
 

 

info@interopera.com.br 
©Interopera – Padronização e Intercâmbio de dados em Saúde 

 

FHIR® – ARQUITETURAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Um grande equívoco sobre o HL7® FHIR® é dizer simplesmente que o FHIR® 

é um novo padrão que tem como objetivo definir um novo formato para a 

representação de dados em saúde e que está sendo cada vez mais 

implementado.  

Embora seja verdade que o setor de saúde está adotando rapidamente o 

FHIR®®, o entendimento sobre FHIR®® exclusivamente da perspectiva de que 

ele é apenas um novo formato para representar dados de saúde, causa limitação 

no impacto que ele pode trazer para o design de novas soluções para a 

assistência médica.  

Existem muitos novos recursos atraentes e poderosos que o FHIR®® oferece 

aos arquitetos de software, e entendê-los é fundamental para construção de 

robustas soluções e produtos com o FHIR®. 

O FHIR®, fundamentalmente, é uma “especificação de plataforma” que oferece 

soluções para os desafios mais comuns encontrados pelos implementadores e 

padronizadores de dados em saúde, seja na definição, gerenciamento, 

compartilhamento e uso dos dados clínicos, nos mais diversos e complexos 

contextos dos domínios da saúde.  

O núcleo de desenvolvimento do HL7® FHIR® tomou decisões bastante 

importantes para o projeto FHIR®, e estas, o tornaram um enorme passo para 

quem trabalha com dados de saúde. 

Neste artigo vamos analisar maneiras pelas quais o FHIR® pode ser usado como 

“Padrão de Arquitetura” e ao final desta leitura, teremos o entendimento de que 

o FHIR® não apenas suporta os desafios da interoperabilidade mais comuns, 

mas também oferece especificações de plataforma e outras características muito 

interessantes. 

O FHIR® ‘abre as portas’ para a inovação em saúde digital através de soluções 

inteiramente novas, modernas, flexíveis e adaptáveis.  

 

Algumas arquiteturas para implementar FHIR® são descritas a seguir:  
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DESIGN SEM O FHIR®  

O FHIR® não faz suposições sobre projetos nos quais será usado. Podemos 

usar o FHIR® para construirmos diferentes soluções, desde simples, até as mais 

complexas: 

 

 ‘Clients’ leves, como um aplicativo para celular, ou um ‘Client’ robusto, 

como uma solução analítica de dados em saúde 

 Uma arquitetura de servidor central, ou de compartilhamento peer-to-peer 

 Um projeto push ou pull-based 

 Uma abordagem para consultas (feeds): publicar/assinar 

 Sistemas fortemente acoplados 

 Sistemas que exijam versionamento de registros, e os que não  

 

O FHIR® não impõe uma metodologia única e específica sobre como você deve 

implementá-lo na solução que está projetando. Isto é bom porque mesmo 

escolhendo uma abordagem, não excluímos as demais. É possível usarmos 

diversas arquiteturas FHIR® para o design da solução.  

 

Exemplo: uma aplicação que implementa FHIR® para recuperar dados clínicos 

de um EMR. Neste cenário temos o FHIR® como um padrão para Interfaces que 

habilitam a Interoperabilidade (API) - (Interfaces de Interoperabilidade). 

Esta mesma solução, poderia também ter a necessidade de realizar análises em 

dados genômicos, e para isso, implementaríamos um endpoint FHIR® separado, 

somente para lidar com as sequências genômicas. 

 

 

 

DUAS ABORDAGENS PARA IMPLEMENTAÇÕES FHIR® 

Existem duas formas básicas para implementar o FHIR® na arquitetura de sua 

solução, sendo a mais comum, adicionar uma camada de APIs FHIR®. 

Inicialmente vamos nos manter neste cenário e, em seguida, introduzir novas 

abordagens para projetar aplicações usando FHIR®. 
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IMPLEMENTANDO FHIR® EM UMA SOLUÇÃO EXISTENTE 

Neste tipo de abordagem, os arquitetos de software implementam APIs 

compatíveis com as especificações FHIR® em soluções existentes onde o 

objetivo é ter um produto ou uma solução compatível com FHIR®. Este cenário 

é implementado por: 

 

 Fornecedores de EMR 

 Provedores de Soluções para Intercâmbio de Dados de Saúde 

 Sistemas de Faturamento 

 Sistemas de Farmácia 

 Sistemas de Terminologias Médicas 

 Demais fornecedores de soluções em saúde existentes 

 

