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RESUMO

Quando comparado a outras áreas de conhecimento, os sistemas de informação de saúde
estão com um atraso significativo em sua evolução tecnológica. Tomando como exemplo as
aplicações financeiras, este atraso fica bem evidente. Na primeira, um cidadão pode movimen-
tar a sua conta corrente a partir de um lugar qualquer, com acesso à Internet ou realizar saques
em caixas eletrônicos durante uma viagem internacional. Já na área de saúde, o paciente preci-
sa refazer seu histórico médico a cada atendimento realizado por um profissional diferente,
muitas vezes nem mesmo os profissionais que atuam no mesmo estabelecimento de saúde são
capazes de compartilhar a informação sobre o paciente. Especula-se que parte deste atraso es-
teja ligado à ausência de garantia de privacidade dos dados dos pacientes, armazenados no sis-
tema. Para solucionar este problema, este trabalho apresenta um modelo de segurança, a ser
aplicado na camada de persistência, a partir do qual torna-se possível o desenvolvimento de
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES), em que o paciente tem o controle sobre o
acesso aos seus dados e que estes dados possam ser compartilhados entre os diversos profissi-
onais que cuidam da sua saúde. Com a correta implementação deste modelo, torna-se compu-
tacionalmente inviável obter acesso não autorizado aos dados clínicos dos pacientes, mesmo
se o atacante possuir livre acesso ao banco de dados. A elicitação dos requisitos do modelo
proposto foi feita através de estudos bibliográficos e documentais, realizado em artigos cientí-
ficos, livros, normas e padrões que regem o desenvolvimento dos S-RES. Em seguida, foi rea-
lizado um estudo sobre as técnicas de criptografia, sobretudo àquelas aplicadas em um banco
de dados, que tornou possível a definição do modelo de segurança. Por fim, este modelo foi
implementado em um protótipo de um S-RES, com a finalidade de apresentar uma prova de
conceito. Como resultado do trabalho, foi elaborado um esquema de relacionamento privado,
definido como uma extensão para o modelo de banco de dados relacional, e, a partir deste es-
quema, foi desenvolvido o modelo de segurança para o desenvolvimento de S-RES.

Palavras Chave: Criptografia. Banco de Dados. Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.
Privacidade.



ABSTRACT

Compared to other areas of knowledge, health information systems have a significant gap
in their technological evolution. Taking for example the financial applications, this gap is
quite evident. In the first, a citizen can manipulate his/her account from anywhere with
Internet access or make withdrawals at ATMs during international travel, while in the health
systems, patients need to rebuild his/her medical history, in every medical encounter
performed by a different professional. Often not even professionals who work in the same
health facility are able to share information about the patient. It is speculated that part of the
technological gap is linked to the absence of guaranteed privacy of patient data stored in the
system. To solve this problem, this thesis presents a security model to be applied in the
persistence layer, from which it becomes possible the development of Electronic Health
Record Systems, in which the patient has control over access to their data and that these data
can be shared between different health professionals who take care for the patient. With the
correct implementation of this model, it becomes computationally infeasible to obtain
unauthorized access to the clinical patients data, even if the attacker has free access to the
database. The requirements elicitation of the proposed model were made through
bibliographic and documentary studies, conducted in scientific articles, books, norms and
standards that govern the development of the Electronic Health Record Systems. Then we
made a study on encryption techniques, particularly those applied to a database, to define the
security model characteristics. Finally, we make a prototype from this model, in order to
present a proof of concept. As a result of the work, we proposed a scheme of private
relationship, defined as an extension to the relational database model, and from this scheme,
we defined the security model for Electronic Health Record Systems development.

Keywords: Cryptography. Database Systems. Electronic Health Record. Privacy.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, presenciou-se a crescente aplicação de Sistemas de Informação (SI)

para gerência dos dados em empresas das mais diversas áreas de atuação. Para Laudon e

Laudon (2005), todos os tipos de empresa, de grande ou pequeno porte, estão utilizando Siste-

mas de Informação para alcançar novos patamares de eficiência e competitividade. Estas van-

tagens podem ser obtidas de diversas formas, como: redução de custos dos processos; propa-

gação da informação em toda a cadeia produtiva; melhoria no atendimento ao cliente; melho-

ria nos processos produtivos ou administrativos; aproximação com o cliente; desburocratiza-

ção do relacionamento com fornecedores, entre outras.

Na área da saúde, a utilização de Sistemas de Informação pode significar mais do que au-

mentar a rentabilidade das empresas: eles têm o potencial de ajudar a salvar vidas. Leape et al.

(1991) afirmam que as ocorrências mais comuns de doenças que poderiam ser evitadas, adqui-

ridas em hospitais, são causadas por erros na aplicação de medicamentos. A maioria desses er-

ros poderia ser evitada através da utilização de um Sistema de Informação adequado. Acredi-

ta-se que a adoção de SI especializados pode reduzir custos, reduzir a ocorrência de erros mé-

dicos e melhorar as possibilidades de salvar vidas (HILLESTAD et al., 2005). 

Considerando-se que funcionalidades como alerta de alergia a medicamentos ou alerta de

interações medicamentosas contribuem de forma significativa para redução nos casos de erros

na aplicação de medicamentos. Torna-se claro que este potencial seria elevado se toda a rede

médica local, regional ou mundial possuísse a capacidade de trocar informações de forma rá-

pida e eficiente, visto que um paciente típico, ao longo da vida, é atendido por diversos profis-

sionais de saúde e assim, as informações do seu prontuário estão sendo geradas e mantidas de

forma distribuída. 
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Desta forma, um paciente que trocar de médico ou hospital, ou mesmo um paciente que

precisar de atendimento médico durante uma viagem, deveria ter a capacidade de carregar

consigo todas as suas informações médicas para disponibilizar ao novo médico, melhorando

assim o atendimento em qualquer provedor de saúde.

Grande esforço tem sido feito na criação de padrões para os termos médicos e modelos

para troca de informações entre sistemas. Como exemplo do resultado destes esforços, pode-

se citar a criação da norma técnica ISO/TS 18.308:2004, que define os requisitos para um Sis-

tema de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES), categorizados por estrutura, processo, comu-

nicação, privacidade e segurança, médico-legal, ético e consumidor/cultural. Estes padrões, à

medida que estão sendo implementados nos S-RES, vêm facilitando a troca de informações

entre sistemas distintos.

Outra questão fundamental, que deve ser levada em consideração durante a construção ou

implantação de um S-RES, é a necessidade de manter a privacidade das informações dos paci-

entes, pois, o acesso não autorizado às informações do paciente viola o direito à privacidade

dos seus dados clínicos, garantida no inciso X, do art. 5, da Constituição Federal e no Código

de Ética Médica, além de poder trazer prejuízos pessoais ou profissionais para o paciente afe-

tado. Assim como os benefícios da utilização de um S-RES são ampliados com a utilização

de um sistema integrado, os prejuízos causados pelo acesso indevido ao prontuário do pacien-

te também o são.   

Para tratar do problema de segurança da informação, de uma forma geral, foi criada a

norma técnica ISO/IEC 27.002:2005, que apresenta conceitos, práticas e técnicas para garantir

a segurança em sistemas de informações e no caso específico de S-RES, o problema está sen-

do tratado na norma ISO/IEC 27799:2008.

Baseado nestas normas e em outros padrões nacionais e internacionais, a Sociedade Bra-

sileira de Informática em Saúde (SBIS), em parceria com o Conselho Federal de Medicina

(CFM), desenvolveu o processo de Certificação S-RES no Brasil. Nele, os sistemas são clas-

sificados em um dos dois Níveis de Garantia e Segurança: NGS1 e NGS2. Sistemas certifica-

dos com o nível NGS2 estão autorizados pelo CFM, através da resolução nº 1.821, de 11 de

julho de 2007, a eliminar a guarda dos documentos em papel. Isto só é legalmente possível
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devido à utilização de assinaturas digitais, exigidas no NSG2. Sendo esta a principal diferença

entre os dois níveis.

