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HL7 FHIR 
PARA CLÍNICOS E EXECUTIVOS 

 
A interoperabilidade entre sistemas eletrônicos em saúde é um dos 
grandes desafios do setor. Líderes globais em saúde estão 
freneticamente em busca de um modelo de informações 
padronizado que permita ao paciente obter seus dados onde quer 
que esteja e necessite. Para conseguirmos vencer os desafios da 
interoperabilidade, apresentamos o HL7 FHIR. 
 
Paulo R. Rades, cpTICS, HL7 
01/01/2018 
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 HL7 FHIR PARA CLÍNICOS E EXECUTIVOS  

 
 
SUMÁRIO 
 

O padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperable Resources, pronunciado como 

"FIRE") foi criado pela HL7 International, uma organização sem fins lucrativos, que 

desenvolve padrões de intercâmbio de dados eletrônicos em saúde há mais de 30 
anos. A HL7 International é representada oficialmente por afiliadas em mais de 65 

países, sendo o Brasil, representado pelo Instituto HL7 Brasil, com sede em SP. 

 

O objetivo dos padrões HL7 é oferecer suporte para troca de dados entre os    

sistemas eletrônicos em saúde, dispositivos e equipamentos médicos. Nestes 30 
anos como desenvolvedora de padrões, o HL7 publicou inúmeras especificações e 

novas versões de seus padrões. 

 
Neste artigo vamos abordar o HL7 FHIR, o mais inovador padrão HL7, que combina 

os melhores recursos das famílias HL7 V2, V3 e CDA e construído sobre padrões da  
WEB muito conhecidos pelos desenvolvedores e usuários. O FHIR tem foco em sua 

fácil implementabilidade. 
 

 

FHIR: RESUMIDAMENTE 
 

 É mais fácil e mais barato se comparado a outros padrões: 
 

o É mais rápido de aprender, implementar e solucionar problemas (conceito de 
que você deve "aprender" em um fim de semana além de serem fornecidos kits 
de ferramentas e exemplos para aprendizagem e implementação). 

o Dispõe de uma grande comunidade ativa e é de código aberto. 
o Implementa tecnologias modernas, as mesmas usadas pelo Facebook, Twitter e 

Google (XML, JSON, OAUTH2, SSO, OPENID CONNECT) 
o Existem muito mais pessoas familiarizadas com essas tecnologias, sendo assim, 

os consultores menos custosos. 
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 Inúmeras implementações: 
 

o EUA: ONC, SMART, Intermountain, CommonWell.  
o Chile, Argentina, India, Australia 
o UK: NHS. NZ: Orion Health. 
o IHE 
o DiCOM 
o 300+ implementações, +40 países (2017) 

 
 

• Está impactando significativamente TICS: 
 

o Cobre desde o simples até o mais complexo de forma fácil 
o É 100% livre de licenças e totalmente aberto 

 

 

 

 

APLICAÇÕES PARA O FHIR 
 

 

O FHIR é adequado para inúmeras situações: 
 

• intercâmbio clássico entre sistemas e instituições  
• em nível regional (Organizações Regionais de Informação em Saúde) 
• em nível nacional (Centros Nacionais de Saúde) 
• mídias sociais e aplicações móveis 

 

 

PORQUÊ O FHIR? 
 

A necessidade de compartilhar informações de saúde eletronicamente vem 
desde a introdução dos EMRs baseados em mainframe na década de 1960. A 

versão 2 da HL7, para a troca de dados entre sistemas departamentais no 
contexto interno da organização hospitalar, tem suas raízes técnicas na década 

de 1970, não atendendo as novas demandas da era da Saúde Digital. 

 

No atual cenário da saúde eletrônica, e da saúde digital, há uma pressão 

crescente para se ampliar o alcance do compartilhamento dos dados pelas 
organizações em saúde, pelas especialidade médicas, pelos aplicativos móveis e 

baseados em nuvem e para que possamos atingir níveis de integração e 
interoperabilidade em poucos dias ou semanas, ao invés de meses ou anos. 
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O FHIR É GUIADO PARA 
 

  Promover mudanças na atenção e cuidados em saúde 

Colocando o paciente no controle e permitindo acesso a seus dados médicos. 
Há uma pressão cada vez maior para ampliar o alcance do compartilhamento 
de dados de saúde e uma crescente necessidade de troca de informações 
entre organizações, especialidades e fronteiras (regionais). 
 