O processo definido para a implementação do FHIR® em soluções já existentes 

envolve: 

 Aprender a especificação FHIR® 

 Definir casos de uso onde o FHIR® será necessário na solução existente  

 Selecionar um paradigma FHIR® 

 Mapear o modelo de dados da solução existente para Recursos FHIR® 

 Especificar quais serão os recursos FHIR® suportados pela solução em 

uma Declaração de Conformidade 

 Realizar bateria de testes 

 

O maior esforço neste processo, está na definição e mapeamentos, sendo que 

em grande parte dos casos, os provedores de soluções não irão implementar a 

totalidade, profundidade e amplitude da especificação FHIR®.  

Isto não vem a ser um problema, mas sim uma estratégia, pois o FHIR® permite 

que sua implementação ocorra de forma incremental. 

Algumas soluções, por exemplo, produtos para terminologias médicas, somente 

precisam implementar um subconjunto da especificação do FHIR® e não sua 

totalidade. 

Os servidores de terminologias médicas implementam recursos do tipo 

ValueSet e todas as operações suportadas por estes. Estes servidores não 

necessitam oferecer suporte a muitos tipos de recursos FHIR®. 

Um outro exemplo de implementação parcial da especificação FHIR®, é dado 

pelos fornecedores de EMR. Neste momento (2018-S1), grande parte dos 

principais fornecedores de EMRs não oferecem suporte a persistência de dados 

por suas APIs, sendo a permissão, de somente leitura (read-only). 

mailto:info@interopera.com.br
http://hl7.org/fhir/foundation-module.html
https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html
https://www.hl7.org/fhir/capabilitystatement.html
http://hl7.org/fhir/valueset.html


 

 

info@interopera.com.br 
©Interopera – Padronização e Intercâmbio de dados em Saúde 

 

A tendência é uma rápida evolução destas APIs, dado o fato de que a indústria 

está migrando rapidamente para sistemas baseados em FHIR®, e também 

porque os fornecedores de EMR estão sendo ‘encorajados’ por seus clientes 

para habilitarem a persistência dos recursos, por suas APIs FHIR®. 

Esta é uma tarefa complexa para os fornecedores de EMR, especificamente para 

àqueles que possuem lógica implementada no aplicativo e/ou em subsistemas 

os quais ‘disparam’ o evento de persistência. 

 

 

 

HL7® FHIR® 

UMA PLATAFORMA DE DADOS DE SAÚDE DE ÚLTIMA 

GERAÇÃO 

 

Outra opção de arquitetura para implementação do FHIR® consiste em usá-lo 

como elemento central para o design de novas tecnologias para a saúde.  

O FHIR®, fundamentalmente, é uma especificação de plataforma e, como tal, há 

muitos recursos poderosos, que em conjunto, o titulam como solução de 

plataforma: 

 

 Structure Definitions   - Define e descreve as estruturas para os recursos 

– é como uma metalinguagem para o FHIR®.  

Structure Definitions definem a estrutura para todos os tipos de recursos, 

estruturas estas, que irão receber conteúdo, isto inclui seus tipos de dados 

e infraestruturas subjacentes. 

 Search Parameters  - Descreve quais os tipos de consultas serão 

suportados pelos recursos no servidor FHIR® 

 Capability Statement  - É a forma pela qual um servidor FHIR® “anuncia” 

quais os tipos de recursos e operações são suportadas.  

Um ‘cliente’ simplesmente examina a Declaração de Conformidade do 

servidor FHIR® para determinar, por exemplo, se um Recurso FHIR® é 

suportado e quais as operações (read/create/search) são permitidas. 

 Healthcare Domain Model  - Conjunto de recursos projetados que 

representam os domínios da atenção em saúde.  
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No modelo de dados do FHIR®, encontramos conceitos definidos para 

todos as áreas e domínios em saúde, sendo recursos: Patient, Medication, 

Allergy e muitos outros, todos construídos de maneira robusta. 

 

 Extensions   - Um método para estender ou adicionar a um recurso 

FHIR®, elementos de dados específicos e não comuns a maioria dos 

implementadores. Funcionam bem para resolver necessidades locais. 