De forma similar, o Certification Commission for Health Information Technology

(CCHIT) oferece a certificação de S-RES, para o mercado norte americano, com o objetivo de

melhorar a qualidade, eficiência, segurança e acesso aos sistemas. Em fevereiro de 2009, a

certificação da CCHIT teve o reconhecimento do congresso norte americano através do Ame-

rican Recovery and Reinvestment Act (ARRA). 

Apesar dos avanços promovidos por estes mecanismos de certificação, eles devem ser en-

carados como processos ainda em construção. Muito embora ambas as certificações já tenham

sido reconhecidas pelas autoridades governamentais dos seus respectivos países, em nenhum

dos dois casos a sua adoção por empresas de TI provedoras de S-RES é obrigatória.

Além do mais, os requisitos de segurança, de ambas as certificações, em alguns casos são

escritos de forma muito vaga e em outros casos são insuficientes para garantir a privacidade

das informações dos pacientes armazenadas no mesmo. Por exemplo, o requisito NGS1.07.07

da certificação da SBIS especifica que “os dados de identificação do paciente devem ser crip-

tografados” (SBIS, 2009), mas não informa nenhum detalhe sobre o tipo de criptografia que

deve ser utilizado.

Este trabalho apresenta um modelo de segurança para desenvolvimento de S-RES, com

ênfase na privacidade dos dados armazenados no prontuário do paciente. Por meio da adoção

deste esquema, será possível construir S-RES, no qual a privacidade do paciente é garantida

mesmo na ocorrência de acesso indevido ao sistema gerenciador de banco de dados (SGBD),

que armazena os dados do sistema. Pretende-se desta forma preencher as lacunas existentes

nas certificações para o desenvolvimento de S-RES no que tange à privacidade dos dados dos

pacientes.
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1.1 Objetivos do Trabalho

O objetivo principal deste trabalho é elaborar um modelo de segurança para o desenvolvi-

mento de S-RES capaz de garantir a privacidade dos dados críticos armazenados, mesmo di-

ante de um acesso não autorizado à base de dados.

Espera-se, também, atingir os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar os problemas existentes na normalização da SBIS, referentes à privacidade dos

dados dos pacientes;

b) Desenvolver um esquema de armazenamento de dados em SGBD relacionais que garanta

a privacidade dos dados armazenados;

c) Fornecer a análise de segurança do esquema proposto para verificar se o mesmo pode ser

considerado seguro, considerando-se o estado de desenvolvimento atual das ferramentas

criptográficas; e

d) Implementar um protótipo de um Sistema de Informações Médicas utilizando o esquema

proposto, de modo a servir como prova de conceito.

1.2 Problema de Pesquisa

Os dados necessários para o funcionamento de um S-RES, utilizados em um provedor de

saúde de grande porte, geralmente estão armazenados de forma centralizada em um banco de

dados. Esses dados podem conter, além do prontuário do paciente, registro dos funcionários,

informações contábeis, entre outros. Do ponto de vista do usuário legítimo, este armazena-

mento centralizado é conveniente por facilitar a realização de suas atividades. Por outro lado,

para um adversário, é mais lucrativo tentar obter acesso ao banco de dados do que utilizar ou-

tras alternativas, tais como a espionagem eletrônica (KENAN, 2005). 

Diante deste problema, é preciso definir uma estratégia de segurança para o sistema de in-

formação, que deve conter um bom mecanismo de identificação e controle de acesso, um pla-

no de backup e recuperação de dados, auditorias periódicas, aplicação de técnicas de comuni-
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cação segura, entre outros. Entretanto, por mais eficientes que sejam as técnicas de segurança

utilizadas em nível de aplicação, estas não são capazes de resguardar os dados contra ataques

na camada de armazenamento. Para isso, é preciso definir uma última linha de defesa: a crip-

tografia do banco de dados (KENAN, 2005). 

Existem esquemas genéricos, para criptografia em banco de dados, baseados em hardwa-

re ou software, que podem ser utilizados em qualquer tipo de sistema de informação, com

pouca ou nenhuma modificação significativa na camada de aplicação. O CryptDB é um

exemplo destes esquemas genéricos, implementado como uma camada de segurança transpa-

rente sobre o Postgresql1, que ocasiona uma redução no desempenho do SGBD de apenas

27% (POPA et al., [S.d.]). De uma forma geral, é possível afirmar que, para aplicações que

não possuem restrições de tempo real, uma redução no tempo de resposta em 27% é aceitável,

considerando-se os benefícios da confidencialidade proporcionados pela criptografia. Entre-

tanto, estes esquemas genéricos apenas protegem os dados apenas no momento em que ele é

lido ou escrito no banco de dados (MATTSSON, 2005). 

Contudo, é preciso reforçar que a criptografia, por si só, não resolve o problema de confi-

dencialidade dos dados, apenas modifica este problema, em vez de proteger os dados será ne-

cessário proteger a chave. Em uma aplicação que não utiliza técnicas de criptografia, um

grande esforço deve ser realizado para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso

aos seus dados. Por outro lado, em uma aplicação que utiliza a criptografia, o maior esforço

deve ser feito para que a chave criptográfica não seja revelada para pessoas não autorizadas,

visto que, se um atacante obtiver acesso à chave de criptografia, o dano será equivalente a este

atacante ter acesso aos dados armazenados sem criptografia. Em outras palavras, um sistema

de criptografia será no máximo tão bom quanto a proteção dada às suas chaves.

De fato, é de se esperar que seja mais fácil proteger alguns kilobytes de uma chave do que

proteger vários megabytes de um banco de dados. Apesar de mais simples, a proteção da cha-

ve é uma tarefa complexa, principalmente em sistemas multiusuários (ou multi-

institucionais), pois quanto mais usuários tiverem a necessidade de utilizar o sistema, mais

usuários terão acesso, diretamente ou indiretamente, à chave criptográfica. Segundo Mattsson

1 Postgresql é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, distribuído sob uma licença de software livre.
(POSTGRESQL, 2013)
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(2004), a segurança de um sistema de criptografia de banco de dados depende de dois fatores:

o local em que a chave está armazenada e quem possui acesso a esta chave.

No contexto dos S-RES, o conceito da confidencialidade dos dados difere sutilmente das

outras aplicações corporativas. Em geral, deseja-se evitar que os dados internos de uma orga-

nização sejam acessados por usuários externos. Já nos S-RES, que trabalham com dados de

pacientes, que não pertencem à organização e que tem o direito à privacidade destes dados,

não há um limite do que seria os dados internos de uma organização, os dados armazenados

no prontuário pertencem ao paciente2. Nem mesmo os usuários legítimos do sistema, tais

como os profissionais de saúde, devem ter acesso a esses dados, a menos que estes sejam au-

torizados pelo próprio paciente. 

Assim, o “poder” de controlar o acesso aos dados dos pacientes deve ser retirado da orga-

nização e transferido para o paciente. Isto implica em pelo menos duas condições básicas para

garantia de privacidade: o prontuário de cada paciente deverá ser encriptado com uma chave

diferente; o paciente ficará responsável pelo armazenamento e pela guarda da sua chave crip-

tográfica.

Apesar da privacidade dos prontuários ser requisito fundamental de um S-RES, as infor-

mações nele contida ao longo do tempo, se bem utilizadas, podem ter bastante valor para a

própria sociedade. Por exemplo, considerando que um mesmo S-RES é utilizado por vários

provedores de saúde de um município, conhecer o quantitativo de ocorrências de uma deter-

minada doença, ao longo de um ano, poderia ser útil para que a secretaria de saúde deste mu-

nicípio pudesse guiar suas ações preventivas contra aquela doença.