 Sair do ‘off-line’ para o ‘on-line’ 

Nos últimos anos temos acompanhado a  mudança dos PCs para os tablets, da 
web para os aplicativos, dos sistemas de registro eletronico em saúde para os 
sistemas de registro de saúde pessoal, de desktop para nuvem. O FHIR é leve, é 
feito para celular e permite que os dados ‘viajem’ com o paciente. 

 

 Sair da intransparência  para a transparência dos dados 

Os EHRs e outros sistemas médicos tendem a comportarem-se como ‘caixas 
pretas’. Os dados estão lá, mas você não pode obtê-los, e se você puder, 
possivelmente serão inúteis porque serão incompatíveis.  

O FHIR atua como uma "API aberta" para acessar os dados nestes silos que os  
EHRs tem produzido. Diferentes aspectos dos dados do paciente acabam sendo 
hospedados em diferentes sistemas. Novas ferramentas de saúde devem ter a 
capacidade de alcançar estes sistemas e usarem estes dados de forma 
colaborativa. 

 
 Habilitando Analytics 

Para a análise de dados, o analítico requer transparência nestes dados, e que 
estes dados estejam em um formato otimizado para esta análise. O FHIR usa 
estruturas de dados que permitem fatiar fácilmente dados para análise. Ao 
contrário do CDA, com o FHIR não há necessidade de dividir documentos em 
conceitos atômicos para análise. 
 
 

 

COMEÇANDO DO ZERO 
 

Os tradicionais padrões da HL7, citando o V2, V3, CDA, são tecnologias 
‘envelhecidas’, com 30 anos para o V2 e 20 anos para o V3. No contexto 

tecnológico são considerados ‘arcaícos’. Estas famílias de padrões HL7, não 

atendem facilmente a casos de uso atuais como cloud computing, mobile, social 
medias e interoperabilidade ‘um para muitos’.  
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Os boards da HL7 International entenderam esta problemática e se organizaram 
para projetarem um novo padrão. A questão debatida com os integrantes do 

núcleo do FHIR foi:  
 

 

- COMO SERIA UM NOVO PADRÃO PARA INTEROPERABILIDADE SE O 
DESENVOLVESSEMOS DO ZERO? 

 

 
Ao pesquisarem pela web por casos de sucesso e por abordagens modernas em 

implementações, os resultados apontaram para as APIs baseadas em REST. O 

FHIR é uma API para intercâmbio de dados em saúde baseada nesta abordagem, 
fornecendo assim uma maneira simples e eficiente de se descobrir e consumir 

informações em sistemas distribuídos. 
 

O HL7, bem como outras organizações de padrões e o Conselho de Ciência e 

Tecnologia (PCAST) dos Estados Unidos, chegaram em 2011 ao consenso de que 
uma unidade básica de troca, quando se trata de dados, não deve ser muito 

grande (produzindo estruturas de dados difíceis e excessivamente complexas ) e 

nem muito pequena (devendo transmitir dados significativos).  
 

O FHIR implementa este conceito ao utilizar pequenas unidades de troca, 

logicamente discretas, com comportamento bem definido, significado e 

metadados contextuais. Abordaremos mais a frente. 

 
 

 

A FILOSOFIA DO DESIGN DO FHIR 
 

O FHIR não tem como pretensão ou objetivo solucionar os desafios mais difíceis 
da interoperabilidade, podemos citar alguns como, os diferentes fluxos de 
trabalho, as diferentes políticas entre as organizações, a variabilidade dos dados 

capturados em diferentes contextos de uso.  

 

 

‘O FHIR tem como objetivo permitir que a implementação do intercâmbio de 
dados seja o mais simples possível, abrindo caminho para assim resolver estes e 

outros desafios em interoperabilidade’ 
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A FILOSOFIA DO DESIGN DO FHIR PODE SER RESUMIDA DA SEGUINTE FORMA: 
 
 FOCO NOS IMPLEMENTADORES: fácil de entender pelos desenvolvedores, muitas 

ferramentas, APIs e exemplos disponíveis (out of the box). 
 
  SUPORTE PARA CENÁRIOS COMUNS: suporte ao conceito de extensões. 

 
 APROVEITA TECNOLOGIAS WEB existentes e utilizadas por organizações como 

Google, Facebook e outros (por exemplo, XML, JSON, HTTPS, OAuth2). 
 
