciente que seja identificável deve ser armazenado, acessado, visualizado 
ou disponibilizado em qualquer sistema incluído nos testes da Maratona de Conectividade. As 
Organizações Participantes são diretamente responsáveis pelo cumprimento desta regra.

O IHE Brasil publicará os resultados de testes realizados nas etapas de março e julho de 2019 em 
seu site (http://www.ihe.org.br) incluindo o nome da Organização Participante e referência para cada 
sistema e atores de perfil IHE que foram testados com sucesso. Somente testes que atendam aos critérios 
de sucesso estabelecidos serão publicados.

Caso a auditoria da etapa de julho de 2019 verifique a conformidade dos processos e testes, os 
resultados de testes também serão registrados na base de dados de resultados do IHE, no endereço: 
https://connectathon-results.ihe.net. 

Os resultados de testes de iniciativas específicas do programa de Registro Eletrônico de Saúde para o 
Brasil somente serão publicados no site do IHE Brasil (http://www.ihe.org.br).

http://www.ihe.org.br/
https://connectathon-results.ihe.net/
http://www.ihe.org.br/


  

Como utilizar o Framework IHE de 
Infraestrutura de TI

O Volume 1 descreve o contexto de integração através de casos uso e define as transações para 
cada perfil de integração. O Volume 2 apresenta detalhes de cada transação, e é ordenado por 
número de transação. Metadados e algumas especificações de conteúdo podem ser encontrados no 
Volume 3. E o Volume 4 descreve extensões nacionais para os perfis.

https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#IT
 

Framework Técnico do IHE – Revisão 15
24 de Julho de 2018

✔ Volume 1 (ITI TF-1): Perfis de Integração

✔ Volume 2 Transações 

✔ Vol. 2a (ITI TF-2a): Transações ITI-1 até ITI-28

✔ Vol. 2b (ITI TF-2b): Transações ITI-29 até ITI-64

✔ Vol. 2x (ITI TF-2x): Apêndices A até X

✔ Volume 3 (ITI-TF-3) Medatados XDS.b e especificações de 
conteúdo

✔ Volume 4 (ITI-TF-4) Extensões Nacionais

https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#IT
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2a.pdf
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol3.pdf
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol4.pdf


  

Transações e atores do perfil IHE XDS.b

Aplicações que alimentam ou que consomem informação de um Repositório de dados clínicos

Repositório de dados clínicos



  

Transações e atores do perfil PIXv3

Aplicações que alimentam ou que 
consomem  informação de um 
Master Patient Index

Master Patient Index



  

Demo IHE Gazelle
https://gazelle.ihe.net/



  

Demo NIST XDS Toolkit
https://github.com/usnistgov/iheos-toolkit2/releases

Demo Gazelle Patient Manager
https://gazelle.ihe.net/PatientManager



  

Nesta maratona não haverá 
um ganhador apenas...

A expectativa é que todos 
sejam ganhadores!



  

Obrigado!

Marcelo.santos@ihe.org.br