  Profiles - Como o FHIR® é uma especificação de plataforma, e é 

bastante flexível, muitas vezes surge a necessidade de especificar quais 

partes da especificação do FHIR® devem ser usadas.  

Através de um ‘perfil’, o designer especifica quais os elementos de dados 

um determinado tipo de recurso utilizará, define as terminologias 

utilizadas por determinados elementos de dados e como a API deve ser 

utilizada. 

 

Neste artigo, abordaremos alguns dos benefícios e recursos do FHIR®, mas 

como exposto, com este conjunto de recursos bem definidos para construção de 

plataformas, é possível criarmos produtos inteiramente novos baseados na 

especificação FHIR®. 

 

Este é o processo de design que estamos implementamos nos servidores FHIR® 

criados pela InterOpera: 

 

 Usamos a especificação do FHIR® para criar um repositório de dados 

clínicos que pode ou não implementar o banco de dados Apache 

Cassandra™, que é de código aberto, altamente escalável, distribuído e 

bastante rápido. 

 

Usamos os FHIR® Structures Definitions para gerar o modelo de objetos 

em Java, as estruturas das tabelas para o Cassandra e os tipos de dados 

definidos pelo usuário, bem como, as APIs REST e os métodos de acesso 

aos dados e os parâmetros de pesquisas definidos pelo FHIR® para criar 

os índices necessários para que as consultas ao servidor FHIR® ocorram 

de maneira rápida e escalável.  
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 8 Padrões Arquitetônicos para FHIR®  

Neste tópico, vamos analisar oito padrões arquiteturais para o FHIR® sendo que 

alguns destes padrões, são conhecidos e resolvem desafios comuns. 

Outros padrões, mais avançados, nos farão refletir sobre inovações e novos 

produtos que poderão serem desenvolvidos, isto devido ao FHIR® ter um alto 

hype e a indústria global de saúde estar movendo-se nesta direção. 

 

Os primeiros quatro padrões se enquadram na abordagem IMPLEMENTANDO 

FHIR® EM UMA SOLUÇÃO EXISTENTE, e últimos se enquadram no FHIR® 

como uma Plataforma de Dados de Daúde de última geração. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO FHIR® EM SOLUÇÕES EXISTENTES 

Interoperability Interface  

 

Objetivo: Fornecer uma API interoperável para uso por soluções existentes, 

sendo que esta possa ser facilmente entendida e consumida pelos parceiros de 

interoperabilidade. 

 

 

O padrão de arquitetura de Interoperability Interface é o padrão mais 

comumente encontrado atualmente (2018-S1). Não podemos chamar este 

padrão de EMR Interoperability Interface, porque este não se limita apenas aos 

EMRs.  
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Muitas soluções para a assistência médica, bem como outros fornecedores, 

adotam este padrão. Como exemplo, podemos citar fornecedores de 

terminologias que implementam esta arquitetura e fornecem APIs compatíveis 

com FHIR® para que sejam consumidas por outros sistemas do ecossistema 

saúde. 

 

Artefatos: 

 Banco de Dados Clínico: É o banco de dados principal do EMR 

(exemplo, o Epic usa Cache), um banco de dados relacional como Oracle, 

o SQL Server da Microsoft, MySQL, Postgress ou até mesmo um banco 

de dados não relacional como o Apache Cassandra. 

 Camada de Acesso aos Dados: Camada de software que lida com o 

acesso e traduz a estrutura do banco de dados clínico proprietário e 

disponibiliza-o em outra camada do software. 

 FHIR® Adapter: Software que transforma/converte os dados de um 

banco de dados proprietário, em recursos FHIR®. 

 API FHIR®: Esta API FHIR® descreve os serviços para paradigmas 

RESTful, oferecendo também suporte para outros paradigmas, como 

Mensagens , Documentos ou Serviços. 

 

 

Algo interessante sobre os Padrões Arquitetônicos e os Paradigmas é que são 

pontos ortogonais. Em outras palavras, podemos usar o paradigma de 

mensagens em uma arquitetura Interoperability Interface para uma solução, e 

um paradigma RESTful como arquitetura para um FHIR® Broker em outra.  

As implementações são capazes de realizarem a portabilidade entre paradigmas 

sem prejuízo ao conteúdo intercambiado. 
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FHIR® BROKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Converter diferentes formatos de dados de saúde e formatos 

proprietários para FHIR® - "on-the-fly". 