 REQUER LEGIBILIDADE HUMANA COMO NÍVEL BÁSICO DE INTEROPERABILIDADE: 

uma opção para aplicativos incapazes de interpretarem conteúdo estruturado – 
está é uma lição aprendida com o CDA. 

 
 CONTEÚDO LIVREMENTE DISPONÍVEL: FHIR licença de "código aberto". 

 
  SUPORTE A DIFERENTES PARADIGMAS E ARQUITETURAS: o FHIR aproveita os 

mesmos modelos e perfis de dados (veja detalhes abaixo) por todos os paradigmas, 
independentemente da abordagem de interoperabilidade (REST, Documentos, 
Mensagens, Serviços - SOA). Estas são as lições aprendidas com o HL7 versão 3, 
onde diferentes modelos são usados conforme a abordagem de integração, o que 
leva o desenvolvedor a desafios adicinais de implementação. 

 

 
 

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO DO FHIR 
 
Os principais blocos de construção do FHIR são os recursos, as referências e os 
perfis. 
 
 
Recursos 
 
 Os recursos são pequenas unidades logicamente discretas para troca de dados 

possuindo comportamento e significado definidos. Eles são a menor unidade 
de transação. Os 150 tipos de recursos do FHIR abrangem todas as áreas da 
atenção e dos cuidados em saúde.  

 
Exemplos: Patient, Practitioner, Allergy Intolerance, Family History  
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Mindmap FHIR resources 

 
 

 
Um recurso (resource) possue três partes: 
 

1. Dados estruturados: contém atributos para suportar 80% de casos de uso 
mais comuns. São incluídos somente elementos de dados se o núcleo do 
projeto realmente confiar que 80% das implementações que mantenham 
esse recurso fará uso do elemento. Qualquer contéudo adicional é usado 
como uma extensão. 
 
2. Narrativa: resumo textual sobre o conteúdo do recurso. 
 
3. Extensões: contém os atributos adicionais para suportar casos de uso não 
comuns. Atendem a necessidades específicas. 
 
 
 

Referências (References) 
 

As referências são ‘links’ de um recurso para outro. Usando estes links, os 
recursos se combinam para criarem uma rede (ou web) de informações que 
representam um registro de saúde (ou, pelo menos, uma parte útil dele). 

 
Os sistemas navegam por estes links para decidirem quais recursos precisam  
para realizar uma derminada tarefa. 
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Exemplo de referência entre recursos 

FHIR  
 

 
 

PROFILES 
 
Os recursos não possuem definições especificas sobre restrições ou sobre como 

devam ser usados. Este trabalho é feito através dos Profiles (Perfis). As partes 

interessadas na troca de dados, podem modelar, restringir ou consumir recursos já 

existentes definindo suas relações, e até mesmo, usar ou restringir, perfis 

existentes.  

 

Os perfis funcionam como framework para definir/descobrir serviços. Eles definem 

o que um determinado local precisa comunicar e armazenar quando se trata de 

recursos e extensões. Os perfis podem ser definidos pela HL7, por um país, por 

uma região, por uma organização ou para um projeto. 

 

 

Por exemplo: Um determinado hospital tem regras diferentes para 

encaminhamentos para cirúrgias pediátricas, exigindo informações não comuns, 

como o médico da atenção primária, nome dos pais, idade e gênero da criança, etc. 

(exemplo). Se alguma dessas informações estiver faltando, não será considerada 

uma referência válida (para esse tipo de referência neste hospital).  

 

Um perfil define regras sobre os recursos padrão, informando quais os elementos 

de dados são necessários, quais códigos de terminologia são usados e quais 

extensões estao sendo utilizadas. 
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JÁ USAMOS HL7V2 E CDA - PORQUÊ QUE USAR O FHIR? 
 

O FHIR permite a troca de um mesmo conjunto de recursos independentemente 
de serem trocados como recursos individuais, dentro de documentos, usando 

serviços ou dentro de mensagens.  

 

O relatório do Conselho de Conselheiros do Presidente dos Estados Unidos sobre 
Ciência e Tecnologia (PCAST) (2011) afirma que “uma linguagem de troca universal” 

[para dados de saúde] deva facilitar a troca dos elementos de dados através de 

metadados a nível atômico e desagregado, [documentos] de modo que sua 
montagem variada em documentos ou relatórios possa atender a um mercado 

robusto e empresarial de aplicativos". 