Diante deste contexto, o presente trabalho pretende responder os seguintes questionamen-

tos: 

De que forma é possível utilizar a criptografia no banco de dados de um S-RES para for-

necer a garantia de privacidade do prontuário dos pacientes, no qual o próprio paciente tenha

a possibilidade de escolher quem pode ter acesso aos seus dados?

2 Além dos prontuários dos pacientes, os S-RES podem armazenar outros dados internos da organização, tais como cadas-
tro de funcionários, estoque de medicamentos, registro de cobranças, entre outros. Para proteção destes dados podem-se
utilizar as técnicas de criptografias em banco de dados tradicionais. Desta forma, este estudo focará apenas nos dados do
paciente.
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Como permitir o acesso aos dados do paciente sem o consentimento do mesmo em situa-

ções de atendimento emergencial, no qual por algum motivo o paciente esteja impedido de

fornecer o consentimento?

É possível permitir realizar consultas estatísticas sobre ocorrência de doenças sem violar

a privacidade dos pacientes?

1.3 Hipóteses

• Através das ferramentas da criptografia moderna, será possível elaborar um mode-

lo de desenvolvimento de software capaz de manter a privacidade dos dados, atu-

ando na camada de armazenamento;

• O modelo proposto será capaz de conciliar os requisitos conflitantes: privacidade

vs compartilhamento de dados; e

• Será possível realizar pesquisas estatísticas sobre os dados do prontuário, sem a

necessidade de revelar os dados pessoais dos pacientes.

1.4 Métodos de Pesquisa

Esta seção apresenta os métodos de pesquisa que serão utilizados no desenvolvimento

deste trabalho, bem como a sua classificação de acordo com a abordagem utilizada, pois se-

gundo Lakatos e Marconi (2001), o instrumental metodológico, que está diretamente relacio-

nado ao problema a ser estudado, quando corretamente selecionado, confere o rigor científico

a um trabalho de pesquisa. Como o trabalho será composto de várias atividades distintas e

complementares, cada atividade será guiada por um método diferente.

Na primeira etapa foi feita uma revisão de literatura, através de pesquisa pelas palavras

chaves “database privacy”, “database security”, “health information systems” nas bases de da-

dos ACM (http://portal.acm.com), CiteSeer (http://citeseer.ist.psu.edu) e PubMed

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), para coleta dos artigos. Em seguida foi feita a leitura
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dos abstracts do material coletado, onde os mesmos foram classificados de acordo com a sua

relevância (média, alta e baixa) e com o ano de publicação. A partir desta classificação, foi

feita a leitura de cada artigo classificado com relevância média e alta, para construção de fi-

chas de leitura contendo suas principais ideias. Por fim, foi feita uma pesquisa no referencial

bibliográfico dos artigos estudados para coletar mais informações.

A segunda etapa consistiu em desenvolver o esquema de armazenamento para informa-

ções críticas em um SGBD relacional. Nesta etapa, foi desenvolvido o esquema de armazena-

mento e o conjunto de algoritmos que compõem o esquema. Para conduzir a prova formal foi

necessário apresentar o modelo de segurança e as premissas de segurança utilizadas. De uma

maneira geral, desejou-se provar que o usuário autêntico é capaz de utilizar o sistema em tem-

po hábil e o usuário não autorizado (atacante) não é capaz de obter informações do sistema

em tempo hábil, com uma probabilidade de acerto razoável. As definições formais de “tempo

hábil” e “probabilidade de acerto razoável” são apresentadas no capítulo que descreve o funci-

onamento dos algoritmos.

Após a conclusão da etapa anterior, foi desenvolvido um protótipo de um Sistema de In-

formações Médicas, implementando as funcionalidades centrais de um S-RES, com o objeti-

vo de realizar uma prova de conceito e demonstrar a viabilidade técnica do sistema proposto.

Para guiar o desenvolvimento deste protótipo foi utilizado um subconjunto das práticas da

metodologia Rational Unified Process (RUP)3, que, de acordo com Sommerville (2003), é in-

dicada quando o conjunto de requisitos é bem definido e estável. Entretanto, a metodologia

RUP não foi utilizada em sua totalidade, pois, como explica Kohrell e Wonch (2005), o RUP

também pode ser utilizado no desenvolvimento e manutenção de projetos realizados por equi-

pes pequenas, entretanto, para que isso seja possível, algumas etapas ou passos podem ser eli-

minados.

1.5 Organização do Documento

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre os sistemas de Registro Eletrôni-

co em Saúde (S-RES). São apresentados seus conceitos, características, vantagens, desvanta-

3 RUP é um processo de desenvolvimento de software incremental e iterativo criado pela Rational Software Corporation,
que faz uso extensivo da Unified Modeling Language (UML) (SCOTT, 2003).
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gens e uma classificação dos tipos de SIS. O Capítulo 3 traz a base teórica conceitual da crip-

tografia moderna, sobre a qual será desenvolvido o modelo de segurança. Este modelo de se-

gurança, por sua vez, é definido no Capítulo 4, junto com a apresentação do esquema de rela-

cionamento privado, construído para fundamentar a construção do modelo. O Capítulo 5 de-

monstra a viabilidade técnica do modelo de segurança, através do desenvolvimento de um

protótipo de prova de conceito. E, por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais e

sugestões para trabalhos futuros.



2 SISTEMAS DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE (S-

RES)

Este capítulo apresenta os principais conceitos relacionados aos Sistemas de Registro Ele-

trônico em Saúde (S-RES), bem como suas principais características, classificação, normas e

padrões.

Warger et al. (2009) afirmam que os primeiros Sistemas de Informação em Saúde (SIS)

dos Estados Unidos da América (EUA) surgiram na década de 1960, com finalidade de geren-

ciar apenas os relatórios de custos de tratamento de paciente cobertos pelo programa Medi-

caid4, através dos quais os hospitais receberiam o reembolso. Nesta época, existiam apenas os

computadores mainframes a um custo muito alto, que somente os hospitais de grande porte

poderiam pagar.

Somente com a popularização da computação, através do microcomputador, na década

de 1980, houve uma expansão dos SIS acessíveis para as clínicas de pequeno porte. Nesta

época surgiram vários fabricantes de SIS, nos mais diversos segmentos, tais como laboratóri-

os, farmácias, entre outros. Ainda não haviam os padrões para troca de informações em saú-

de, fato este que dificultava (e ainda dificulta) a integração de sistemas de fabricantes distin-

tos. 

A década seguinte (1990) foi marcada pela popularização da Internet, que modificou sig-

nificativamente a maneira que eram concebidos os sistemas de informação, em qualquer seg-

mento empresarial. Com a Internet surgiram ou evoluíram algumas funcionalidades ou formas

de utilização dos SIS: a telemedicina, que permite levar cuidados médicos especializados às

4 O Medicaid é o programa de saúde dos EUA que atende à população que não possui recursos para pagar pelo seu cuida-
do à saúde.
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comunidades rurais; a troca de informação entre profissionais sobre o cuidado de um mesmo

paciente; o acesso do paciente ao seu prontuário. Estas novas funcionalidades evidenciaram

ainda mais os problemas de privacidade e de interoperabilidade dos SIS, devido à falta de pa-

drões (DONALDSON; LOHR, 1994).