 

 

Ambientes de saúde são complexos. Os dados residem em muitos diferentes 

sistemas, mesmo quando há um único EMR instalado.  

Além disso, os dados geralmente precisam serem enviados para outras 

organizações e sistemas fora das fronteiras do hospital e em uma variedade de 

diferentes formatos e usando uma miríade de métodos de transporte. 

 

As organizações de saúde precisam enviar dados ‘para’ e ‘de’ vários sistemas, 

como para: 

 Troca bidirecional de dados com fornecedores e fontes pagadoras 

 Redes de informações de saúde (HIE) 

 Integração de solicitações laboratoriais e seus resultados 

 Imunização – Registro de Vacinação 

 Notificações compulsórias para agências de saúde pública de vigilância 

sindrômica 
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Ainda são poucos os fornecedores de interoperabilidade no mercado brasileiro 

que fazem este tipo de trabalho.  

Esta é uma área especializada, que utiliza excelentes e modernas tecnologias, 

onde equipes talentosas devem oferecer excepcional suporte operacional para 

a realização deste trabalho.  

Neste cenário, muitos fornecedores não armazenam as mensagens ou, se o 

fizerem, não as armazenaram para sempre.  

Estes são sistemas para transferência de dados e não são necessariamente 

projetados para servirem como armazenamento de longo prazo.  

O FHIR® é simplesmente a representação dos dados a serem transportados.  

 

 

 

IMPLANTAÇÃO MISTA: FHIR®/APIs PROPRIETÁRIAS 

 

 

Objetivo: Quando construímos aplicativos que precisam interoperar com vários 

EMRs, a implementação do FHIR® é usada para fornecer facilidades como a 

reutilização de código e ativar a portabilidade pelos EMRs, podendo-se 

adicionar APIs proprietárias para atenderem aos requisitos de negócios. 
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Esta arquitetura vai contra a ideia de como um arquiteto de softwares deseja 

idealmente projetar um sistema. Pensando no design ideal, a solução deveria 

possuir uma camada funcional separada e abrangente, simplificando o design e, 

assim, ser uma solução elegante. 

 

Existem duas razões muito importantes pelas quais uma aplicação 

implementaria este padrão de arquitetura. 

 

1. O servidor FHIR® com o qual você precisa integrar, não suporta as 

operações FHIR® necessárias. Este caso, pode ser pela falta de suporte 

a persistência de recursos FHIR®. 

 

Os EMRs de grande marketshare não oferecem suporte a persistência, 

mas o seu aplicativo tem requisitos obrigatórios para armazenamento de 

todos os dados no EMR, para fins de conformidade.  

 

Exemplo: O hospital recebe um pedido por todos os dados de 

determinando paciente. Com esta arquitetura, o departamento de 

informações de pacientes, pesquisaria pelos dados em somente um único 

local, no EMR.  

Seria bastante complexo, na verdade surreal, manter um departamento 

para pesquisar em inúmeros sistemas por dados sobre o paciente, 

especialmente se este departamento desconhece a existência de outros 

sistemas. 

 

2. Não encontro na especificação FHIR®, conceitos que atendam às 

necessidades de minha área médica  

 

Se você se está nesta situação, considere tornar-se um membro do HL7 

e desenvolver a especificação FHIR® para sua área. Você fará parte de 

uma comunidade multidisciplinar, que colaborará com você para o avanço 

da interoperabilidade. 
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O HL7® FHIR® COMO REPOSITÓRIO CLÍNICO LIVRE DE 

FORNECEDORES:  VENDOR NEUTRAL 

 

 

Objetivo: Usar o FHIR® como uma API vendor-neutral (neutro de fornecedor), 

aumentando a substituibilidade das aplicações e sistemas e o acesso aos 

dados. 

 

 

Um requisito comum entre as organizações de saúde é a coleta de diferentes 

tipos de dados no ponto de atenção, para diferentes utilizações e por diferentes 

motivos.  

Estes dados serão consumidos por sistemas de data-warehousing e/ou por 

sistemas analíticos, sendo que o EMR, não é a melhor opção para esta tarefa. 

 

O FHIR® especifica o modelo de dados para diferentes domínios da saúde, 

oferecendo capacidades de extensão e suporte a perfis para atender a 

qualquer requisito. 
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REPOSITÓRIO CLÍNICO: BASEADO EM FHIR® 

 

 

Objetivo: Ao invés de mapear uma aplicação existente para FHIR®, utilize o 

design de plataforma do FHIR® e construa aplicações nativas. 