 

 

O FHIR implementa uma nova abordagem arquitetônica quando comparado ao 
HL7 V2 e ao CDA: a abordagem RESTful, que permite que recursos individuais sejam 
recuperados, atualizados e consultados (por exemplo: pacientes ou produtos 

farmacêuticos) e que tenha funcionalidades de escolhermos se desejamos ou não 

recuperar um recurso referenciado. No HL7 V2 e no CDA, somos forçados a 
recuperar uma coleção de dados, independentemente de necessitarmos de 

apenas uma parcela destes dados. 

 
 
 
 

 
Exemplo de Resource: a unidade de troca no ambiente Restful 

 
 

 

A versão 2 do HL7 foi criada baseada nas mensagens EDI dos anos 70 e continua 

a funcionar muito bem nas instituições. No entanto, não foi projetada para a 

interoperabilidade de ‘um-para-muitos (1..n), mas sim ‘um-para-um’ (1..1) e/ou 

para intercâmbio de dados fora dos limites do hospital.  

 

Já o FHIR, cobre as mesmas funcionalidades que o V2 e habilita a 

interoperabilidade de ‘um para muitos’ (1..n). Uma mensagem FHIR consiste em 

uma lista de recursos, comparável aos segmentos das mensagens HL7 versão 2. 
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        Exemplo: Mensagem FHIR com os recursos e referências 

 
 
O CDA continua a ser implementado, mas, sua curva de aprendizagem é bastante 

íngreme e ainda tendo, duplo objetivo:  
 

 alcançar a interoperabilidade humano-humano (texto é obrigatório)  

 interoperabilidade sistema-sistema (opcional: dados processáveis por 

software).  

 

 

‘A INTEROPERABILIDADE ALÉM DO NÍVEL HUMANO É MAIS DESAFIADORA’ 

 
 

Os documentos FHIR atendem as mesmas funcionalidades que os documentos 
CDA sendo os recursos comparáveis às suas seções, que contém os dados 

processáveis de textos e software. Um documento em FHIR é uma composição de 

recursos distribuidos em seções.  
 

Os desenvolvedores do FHIR mantém um projeto que garante que o conteúdo de 

todas as seções da especificação C-CDA dos EUA sejam cobertos pelos recursos 

FHIR e seus relacionamentos. 
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Exemplo: documento FHIR com os recursos e referências 

 
 

O FHIR vem então para atender a um novo nicho usando REST, oferecendo 

suporte á aplicativos de redes sociais, dispositivos mobile e com grande potencial 

para a longo prazo, substituir a versão 2 e o CDA do HL7.  

 

 

 

DO V2 E CDA PARA O FHIR  

 
A maioria das organizações em saúde lidam com mútiplos padrões (por exemplo: 
HL7 V2, CDA, X12, openEHR, DICOM) e os mapeamentos entre eles. A questão de 
termos que mapear o FHIR para estes padrões não é diferente de nenhum dos 

mapeamentos atuais.  

 

Dado que o FHIR é baseado em V2 e CDA, há um esforço consciente para alinhar 

as definições dos recursos com o CDA, sendo o mapeamento entre os vários 
padrões HL7, relativamente direto.  

 

Qualquer motor de integração em saúde é capaz de suportar estes 
mapeamentos. É esperado que as ferramentas para o mapeamento dos padrões 

atuais (para e do FHIR) estejam disponíveis em breve, mas a especificação do 
FHIR, já disponibiliza guias, com os mapeamentos para V2, CDA e V3. 
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LEITURAS ADICIONAIS 

 
Materiais adicionais sobre FHIR podem ser encontrados (inglês): 
 
 The FHIR standard (document) - http://www.hl7.org/fhir/ 

 Introduction to FHIR for Clinical Users (document) - http://bit.ly/1sYWE11 
 FHIR for Executives (video) - https://vimeo.com/112905640 

 FHIR elevator pitch for Software Developers (video) - 
https://vimeo.com/70111319 

 
 

RESUMO 
 
 O HL7 FHIR é mais fácil e mais barato se comparado a outros padrões. 
 Centenas de implementações em andamento e outras em pipeline. 
 Tem causado grande Impacto positivo e significativo em TICS. 

 
 
 
 

APÊNDICES 

 

QUEM ESTÁ USANDO O FHIR? 
 

O FHIR está em STU3 (Q2:2017-Q1:2018), ou seja, ainda é uma versão preliminar, 
mas a votação para a primeira normativa foi iniciada em 22 de dezembro de 2017 

com previsão desta normativa para meados de 2018.  