A partir do ano 2000, a segurança no cuidado do paciente emerge com alta prioridade. O

relatório intitulado To Err Is Human: Building a Safer Health Care System, publicado pelo

Institute of Medicine (IOM), no ano 2000, estima que aproximadamente 98000 pacientes mor-

rem por ano, nos EUA, devido a erros que poderiam ser evitados. O mesmo relatório afirma

que um sistema computadorizado para prescrição de medicamentos tem um grande potencial

para evitar esses erros (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000). No ano de 2004 o IOM

publicou outro relatório - Patient Safety: Archieving a New Standard for Care, no qual reco-

mendava categoricamente que os provedores de saúde passassem a adotar a tecnologia da in-

formação para gerenciar os dados clínicos do paciente, além de fornecer as diretrizes para cri-

ação de uma infraestrutura nacional para informações de saúde (ASPDEN et al., 2004). O

perfil dos pacientes também representou outra mudança significativa desta época. Estes passa-

ram a assumir um papel ativo na guarda de suas informações (WAGER et al., 2009).

Percebe-se que o desenvolvimento dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), no iní-

cio, foi acontecendo de forma descoordenada, para atender as necessidades específicas de

cada organização de saúde. Desta forma, surgiram vários termos para tratar os sistemas de in-

formação que trabalham com dados de saúde. Assim, é comum encontrar na literatura mais de

um termo fazendo referência ao mesmo tipo de sistema, bem como a utilização de um mesmo

termo referenciando-se aos sistemas com características distintas.

De uma forma geral, os sistemas de informação em saúde trabalham basicamente com

duas categorias de informação: as administrativas e as clínicas. Os sistemas de informação ad-

ministrativos oferecem uma variedade de funcionalidades gerenciais ou operacionais, tais

como controle de cobrança, recursos humanos, materiais, equipamentos, entre outros. Os sis-

temas clínicos gerenciam informações relacionadas à saúde, utilizadas pelos provedores para

realizar o diagnóstico, o tratamento e a monitoração dos pacientes. Todos os sistemas que tra-

balham com informações clínicas são definidos pela SBIS (2009) como Sistema de Registro

Eletrônico de Saúde (S-RES).



25

Utilizando como critérios o tipo de informação e a forma como ela é compartilhada, é

possível classificar os S-RES, de uma forma simplificada, em uma das quatro categorias abai-

xo: 

• Prontuário Eletrônico de Paciente(PEP) - enquadra os sistemas mais simples,

voltados apenas para o gerenciamento dos prontuários propriamente ditos; o PEP

é a parte central de qualquer categoria de S-RES.

• Electronic Medical Record (EMR) – são os S-RES que possuem funcionalidades

voltadas para o gerenciamento das informações administrativas, além do PEP;

• Electronic Health Record (EHR) – possui todas as funcionalidades de um EMR

e acrescenta funções de comunicação, permitindo a sua utilização de forma inte-

grada por uma rede de instituições provedoras de saúde; e

• Personal Health Record(PHR) ou Personal Health Systems (PHS) - sistemas

que utilizam a Internet para disponibilizar as informações contidas no PEP para os

pacientes. O paciente passa a ser responsável pela guarda das suas informações

médicas.

É importante observar que estas categorias apresentadas acima não são mutuamente ex-

cludentes, de forma que podem existir sistemas que possuem características em mais de uma

categoria.

Outras formas de categorização vêm sendo empregadas de acordo com o contexto e fina-

lidade do trabalho. A SBIS (2009), para fins de certificação, classifica os S-RES em Sistema

Assistencial Ambulatorial, Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e

Sistema Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS). Por outro lado, Garets e Davis

(2005) defendem a importância de diferenciar os sistemas EMR dos sistemas Electronic He-

alth Record (EHR), afirmando que os dois termos vêm sendo utilizados como sinônimo e isto

representa um erro, pois EMR é um sistema voltado para organizações provedoras de saúde e

o EHR representa a habilidade de trocar facilmente as informações médicas entre várias orga-

nizações de saúde, que utilizam EMR distintos, sendo assim, o EHR é fortemente dependente

da adoção de padrões. 
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Esta definição é ligeiramente diferente da definição apresentada pelo IOM (2003), segun-

do o qual, um EHR é um sistema de informação que armazena dados sobre a saúde dos indi-

víduos de acordo com um padrão nacionalmente aceito e que possui a capacidade de ser con-

sultado por profissionais de saúde em mais de uma instituição.

Como o objetivo deste trabalho está centrado na questão da privacidade das informações

clínicas, uma discussão mais detalhada sobre a forma mais adequada de classificação dos

S-RES está fora do escopo, visto que a problemática da privacidade deve ser tratada de forma

prioritária por todo e qualquer S-RES.

Nas seções a seguir serão detalhadas as características de cada categoria presente na clas-

sificação utilizada neste trabalho.

2.1 Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)

Os prontuários dos pacientes baseados em papel geralmente possuem anotações dos mé-

dicos e de outros profissionais de saúde. O prontuário foi concebido para que todos os profis-

sionais envolvidos no tratamento do paciente possuíssem uma forma sistemática de lembrar

os fatos e eventos clínicos sobre cada indivíduo (SLEE, SLEE e SCHMIDT, 2000 apud

MASSAD et al., 2003). De acordo com Bemmel e Musen (1997), Hipócrates no século V a.C.

já recomendava que os médicos fizessem registros escritos, pois, tais registros possuíam dois

propósitos básicos: refletir de forma exata o curso da doença e indicar suas possíveis causas. 

Conforme explicam Massad et al.(2003): “prontuário vem do latim ‘promptuarium’, que

significa lugar onde se guardam ou depositam as coisas de que se pode necessitar a qualquer

instante”. O prontuário constitui-se em elementos essenciais para o desenvolvimento da aten-

ção aos pacientes, e também serve como base para o desenvolvimento da própria medicina,

pois uma história de desenvolvimento da doença, bem documentada, contendo os sintomas

apresentados, medicamentos administrados e reações do paciente, pode ser utilizada como

base para a construção da informação sobre aquela doença.

O prontuário vem sendo utilizado há muitos anos, e vem passando por diversas transfor-

mações. Inicialmente, armazenava-se a descrição da doença da forma que o paciente verbali-
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zava o que estava sentindo. Com o desenvolvimento dos instrumentos de diagnósticos, foi de-

senvolvida uma nova terminologia para que fossem anotadas as informações provenientes

destes instrumentos (MUSEN; BEMMEL, 1999). 

De acordo com Massad et al. (2003), atualmente o prontuário tem as seguintes funções: 

• Apoiar o processo de atenção à saúde, servindo de fonte de informação clínica e
administrativa para tomada de decisão e meio de comunicação compartilhado entre
todos os profissionais;

• É o registro legal das ações médicas;

• Deve apoiar a pesquisa (estudos clínicos, epidemiológicos, avaliação da
qualidade); e

• Deve promover o ensino e gerenciamento dos serviços, fornecendo dados para co-
branças e reembolso, autorização dos seguros, suporte para aspectos organizacionais
e gerenciamento do custo.

Apesar da sua grande utilidade histórica, o armazenamento do prontuário apenas em pa-

pel parece não ser mais suficiente para atender a demanda dos profissionais de saúde na era da

informação. Pois, devido à grande quantidade de pacientes atendidos por um médico, com o

passar do tempo, o volume de papel produzido acarreta demora na consulta aos dados, neces-

sita da alocação de grande infraestrutura para o armazenamento dos papéis e abre espaço para

ocorrência de erros na manipulação, consulta e registro da informação, e ainda dificulta a tro-

ca de informações entre profissionais, seja dentro de uma mesma instituição ou entre institui-

ções diferentes.