 

 

Esta arquitetura adota uma abordagem oposta aos quatro padrões descritos 

anteriormente. Nesta arquitetura, não há necessidades de mapeamentos ou 

adaptações, como nas anteriores.  

A implementação de um padrão arquitetônico que utiliza o FHIR® como peça 

central de design, permite a construção de produtos inovadores. 
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Anteriormente, abordamos alguns dos principais e poderosos artefatos de design 

do FHIR®, projetados para permitir não só a construção de aplicações FHIR®, 

mas soluções extremamente flexíveis para saúde digital. Foram o Structure 

Definitions, Extensions, Search Parameter e Profiles. 

Este é um dos modelos de servidores implementados pela InterOpera onde 

utilizamos o FHIR® como ponto central de design para construirmos produtos 

inovadores.  

Para uma melhor compreensão, vamos analisar um trecho da especificação 

FHIR de um elemento e entendermos o código a ser escrito ou gerado. 

Abaixo um ‘trecho’ da especificação FHIR® para o recurso SearchParameter 

usado para localização de recursos através de parâmetros definidos. Neste 

exemplo, o parâmetro usado é o elemento "individual-email".  

 

Isto permitirá pesquisas por e-mail em qualquer um dos 5 recursos definidos 

(parte inferior do xml): Person, Patient, Practitioner, etc. 

 

 

Com o uso do recurso FHIR® SearchParameter, combinado com outros 

elementos da especificação FHIR®, podemos gerar a estrutura de tabelas para 

o banco de dados e o modelo de objetos para o domínio, além de acessar o 

Apache Cassandra, que recuperará todos os pacientes com endereço de email  
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correspondente ao parâmetro informado, neste caso representado pelo símbolo 

de interrogação ‘?’. 

 

Produtos que implementam este padrão arquitetônico possuem uma flexibilidade 

incrível de interoperabilidade, permitindo que qualquer aplicação se integre ao 

FHIR®.  

Caso sua aplicação precise de um parâmetro de pesquisa que, talvez, o padrão 

FHIR® não especifique, simplesmente adicione outro SearchParameter ao seu 

ambiente, e tanto os índices necessários, quanto o código serão gerados. 

 

 

 

FHIR® COMO HUB DE INTEGRAÇÃO  

 

Objetivo: Usar o modelo de dados do FHIR® como formato de intercâmbio 

nativo a partir do mapeamento de uma variedade de formatos ‘para’ e ‘do’ 

FHIR®. 

 

Usar o modelo de dados do FHIR® como um ‘BROKER’, servirá como ‘alicerce’ 

para novas aplicações em saúde e isto traz uma importante vantagem.  

Nesta arquitetura, usando o FHIR® como modelo subjacente, a responsabilidade 

em manter o formato proprietário interno mapeado para o modelo FHIR® e para  
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outros modelos, é do fornecedor do ‘BROKER’, simplificando muito o design das 

aplicações. 

 

 

 

ANALYTICS BASEADO EM FHIR® 

 

Objetivo: Ao invés de movermos os dados para uma solução analítica 

separada, usamos o FHIR® como o modelo para realizar a análise. 

 

Sistemas de processamento analítico on-line são configurados para usar um 

modelo de dados interno multidimensional, permitindo complexas consultas 

analíticas e ad hoc.  

Estes sistemas são muito poderosos e foram projetados para responder 

rapidamente ás consultas realizadas sobre grandes massas de dados, 

utilizando-se de uma arquitetura de dados orientada a cubo.  

Isto se dá pelo preenchimento dos cubos de uma fonte de dados separada que, 

se não for feita corretamente, pode gerar atraso dos dados, ou seja, consumir 

tempo adicional para obter os dados do armazenamento de dados operacional, 

para o armazenamento de dados analíticos, e/ou problemas de sincronização, 

quanto aos dados corretos estarem disponíveis no correto momento para o 

processamento e análise. 
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Usar o FHIR® como modelo e gerar um banco de dados (ou um cluster de nós, 

no caso do Apache Cassandra) otimiza a análise, sendo esta, uma solução de 

alto desempenho para os desafios com sistemas OLAP separados. 