 

Um fato intrigante é que mesmo em STU percebemos um grande interesse no 
FHIR. Os fornecedores estão investindo pesado em P&D para o FHIR, enviando 

suas equipes para cursos, hands-on, conferências e conecthathons. 

 

Acreditamos que este sucesso se dê pela altíssima credibilidade de uma SDO em 

padrões médicos como o HL7 International. Você pode consultar uma lista com 
algumas das organizações que estão implementando o FHIR e conhecer o 

interesse de cada uma delas no padrão: http://bit.ly/1svN172. 
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COMMONWELL HEALTH ALLIANCE (EUA) 
 
A CommonWell Health Alliance é uma organização comercial independente, sem 
fins lucrativos, estabelecida nos EUA. Os fundadores desta associação são 
fornecedores de TICS como: Allscripts, Athenahealth, Cerner, CPSI, McKesson). O 
objetivo é fornecer serviços essenciais de infra-estrutura para habilitar a 
interoperabilidade dos dados de saúde. 
 
 
  

 

 
 

 

O provedor de serviços da CommonWell, a RelayHealth, implementou serviços 

focados em: 

 

 

 Gerenciamento de identidade do paciente: baseado em REST, sendo uma API 

com suporte para localização dos pacientes por identificadores locais e/ou 
dados demográficos. 

 

 Localização de registros e consultas específicas a dados clínicos: é um serviço 
baseado em REST para localizar registros de pacientes por toda a rede da 

CommonWell. 

 

 

Estes serviços foram construídos sobre padrões abertos e os serviços REST utilizam 

as definições dos recursos do FHIR. O padrão FHIR foi estendido para fornecer um 

mecanismo orientado a serviços onde os EHRs possam autorizar a ‘conexão’ dos 

registros de seus pacientes, mesmo em domínios heterogêneos. 
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Este piloto teve início em 2014 em hospitais e clínicas de três diferentes regiões nos 

EUA. Neste momento, a solução está disponível comercialmente e se expandindo 

para novos locais. O desenvolvimento das APIs da CommonWell é contínuo, por 
exemplo, adicionar novas consultas á documentos FHIR e novos serviços de 

recuperação de dados. 

 

 

Para informações adicionais, consulte: http://www.commonwellalliance.org/ 
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Decision 
 

Population 

 
Planning 

 

ORIDASHI-HIASOBI PRIMARY CARE SYSTEM (AUSTRÁLIA) 
 

Na Austrália, os fornecedores de EHR´s estão usando interfaces FHIR de terceiros 
para acesso e representação dos dados de saúde da atenção primária e o servidor 

FHIR da Oridashi-Hiasobi funciona como a plataforma para cerca de 80% destes 
sistemas. 

 

‘Com o uso de interfaces FHIR REST de 
somente-leitura e a representação dos 

recursos conseguimos disponibilizar uma 
metodologia comum para os 

desenvolvedores de aplicativos que 

buscam por capacidades ‘plug-and-play’; 

 
 Construir uma vez, usar em muitos sistemas  

 Eliminar custos com interfaces personalizadas 
 Foco no usuário e não no acesso aos dados 

 Abertura de novos mercados onde o 
FHIR está disponível 

 
 

Além da especificação do FHIR, outros materiais de ajuda aos desenvolvedores 

e implementadores estão disponíveis: implementações de referência, códigos de 

exemplo e a ativa participação da comunidade, são elementos convincentes para 

que os fornecedores de aplicativos projetem e desenvolvam para FHIR.   
 

A interoperabilidade com FHIR oferece aos fornecedores de aplicativos a 

capacidade de expandir sua presença no mercado e ainda reduzir os custos com 
interfaces personalizadas. 

 

Este produto foi disponibilizado aos desenvolvedores em março de 2014 para ser 

usado como fonte de dados básicos para a implementação de uma plataforma 

de Apoio à Decisão Clínica e Planejamento de Cuidados, os quais foram 
entregues como piloto em setembro de 2014, e seus usos em produção estão 

sendo planejados. O trabalho para a plataforma de aplicativos ocorreu em 2015 

onde foram disponibilizadas ferramentas de auditoria e qualidade clínica.  
 

Aspectos como o apoio ao Programa Nacional de Melhoria da Qualidade e do 
Desenvolvimento Profissional Contínuo, programa gerido pelo Royal Australian 

College of General Practitioners, é um dos requisitos formais para prática na 

Austrália. 
 