O Prontuário Eletrônico do Paciente pode ser definido como um registro informatizado

da saúde e doença do paciente durante toda a sua vida, que fornece informações que podem

ser integradas em sistemas de apoio à decisão. O PEP deve conter informações como: dados

pessoais, histórico familiar, doenças anteriores, hábitos de vida, alergias, imunizações, medi-

camentos que faz uso, dentre outros (DICK et al., 1997; COSTA, 2001; MASSAD et al.,

2003)

Pode-se considerar que para a utilização eficiente do histórico do paciente, deveria ser

possível agrupar suas informações de forma acessível a todas as partes da instituição de saúde

e que abrange ainda os dados sobre outras instituições envolvidas no atendimento de um de-

terminado paciente. Porém, existem obstáculos que impedem que isso aconteça, já que algu-
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mas instituições de saúde não fornecem acesso ativo para os pacientes aos seus próprios da-

dos, demonstrando pouca vontade para compartilhar dados com as outras instituições.

Diante dessa problemática, o PEP surgiu com o intuito de facilitar o acompanhamento

feito pelo médico no tratamento do paciente e elevar a qualidade da assistência à saúde atra-

vés de novos recursos e aplicações. 

De acordo com Massad et al. (2003), através do PEP deve ser possível acessar todo o his-

tórico da saúde do paciente, e não apenas as informações contidas em um encontro médico.

Pode-se dizer que o PEP deveria ser o principal mecanismo para integração dos dados clí-

nicos de um indivíduo e tem a função de associar todas as informações, geradas por pessoas

diferentes, que utilizam sistemas distintos, que estão localizadas em diversos lugares, e dispo-

nibilizá-las em um único lugar. É fundamental que sua informação seja consistente para evitar

a ocorrência de erros e garantir a melhor qualidade de serviço possível.

Se implementado de forma correta, o PEP tem o potencial de atender aos objetivos vis-

lumbrados durante a criação do prontuário tradicional, já mencionado acima: tornar-se o mais

importante meio para comunicação entre elementos de uma equipe de saúde responsável pelo

atendimento dos pacientes. Isso porque, através das tecnologias da informação e comunica-

ção, a integração e o compartilhamento das informações torna-se mais rápido, prático e efici-

ente do que através da utilização do papel como meio de armazenamento.

Novaes e Belian (2004) afirmam que o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é consi-

derado o principal componente de um sistema de informação em saúde e deve estar sempre

disponível, oferecendo acesso, conveniência, rapidez, confiabilidade, facilidade de uso, quali-

dade, segurança, flexibilidade, conectividade e eficiência para seus usuários.

Segundo Costa(2001), os fatores clínicos que impulsionaram a implementação de um

PEP foram: possibilidade de compartilhar informações; melhoria da qualidade da assistência;

aumento da eficiência de processos clínicos; e redução de erros.

Com isso, durante o desenvolvimento ou implantação de um PEP, é importante que haja

primeiro uma análise sobre as formas de integração da informação clínica e administrativa
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dos pacientes, tendo em vista que as informações podem conter dados de diferentes tipos,

possivelmente produzidas em vários formatos, em épocas diferentes, por diferentes profissio-

nais de saúde e em locais distintos. Além disso, possivelmente esta informação estará arma-

zenada em um registro fisicamente distribuído entre os hospitais, clínicas e demais setores en-

volvidos, sendo compartilhado entre os profissionais de saúde, de acordo com as permissões

de acesso de cada um.

2.1.1 Vantagens do PEP

Diversos autores enumeram as vantagens do PEP em comparação ao prontuário em pa-

pel, considerando o grande volume e a estrutura das informações de saúde. A seguir serão

apresentadas as principais  vantagens:

 Compreensividade - Devido ao fato do atendimento a um paciente ser realizado

por diferentes profissionais de saúde e através de instituições distintas, cada profissio-

nal deve ser capaz de saber o que os outros estão fazendo atualmente e o que já foi fei-

to em relação à saúde do paciente, visto que existem medicamentos ou tratamentos

que não podem ser realizados simultaneamente (SITTING, 1999). O prontuário do pa-

ciente também contém informações sobre a reação a um determinado medicamento,

desta forma, um médico pode saber se o organismo do paciente reagiu da forma espe-

rada àquele medicamento, em eventos anteriores;

 Acesso remoto e simultâneo - Vários profissionais que estão atendendo o pacien-

te e o próprio paciente podem acessar um mesmo prontuário simultaneamente e de for-

ma remota. Com a possibilidade de transmissão segura através da Internet, é possível

rever os prontuários de seus pacientes a partir de qualquer lugar do mundo (SITTING,

1999). Por outro lado, o prontuário em papel “só pode estar em um lugar ao mesmo

tempo – pode não estar disponível ou mesmo ser perdido”(MASSAD et al., 2003);

 Legibilidade - Registros feitos à mão, em alguns casos, são notoriamente difíceis

de ler. Costa (2001) afirma que os dados na tela, quando são apresentados de forma er-

gonômica, ou mesmo impresso são muito mais legíveis do que os manuscritos;

 Segurança dos dados dos pacientes - Num sistema bem projetado, com esque-

mas seguros de backup e planos contra desastres, o prontuário eletrônico é muito mais
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confiável e menos provável de perda de dados do que os prontuários convencionais em

papel. Além disso, fazendo-se uso de políticas de segurança, possibilitará um melhor

controle de acesso às informações clínicas dos pacientes, as quais pertencem somente

a eles e aos seus respectivos profissionais de saúde (BOWEN et al., 1997) ;

 Confidencialidade das informações do paciente - Vários profissionais que par-

ticipam do sistema de saúde estão envolvidos de alguma forma com o registro dos da-

dos dos pacientes. Aqueles que lidam diretamente com o atendimento ao paciente inte-

ragem diretamente com o prontuário, registrando os dados do paciente durante o seu

acompanhamento na rede assistencial de saúde (SITTING, 1999). O PEP deve ser ca-

paz de garantir a segurança das informações a respeito da saúde do paciente no que

tange aspectos legais, éticos e de confiabilidade. Daskalaki (2000 apud KMETEUK,

2003) destaca que o prontuário eletrônico é mais seguro e tem maior possibilidade de

manter a confidencialidade do que os prontuários tradicionais, nos quais o risco de

ocorrer um acesso não autorizado às suas informações é maior que em um sistema ele-

trônico;

 Integração com outros Sistemas de Informação - Diferentes sistemas computa-

dorizados podem compartilhar registros e aceitar dados de múltiplas fontes. Uma vez

em formato eletrônico, os dados do paciente podem ser interligados para armazenar as

informações localmente ou, via Internet (SITTING, 1999). A possibilidade de intero-

perabilidade entre sistemas de informação heterogêneos internos e externos à institui-

ção de saúde é possível mediante a aderência aos padrões de comunicação existentes; 

 Processamento contínuo dos dados - Os dados são estruturados e codificados de

forma não ambígua. Os sistemas podem continuamente verificar e filtrar os dados em

busca de erros, sumarizar e interpretar, bem como emitir alertas e lembretes para os

médicos (SITTING, 1999);

 Assistência à pesquisa – Os dados armazenados no PEP descrevem a evolução

da saúde dos paciente, bem como a reação destes aos medicamentos administrados no

tratamento. Segundo Bemmel e Musen (1997), a análise destas informações permite,

também, realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas em bases de dados e auxilia o
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desenvolvimento da ciência tanto para o meio acadêmico quanto para o profissional de

saúde; e

 Atualização constante dos dados - Se o prontuário eletrônico é integrado, então

todos os dados, quando entram no sistema em um ponto, são automaticamente atuali-

zados e compartilhados nos outros pontos do sistema. Assim, a informação está sem-

pre disponível para todos os médicos da instituição (SITTING, 1999). 

Além das vantagens acima, Figueredo et al. (2007) argumentam que:

… o prontuário eletrônico traz mais condições de apoio à decisão, permitindo agre-
gar links, textos, imagens, áudio e todos os recursos multimídia possíveis. Com todo
o histórico em mãos, minimiza-se também a desatenção a detalhes que podem ser
muitos importantes, assim como possibilita a busca coletiva, a pesquisa e as análises
estatísticas.