Cada vez mais, a indústria utiliza diferentes abordagens para processamento 

analítico. Uma abordagem é a de colocar os nós de processamento co-

residentes, nos nós de armazenamento de dados de maneira distribuída.  

Essa é exatamente a abordagem adotada pelo Apache Spark (processamento) 

e o Apache Cassandra (armazenamento).  

 

A ideia é simples: os clusters Spark e Cassandra são implantados no mesmo 

conjunto de máquinas, sendo o Cassandra responsável por armazenar os dados 

em um nó Spark, que é responsável pelo processamento. 

O Spark é um sistema projetado para trabalhar com grandes quantidades de 

dados de maneira orientada a lotes. Quando uma tarefa chega, o Spark carrega 

os dados diretamente na memória e, como o nó Spark é co-residente no mesmo 

nó do Cassandra, não há impacto no tráfego de rede, o que poderia diminuir 

consideravelmente a performance do sistema analítico. 

 

 

FHIR® ENDPOINTS 

 

Objetivo: Fornecer rapidamente uma solução de armazenamento de dados de 

saúde compatíveis com FHIR®. 
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O FHIR® é uma excelente tecnologia para integração, mas em alguns casos, 

pode ser mais rápido e vantajoso não usar o FHIR® como tecnologia para 

integração, mas sim como um banco de dados independente.  

 

Há muitos cenários do mundo real em que pode ser mais rápido, fácil e menos 

dispendioso, simplesmente ‘subir’ um banco de dados FHIR®. Vejamos 

algumas aplicabilidades: 

 

 Protótipos - FHIR® é relativamente novo para muitos ainda, e há 

inúmeros esforços em andamento que envolvem o uso de protótipos 

inicialmente para melhor entender suas capacidades e recursos.  

A instalação de um banco de dados independente e compatível com o 

FHIR® é uma ótima maneira de começar a construir seus protótipos. 

 

 Startups - Startups do setor de saúde geralmente têm um grande desafio 

na fase de design, isto é, quando falamos em identificar e definir os dados 

com os quais precisam trabalhar.  

Exemplo: uma startup está construindo uma aplicação para controle das 

medicações do paciente. Usar o modelo de dados do recurso Medication 

do FHIR®, é a maneira mais racional e simples para progredir com 

agilidade. 

 

 Não há suporte para armazenamento dos dados: Uma das principais 

vantagens do FHIR® são os recursos que representam os conceitos da 

assistência médica. Muitas vezes, ao construir aplicações para a saúde, 

é mais fácil ‘pegar emprestado’ o ferramental de um endpoint FHIR®, do 

que recriá-lo por outros meios. 

Exemplo: se uma aplicação precisa manipular dados genômicos, e você 

não tem um banco de dados genômicos, e não quer construir um, usar 

um endpoint FHIR®, com permissões de leitura e gravação, para os 

FHIR® sequence resources, é excelente alternativa. 

 

 É mais fácil armazenar aqui: Ao invés de se criarem adaptadores e/ou 

transformadores, em muitos casos é mais simples armazenar os dados 

em um local temporário e no formato desejado, ao invés de se investir 

tempo em desenvolvimento de adaptadores, e por questões de 

disponibilidade das equipes de desenvolvimento, que podem não estarem 

disponíveis no momento e tempo que você precisa. 
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RESUMIDAMENTE 

 

Neste artigo, apresentamos algumas das arquiteturas de implementação do 

FHIR® que podem ser usadas no design de aplicações, conhecidas por FHIR® 

Architectural Patterns ou Padrões de Arquitetura para implementações FHIR®. 

 

Existem duas abordagens fundamentais para implementação do FHIR®: 

 

 A primeira é adaptar sua solução para o FHIR®, sendo o FHIR® uma API 

executada sobre a solução existente. Esta é a abordagem mais 

comumente encontrada. 

 

 

 Uma outra abordagem totalmente diferente para uso do FHIR®, é usar a 

especificação FHIR®, e toda a sua expressividade para criar soluções 

FHIR® nativas, que ofereçam flexibilidade, estejam preparadas para o 

futuro, sejam de alta performance tanto para desenvolvimento como para 

integração, sendo esta, a mais nova e promissora abordagem para 

trabalharmos com dados clínicos.  

 

 

 

Se você deseja acrescentar, comentar ou sugerir melhorias neste artigo, sua 

contribuição será muito bem-vinda. Escreva-nos: interopera@interopera.com.br. 
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