 

Para informações adicionais, consulte: fhir.oridashi.com.au  
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MENTAL HEALTH CARE DATA EXCHANGE (NETHERLANDS) 
 

Os médicos holandeses em saúde mental estão investindo na saúde eletrônica para 

o atendimento combinado: presencial e trabalho auto-dirigido, utilizando 

aplicações de e-Saúde. Estas aplicações estão desenvolvidas por empresas 

independentes e isso cria um desafio na integração dos EHRs existentes ás 

plataformas de e-Saúde. 

 

Com o apoio das seguradoras de saúde, o setor holandês de cuidados em saúde 

mental uniu forças e definiu uma terminologia e os serviços de integração 

compartilhados necessários para o intercâmbio de dados entre os EHRs e as 

plataformas de e-Saúde, conquistando os seguintes benefícios: 

 

• os pacientes podem trabalhar de forma mais independente em relação a 

sua condição e auto-suficiência. Também é mais fácil obter o envolvimento 

da família e amigos; 

 

• as instituições de saúde mental têm mais flexibilidade quanto ao que 

oferecer aos pacientes, podendo assim, diminuirem custos; 

 

• os desenvolvedores da plataforma de e-Saúde podem expandir seu 

mercado e ampliar seu portfólio; 

 

• as seguradoras de saúde obtêm melhores serviços a custos mais baixos. 

 

 

O FHIR é o melhor padrão para implementar a arquitetura "Koppeltaal" (em 

holandês, quer dizer 'Conectividade de Idioma'). 

 

 

 
Você pode registrar aplicativos no 
servidor Koppeltaal e usar um 

modelo de inscrição para publicação 

e compartilhamento de dados. Em 
sua primeira versão, Koppeltaal 

suporta mensagens FHIR entre 
plataformas de e-Saúde e 

disponibiliza um jogo para crianças 

com Autismo. 
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Os principais motivos para a escolha do FHIR foram a flexibilidade, 

alinhamento com padrões atuais da internet, extensibilidade e o mecanismo 

de perfis.  

 

A primeira versão foi testada em dezembro de 2014 e a Koppeltaal entrou em 

Go-Live no primeiro trimestre de 2015. Após a fase 1, a Koppeltaal espera 

ampliar idiomas e serviços de conexão aos EHR´s.  

 

Para mais informações: 

 

 https://koppeltaal.nl/  

 https://www.vitalhealthsoftware.nl/oplossingen/module-

ggz/koppeltaal 

 

 

 

RESULTADOS LABORATORIAIS: HELSE VEST (NORUEGA) 
 

A Helse Vest RHF é uma das quatro autoridades regionais de saúde na Noruega 

e tem como responsabilidade o serviço de saúde especializado prestado na parte 

ocidental da Noruega. Helse Vest administra os cinco fundos de saúde da região. 

 

Em 2014, surgiu um novo requisito de compartilhamento de 
resultados Laboratoriais com outros sistemas (por exemplo, 
OR Planning, ICU e Cell Therapy). Atualmente, existem quatro 

sistemas laboratoriais diferentes em uso pelo Helse Vest, e que 

serão substituídos por uma nova aplicação. A Helse Vest não 
deseja investir em interfaces para estes quatro sistemas 

legados. O sistema EHR atual (DIPS) ordena e recebe 
resultados laboratoriais e, como tal, pode ser usado como a 

base para o compartilhamento dos resultados. 

 

 
A Helse Vest escolheu o FHIR como o padrão a ser 
implementado em especial por sua natureza aberta e facilidade 

de implementação. O tempo gasto no desenvolvimento das 
interfaces foi bem curto, somente 2 semanas. O escopo desta 

implementação é limitada aos recurso Observation, Patient e 

Organization.  
 

 
Para mais informações: https://helse-vest-ikt.no/ 
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SOBRE A INTEROPERA 
 
 
 
 
A Interopera é membro do HL7 e presta serviços de consultoria e desenvolvimento 
em Padrões HL7 bem como implementação de motores de integração em saúde. 
 

Faça uma análise conosco! 
 

info@interopera.com.br 
 
 
 
 
 

 

INTERESSADO EM APRENDER HL7 FHIR? 
 
 

 
CONHEÇA OS CURSOS DA INTEROPERA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte 
Traduzido e adaptado. Paulo R. Rades, cpTICS, HL7. Baseado em materiais criados por Lloyd McKenzie 
(LM&A Consulting), Ewout Kramer (Furore) e Grahame Grieve (Health Intersections).  
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