Como pôde ser visto, são muitas as vantagens do PEP em relação ao prontuário tradicio-

nal e essas vantagens são traduzidas em benefícios para o paciente, de tal forma que Oliveira

et al. (2004) afirmam que a otimização do PEP é capaz de fazer com que os pacientes rece-

bam alta um dia antes do que sem o uso dele. 

Com isso, espera-se que o PEP resolva os principais problemas apresentados pelo prontu-

ário em papel, apresentados na Figura 1.

Figura 1: Desvantagens do prontuário em papel

Fonte: (Costa e Marques, 1999 apud COSTA, 2001)
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2.1.2 Desvantagens do PEP

Apesar de todas as vantagens relacionadas acima, os sistemas de PEP também possuem

as suas desvantagens em relação ao prontuário em papel. Figueredo et al. (2007) indicam: 

● Necessidade de grandes investimentos em hardware e software; 

● Os usuários não se acostumarem aos procedimentos informatizados; 

● Demora em perceber os reais resultados da implantação do PEP; 

● Falhas no sistema que podem ficar horas ou dias inoperantes; e

● Dificuldade para a completa coleta de dados. 

Para Bemmel e Musen (1997), as desvantagens do PEP são:

● Menor mobilidade, pois o prontuário em papel pode ser carregado para qualquer lugar;

● Menor liberdade no estilo do relatório; 

● Requer um treinamento específico; e

● Possibilidade de sair do ar.

Essas desvantagens devem ser avaliadas criteriosamente, caso a caso, pela administração

da instituição que deseja implantar um sistema de PEP. Algumas delas podem ser questiona-

das considerando-se a grande evolução nas tecnologias de informação e comunicação que

ocorreram desde a publicação destes trabalhos. Logo abaixo será apresentada uma análise de

cada uma das desvantagens supracitadas, considerando-se o panorama atual da tecnologia.

2.1.2.1 Necessidade de grandes investimentos em hardware e software

Basta acompanhar o mercado dos produtos tecnológicos para perceber que a cada ano, o

preço dos equipamentos vem caindo ao mesmo tempo que a capacidade vem aumentando. De

fato, os estudos de Nordhaus(2002) mostram que o desempenho dos computadores, conside-

rando o custo constante, entre 1900 e 2000, teve um aumento aproximado entre um trilhão e

cinco trilhões.
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Figura 2: Comparação do Preço Oficial dos Computadores com a medida MUCP5

Fonte: (NORDHAUS, 2002)

A partir da Figura 2 é possível observar que os preços dos computadores vêm reduzindo

a cada ano, o que reflete na queda do custo por computação.

Entretanto, o custo para implementar um sistema de informação vai muito além do custo

de aquisição de hardware e software. É preciso levar em consideração o custo de suporte, ma-

nutenção, atualização, treinamento, entre outros. Neste caso, recomenda-se que seja utilizada

alguma metodologia para estimativa de custos, como, por exemplo, o custo total de proprieda-

de (TCO), que segundo Medeiros e Lima (2010), define os pontos que devem ser observados

para que se tenha uma perspectiva de custos e investimentos necessários.

2.1.2.2 Os usuários não se acostumarem aos procedimentos informatizados

Embora a resistência ao uso do computador ainda possa ser considerada um problema

para implantação de um SI, algumas pesquisas mostram que este panorama vem se modifican-

do (AUGUSTO; MATTOS, 2009; IBGE, 2008). Cada vez mais, a população tem acesso a

computadores e à Internet em suas residências, sobretudo a população mais jovem, o que indi-

5 MUCP é a unidade de medida que representa um milhão de Unidade de Poder Computacional (UCP), no qual um UCP
representa a habilidade, dos primeiros computadores, de realizar uma adição com números de 32 bits em um segundo.
National Income and Product Account (NIPA) é um conjunto de tabelas produzidas pelo Bureau of Economic Analysis
do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, utilizado para medir a economia de tudo que é produzido lá.
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ca que as próximas gerações de profissionais provavelmente não terão resistência ao uso do

computador. 

2.1.2.3 Demora em perceber os reais resultados da implantação do PEP

Este é um ponto subjetivo, que pode apresentar variações expressivas entre organizações

distintas. É importante observar que os retornos da implantação do PEP podem se manisfestar

em áreas que são difíceis de quantificar, como a satisfação do paciente ou a melhoria na agili-

dade no processo. De qualquer forma, a pesquisa realizada por DesRoches et al. (2008), con-

cluiu que os médicos que utilizam Sistemas de Informação em Saúde acreditam que tais siste-

mas melhoram a qualidade do atendimento e, geralmente, estão satisfeitos com os seus siste-

mas.

2.1.2.4 Falhas no sistema que podem ficar horas ou dias inoperantes / Possibi-

lidade de sair do ar

De fato todo sistema de informação está sujeito a falhas de software ou hardware que po-

dem comprometer o acesso às informações de maneira parcial ou total. As normas NBR

ISO/IEC 27002, NBR 15999-1 e os padrões ITIL6 e COBIT7 tratam de maneira clara do pro-

blema de indisponibilidade dos recursos de informação. A organização deve estar preparada

para enfrentar essas situações de contingência através dos procedimentos definidos no seu

plano de continuidade do negócio. Estes procedimentos podem ser classificados em três cate-

gorias: plano de contingência; plano de recuperação de desastre; e plano de emergência. O

plano de continuidade do negócio deve ser eficaz e eficiente, além de ser testado periodica-

mente e ser mantido atualizado (FONTES, 2008).

6 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – é um conjunto abrangente e consistente das “melhores” práticas
para o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação em uma organização (MAGALHÃES; PINHEIRO,
2007). 

7 O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) fornece boas práticas para governança de TI,
através de um modelo de domínios e processos, e apresenta atividades em uma estrutura lógica e gerenciável (IT
GOVERNANCE INSTITUTE, 2007).
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Desta forma, uma instituição de saúde que deseja informatizar suas atividades deve estar

preparado, através de um plano de continuidade do negócio, para enfrentar as possíveis falhas

no sistema.

2.1.2.5 Dificuldade para a completa coleta de dados

A dificuldade para a completa coleta de dados ocorre porque um paciente típico, geral-

mente é atendido por diversos profissionais e instituições de saúde, ao longo de sua vida. O

PEP deveria ser capaz de integrar os dados dos sistemas distribuídos geograficamente, mas,

nem sempre essa integração ocorre facilmente. Para contornar este problema, surgiram os pa-

drões de S-RES que serão abordados na Seção 2.6 .

2.1.2.6 Menor mobilidade, pois o prontuário em papel pode ser carregado para

qualquer lugar

Pode-se dizer que esta dificuldade já foi superada, pois hoje existem sistemas PEP capa-

zes de executar em dispositivos móveis, tais como o smartphone ou tablet, que torna mais fá-

cil o transporte das informações, visto que atualmente existem tablets com capacidade de ar-

mazenamento na casa das centenas de Gigabytes, suficiente para armazenar todas as informa-

ções de uma clínica de pequeno porte.  

Pancoast et al. (2003) já falava que com a disponibilidade de dispositivos PDA8, muitos

médicos poderiam manter as informações dos seus pacientes no formato eletrônico, melho-

rando seu acesso às informações através do download dos dados de seus pacientes para com-

putadores de mão. Considerando-se ainda que na última década a evolução dos dispositivos

móveis foi mais acentuada do que a evolução dos computadores pessoais (LI et al., 2010),

atualmente, é possível executar um PEP diretamente do dispositivo móvel, com acesso às in-

formações on-line através de redes sem fio. 

