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LEVEL SEVEN?
O termo “nível 7” provém do modelo OSI - Open 
Systems Interconnection. Este modelo define uma 
plataforma para implementação de protocolos de 
comunicação electrónica.

O modelo OSI contempla sete níveis, sendo o controlo 
passado sucessivamente entre estes, desde o nível mais 
baixo (nível físico) ao mais alto (nível aplicacional).
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NÍVEL APLICACIONAL
Está relacionado com a definição dos dados a serem 
trocados, os momentos de troca de dados e a 
comunicação de alguns erros às aplicações.

Suporta funções como controlos de segurança, 
identificação dos participantes, controlo de 
disponibilidade, negociação de mecanismos de troca e, 
mais importante, estruturação das trocas de dados 
(sintaxe das mensagens).
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HL7
Health Level Seven é uma organização de 
desenvolvimento de normas (SDO) na área da saúde.

O seu domínio são os dados clínicos e administrativos.

A sua visão é “To create the best and most widely used 
standards in healthcare”.

Está acreditada no ANSI - American National 
Standards Institute.
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MISSÃO DO HL7
Uniformizar a linguagem médica, providenciando 
normas de interoperabilidade  que:

Melhorem a prestação dos cuidados de saúde

Optimizem o fluxo de trabalho

Reduzam a ambiguidade e melhorem a transferência de 
conhecimentos entre os diversos interessados, 
nomeadamente, prestadores de cuidados de saúde, agências 
governamentais, vendedores de serviços, pacientes, outras 
SDOs, etc.
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CLASSIFICAÇÕES NA NORMA HL7 V3
O standard HL7 prevê, pelo menos, cinco categorias de 
classificações, entre as quais:

Domínios totalmente controlados pelos comités do HL7 
(tipos de dados, tipos de mensagens, tipos de eventos, etc.)

Domínios com listas iniciais de termos, às quais podem ser 
acrescentados outros (sexo, estado civil, raça, etc.)

Domínios cujos valores estão definidos externamente (ICD-
10, SNOMED, LOINC, MDDB, etc.)
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OID - OBJECT IDENTIFIER 
DEFINITION

A cada classificação registada no HL7 é atribuído 
um OID único. Exemplos:

LOINC - 2.16.840.1.113883.6.1
Mayo Clinic Root - 2.16.840.1.113883.3.2
US Social Security Number - 2.16.840.1.113883.4.1
HL7 Race code - 2.16.840.1.113883.5.104
ICD 10 - 2.16.840.1.113883.6.3
Country Code - 2.16.840.1.113883.5.28
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CDA - CLINICAL DOCUMENT 
ARCHITECTURE

É uma das normas HL7.
Especifica a estrutura e a semântica de um documento 
clínico electrónico.
Os documentos CDA são codificados em XML -
Extensible Markup Language.
Usam os tipos de dados da versão 3 do HL7 e, como tal, 
é possível incorporar as mais diversas classificações. 
Podem incluir texto, imagens, sons e outros conteúdos 
multimédia.
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ESPECIFICAÇÃO CDA R2
É ricamente expressiva e flexível.
Foi concebida para ser suficientemente ampla de modo 
a  abranger o domínio dos documentos clínicos.

Cada documento tem um cabeçalho e um corpo.
O documento é delimitado pelas tags
<ClinicalDocument> (no início) e </ClinicalDocument> 
(no fim)
O corpo é delimitado pelas tags < structuredBody > (no 
início) e </ structuredBody> (no fim) 
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CDA R2 – COMPONENTES 
PRINCIPAIS
<ClinicalDocument>

... CDA Header ...
<structuredBody>

<section>
<text>(a.k.a. "narrative block")</text>
<observation>...</observation>
<substanceAdministration>

<supply>...</supply>
</substanceAdministration>
<observation>

<externalObservation>...
</externalObservation>

</observation>
</section>
<section>

<section>...</section>
</section>

</structuredBody>
</ClinicalDocument>

10



CDA R2 - CABEÇALHO
No cabeçalho indica-se:
A norma e a versão (CDA R2)
O tipo de documento (histórico do doente, dados de 
uma consulta, etc.)
A data e hora de criação do documento
O tipo de confidencialidade associado à informação
O paciente
O autor do documento (pessoa ou instituição)
O responsável pela manutenção do documento
Etc. 11



CDA R2 – IDENTIFICAÇÃO DO 
PACIENTE
<recordTarget>

<patientRole>
<id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.19.5"/>
<patient>

<name>
<given>Henry</given>
<family>Levin</family>
<suffix>the 7th</suffix>

</name>
<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
<birthTime value="19320924"/>

</patient>
<providerOrganization>

<id root="2.16.840.1.113883.19.5"/>
<name>Organization Name</name>

</providerOrganization>
</patientRole>

</recordTarget>
12



CDA R2 – UMA OBSERVAÇÃO 
SIMPLES

Temperature is 36.9 C.
<section>

<code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<title>Vital Signs</title>
<text>Temperature is 36.9 C</text>
<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="386725007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body temperature"/>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="200004071430"/>
<value xsi:type="PQ" value="36.9" unit="Cel"/>

</observation>
</entry>

</section>
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<entry> … </entry> serve para agrupar 
informação relacionada (neste caso, sinais vitais). 



CDA R2 – UMA OBSERVAÇÃO MAIS 
COMPLEXA

Henry Levin, the 7th is a 67 year old male complaining of 
disabling osteoarthritis of the right knee.

<section>
<code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<title>History of Present Illness</title>
<text>Henry Levin, the 7<sup>th</sup> is a 67 year old male complaining of disabling 
<content ID="SX1">osteoarthritis of the right knee</content>.
</text>
<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="396275006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Osteoarthritis">

<originalText><reference value="#SX1"/></originalText>
<qualifier>

<name code="363698007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="finding site"/>
<value code="6757004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="right knee"/>

</qualifier>
</code>

</observation>
</entry>

</section> 14



CDA R2 – ALERGIAS E REACÇÕES 
ADVERSAS
<section>

<code code="101155-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<title>Allergies and Adverse Reactions</title>
<text>

<list>
<item>Penicillin - Hives</item>
<item>Aspirin - Wheezing</item>
<item>Codeine - Itching and nausea</item>

</list>
</text>
<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="247472004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Hives"/>
<entryRelationship typeCode="MFST">

<observation  classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="91936005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="PCN Allergy"/>

</observation>
</entryRelationship>

</observation>
</entry>

</section> 15



CDA R2 - TERAPÊUTICAS
<section>

<text>Take captopril 25mg PO every 12 hours.</text>
<entry>

<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
<effectiveTime xsi:type="PIVL_TS">

<period value="12" unit="h"/>
</effectiveTime>
<routeCode code="PO" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112"
codeSystemName="RouteOfAdministration"/>
<doseQuantity value="1"/>
<consumable>

<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="318821008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"
displayName="Captopril 25mg tablet"/>

</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>

</consumable>
</substanceAdministration>

</entry>
</section>
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QUESTÕES

?
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