8 Personal Digital Assistant (PDA ou handheld), é um computador móvel, de dimensões reduzidas, que pode ser transpor-
tado facilmente e manuseado nas próprias mãos.
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2.1.2.7 Menor liberdade no estilo do relatório

De fato o prontuário em papel oferece mais liberdade no estilo de relatórios. Ainda assim,

é possível desenvolver um sistema de PEP que aproxima a flexibilidade do estilo de relatório

em papel, através da utilização de telas touchscreen9. Com estes dispositivos, é possível in-

cluir no PEP um campo de imagem para escrita ou desenho à mão livre. A maioria dos tablets

e smartphones modernos já possuem uma tela touchscreen.

2.1.2.8 Requer um treinamento específico

De fato, a implantação de qualquer sistema de informação requer treinamento das pessoas

que irão utilizar o sistema. Entretanto, a tendência é de que cada vez mais o processo do trei-

namento seja facilitado, a medida que cada vez mais pessoas já tem conhecimento em infor-

mática, como já foi citado na Seção 2.1.2.2 .

Diante das vantagens e desvantagens apresentadas, cabe à administração de cada organi-

zação avaliar se, para o seu contexto, a implantação do PEP, no momento, é viável ou não. O

que se percebe é que se a tendência de adoção do PEP se mantiver, a dúvida dos gestores pas-

sará do “Devemos implantar um PEP?”, para “Em que momento vamos implantar o PEP?”.

2.2 Electronic Medical Record (EMR)

Existem diversas definições para o termo EMR. Neste trabalho, está sendo considerado

que um sistema EMR é um S-RES que estende as funcionalidades de um PEP, que possui ou-

tras funcionalidades complementares, além do armazenamento de prontuários. Desta forma,

todas as características apresentadas na Seção 2.1 também se aplicam aos EMR. Portanto,

nesta seção, serão tratadas apenas as características do EMR que o diferenciam do PEP.

Registro Médico Eletrônico (EMR) pode ser considerado como um sistema que ajuda na

integração dos dados, melhorando a automação, a disponibilidade de informações do paciente

e a comunicação entre os profissionais de saúde. Através do EMR, os profissionais na área da

9 Touchscreen é um tipo de tela sensível a pressão que permite que os comandos do sistema sejam inseridos diretamente
na tela, através do próprio dedo ou de uma caneta específica. Essas telas em conjunto com um software específico podem
dispensar o uso de outros dispositivos de entrada, tais como o mouse ou o teclado.
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saúde podem fazer uso completo de dados com rapidez e facilidade. Wager et al. (2009) utili-

zam o termo EMR para definir um sistema que inclui pelo menos as quatro funcionalidades

básicas definidas pelo IOM (2003), que são:

• Dados e Informações Médicas - inclui diagnóstico médico, lista de medicamen-

tos, alergias informações demográficas, narrativas clínicas e resultados de exames

laboratoriais;

• Gerência de Resultados – dá suporte eletronicamente a todos os tipos de resulta-

dos, por exemplo: exames laboratoriais, procedimentos radiológicos, entre outros;

• Suporte aos Pedidos - incorpora o uso de sistemas de pedidos computadorizados,

particularmente em pedidos de medicamentos; e

• Suporte à Decisão - emprega capacidades de suporte a decisões clínicas, tais

como alertas, lembretes e diagnóstico baseado em computadores.

Além destas funções centrais, a IOM (2003) acrescenta mais quatro funções complemen-

tares:

• Comunicação Eletrônica e Conectividade - permite que todos os envolvidos no

cuidado do paciente tenham uma comunicação eficiente entre eles e com o paci-

ente;

• Suporte ao Paciente - inclui a telemedicina e materiais educacionais para os pa-

cientes;

• Processos Administrativos - Simplifica as tarefas administrativas, tais como

agendamento, autorização, verificação de seguros; e

• Relatórios e Gerenciamento da Saúde da População - estabelece uma termino-

logia padrão para a geração de relatórios para o setor público ou privado.

Como pôde ser visto, um sistema EMR pode conter mais funções do que um PEP, pois

este último, em sua forma mais simples, possui somente as duas primeiras capacidades cen-

trais de um EMR. 
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A utilização de um EMR traz vantagens competitivas para a instituição de saúde que vão

além dos benefícios citados como vantagens do PEP, na Seção 2.1.1 . As organizações que

têm implantado o EMR podem melhorar a eficiência organizacional como um todo, aumen-

tando a produtividade e reduzindo os custos (WAGER et al., 2009). Além disso, o EMR pro-

move a redução de custos para os pacientes, pois reduz a ocorrência de solicitação de exames

repetitivos e pode orientar os médicos para a prescrição de medicamentos genéricos (BATES;

GAWANDE, 2003).

2.3 Electronic Health Record (EHR)

O EHR amplia as capacidades do EMR na medida que o mesmo sistema pode ser utiliza-

do em diversas instituições diferentes, compartilhando os dados dos pacientes. Para que o sis-

tema seja considerado um EHR, segundo a OIM (2003), deve incluir todas as quatro capaci-

dades centrais e todas as quatro capacidades adicionais descritas na Seção 2.2 .

Segundo Ford et al. (2009), em 2004, o então presidente dos EUA George Bush estabele-

ceu uma meta de implantar um sistema EHR nacional, no prazo de dez anos. O atual presi-

dente Obama manteve a meta e prometeu ampliar os recursos disponíveis para alcançá-la.

Ainda de acordo com Ford et al. (2009), dificilmente esta meta será alcançada dentro do pra-

zo e para acelerar o processo de integração é necessário que seja publicado um único padrão,

aceito nacionalmente, já que o padrão certificado pelo CCHIT não contempla os requisitos de

interoperabilidade necessários.

2.4 Personal Health Record (PHR) ou Personal Health Systems

(PHS)

Os termos Personal Health Record (PHR) ou Personal Health Systems (PHS) tem sido

utilizado em trabalhos diferentes para se relacionar ao mesmo conceito: um sistema que

atribui ao paciente o papel central de gestor das informações sobre a sua saúde.
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Basicamente o PHR possui as características de um PEP, com a principal diferença de ser

disponibilizado, através da Internet, para qualquer cidadão, por um fornecedor independente,

que não está ligado, necessariamente, a nenhuma instituição provedora de saúde.

A American Health Information Management Association (AHIMA) define PHR como

um recurso eletrônico que disponibiliza informações de saúde ao longo da vida de um pacien-

te, possibilitando aos pacientes a tomada de decisões relativas ao seu estado de saúde. Essas

informações provêm tanto do indivíduo, como dos médicos responsáveis pelo paciente. O

PHR é mantido num ambiente seguro e privado, no qual o indivíduo determina quem tem di-

reito de acesso (AHIMA, [S.d.]).

De acordo com a National Alliance for Health Information Technology (NAHIT), no

PHR cabe ao indivíduo decidir como as suas informações devem ser acessadas e por quem.

Além disso, o NAHIT esclarece que portais eletrônicos que fornecem informações de saúde

sobre os indivíduos, que são mantidos por entidades provedoras de saúde sem transferir o

controle de informação aos mesmos, não devem ser considerados PHR, são apenas EHR ou

EMR com acesso pela Internet (THE NATIONAL ALLIANCE FOR HEALTH INFORMA-

TION TECHNOLOGY, 2008).

Geralmente, a inclusão de um paciente em um PHR parte por sua iniciativa própria ou de

seus familiares, diferente dos outros sistemas cuja inscrição acontece quando o paciente é

atendido em alguma instituição de saúde. Uma vez registrado no PHR, o próprio paciente

pode incluir as informações básicas sobre a sua saúde, tais como seu peso, altura, alergias co-

nhecidas, entre outras.

Procedendo desta forma, o paciente pode estar de posse do seu prontuário eletrônico em

qualquer lugar que estiver, sendo necessário apenas de um computador conectado à internet.

Com isso, o paciente em viagem ou que mudar de domicílio não terá prejuízo em relação ao

cuidado com a saúde, pois os novos profissionais, que o atenderão, terão a sua disposição

todo o histórico do paciente. Além disso, um portal de saúde acessível pelos pacientes pode

melhorar o cuidado médico de várias formas, particularmente melhorando a comunicação en-

tre pacientes e médicos (ROSS; LIN, 2003).
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Este tipo de sistema tem o seu funcionamento muito mais próximo do paciente, possibili-

tando a elaboração de novas funcionalidades que antes não era viável. Por exemplo, um PHR

pode conter mecanismos de lembretes, que disparam um alarme no celular ou dispositivo mó-

vel do paciente na hora de tomar um medicamento ou nos momentos de refeição apresentar

um cardápio recomendado por nutricionistas. Alguns estudos revelam que os sistemas de lem-

bretes computadorizados ajudam no tratamento de doenças crônicas e na vacinação (BATES

et al., 2003; SALEEM et al., 2005).

Entretanto, a transferência da responsabilidade sobre os dados médicos para os pacientes

não é vista como um consenso entre os pesquisadores. Segundo o estudo da NAHIT (2008),

poucos americanos conhecem um sistema PHR, sabem dos seus benefícios e se interessaram

em criar o seu perfil em um PHR. Esta afirmativa pode ser confirmada pelo fracasso do Goo-

gle Health, que surgiu em 2008, com o respaldo de um gigante do setor de TI e encerrou as

suas atividades prematuramente, no dia primeiro de janeiro de 2012, alegando justamente a

falta de interesse da população pelo serviço. Além do registro das informações do paciente, o

Google Health possuía funcionalidades interessantes, como a divulgação de notícias sobre

saúde, vinculadas automaticamente ao perfil do usuário; alerta de interações medicamentosas;

e lembretes gerais.

O fim das atividades do Google Health, não implica no fracasso do modelo PHR, pois

existem outros projetos em atividade, destacando-se entre eles o Microsoft HealthVault, que

oferece uma plataforma integrável para o desenvolvimento de aplicações ou dispositivos com

a sua API10, além de permitir que os pacientes vinculados ao Google Health possam migrar

todas as suas informações para o novo ambiente sem dificuldade.

Atualmente, ainda não está claro se o PHR um dia será utilizado em larga escala. Tenório

et al. (2013) realizaram um estudo de revisão da literatura onde foram encontrados diversos

trabalhos confirmando os benefícios concretos obtidos através da implantação do PHR. Entre-

tanto, também foi confirmada a baixa taxa de adoção do PHR pela população. Os principais

obstáculos apontados pelos profissionais de saúde foram a falta de “garantia da validade das

10 Application Programming Interface (API) é o conjunto de métodos e padrões que especificam como componentes de
software devem se comunicar entre si.
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informações contidas nos PHR, as implicações de informações incorretas para o tratamento e

a privacidade dos dados” (TENÓRIO et al., 2013) .

2.5 Integração dos S-RES

Cada categoria de S-RES apresentada anteriormente possui vantagens sobre as outras ca-

tegorias. Por exemplo, um PHR não irá possibilitar a redução de custos dos processos admi-

nistrativos que um EMR provê, da mesma forma que um EMR não tem proximidade do paci-

ente apresentada em um PHR. Considerando-se que cada uma das abordagens têm vantagens

expressivas, tanto para o profissional como para o paciente, a criação de um modelo integra-

do, no qual todas as categorias de S-RES coexistam de forma colaborativa, pode significar a

agregação das vantagens de cada modelo em um sistema de saúde digital completo.

A Figura 3 apresenta um possível modelo de integração entre os S-RES. O PEP repre-

senta o elemento central, desempenhando o papel de repositório dos dados dos pacientes. A

ele, podem ser adicionados novos subsistemas administrativos, de acordo com a necessidade

de cada instituição, formando o EMR. Estes, por sua vez, se comunicariam com os EMR de

outras instituições, para a troca de informações dos pacientes, formando o EHS de uma locali-

dade.  Os pacientes, poderiam então consultar o seu PEP, através de uma interface PHR.

Através desta integração, seria possível obter as vantagens de cada uma das categorias de

S-RES. Entretanto, existem diversas barreiras que precisam ser vencidas para que uma solu-

ção desta forma possa ser implantada. Entre elas, adoção de um padrão único para o comparti-

lhamento de informações, visto que cada componente deste sistema pode ser desenvolvido

por fabricantes de software diferentes, e a garantia de privacidade (WEITZMAN et al., 2012;

WITRY et al., 2010). 
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Figura 3: Integração entre os S-RES

Fonte: O Autor

O modelo de segurança proposto neste trabalho tem como objetivo minimizar o problema

da ameaça à privacidade dos dados dos pacientes. Este modelo será descrito detalhadamente

no Capítulo 4. Já o Capítulo 6 apresenta um protótipo de uma aplicação desenvolvida se-

guindo o modelo proposto.

Para resolver o problema da padronização, alguns fabricantes de software já passaram a

adotar alguns dos padrões de informação em saúde existentes, entre eles os padrões de voca-

bulário, de conteúdo, de comunicação e de armazenamento de imagens. Alguns dos principais

padrões serão apresentados na próxima Seção.

2.6 Normas e Padrões para Sistemas de Informação em Saúde

A International Standards Organization (ISO) define padrão como um documento esta-

belecido por consenso e aprovado por um grupo reconhecido, que estabelece, para uso geral e

repetido, um conjunto de regras, protocolos ou características de processos, com o objetivo de
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ordenar e organizar atividades em contextos específicos para o benefício de todos (SOCIE-

DADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA SAÚDE, 2009).

Segundo Massad et al. (2003), a informática mudou substancialmente os mecanismos de

armazenamento, processamento e transmissão de dados. Entretanto, independente do meio

utilizado, para que a representação e troca de informações possam ocorrer de forma com-

preensível, entre dois ou mais usuários de um sistema de comunicação, são necessárias duas

condições básicas: definição de um vocabulário comum para representação e registro de con-

ceitos; e fazer com que a comunicação ocorra segundo um conjunto de regras compartilhadas

pelos usuários.

Essa visão exposta por Massad deixa clara a necessidade de adoção de padrões para a co-

municação entre sistemas. Sobretudo, entre sistemas de saúde, uma vez que, nesses casos, há

vocabulário e conceitos bem característicos e há diversas regras protocoladas que devem ser

seguidas em cada procedimento médico. 

Leão (2000 apud  MOTA, 2009) apresenta os seguintes benefícios da padronização:

• Melhora da comunicação entre prestadores da assistência, governo e pagadores;
• Maior facilidade na obtenção de informação para estudos epidemiológicos e defi-
nição de políticas em saúde;
• Habilidade de executar análise custo x benefício de investimentos na área da saú-
de;
• Transferência automática da informação na rede de atenção levando menor custo e
maior qualidade na assistência; e
• Possibilidade de comparação e análise de desempenho institucional, implicando na
otimização de recursos e aumento da qualidade.

Buscando alcançar estes benefícios, Mota (2009) afirma que a área de saúde vem, pro-

gressivamente, estabelecendo padrões para o registro de informações. Esta padronização com-

preende os aspectos de representação, transmissão, acesso e armazenamento da informação

em saúde. Entre os padrões existentes atualmente na área de saúde, destacam-se o HL7, CEN

TC251, CorbaMed, DICOM, OpenEHR e o TISS.
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2.6.1 HL7

O Health Level Seven, HL7, é uma organização sem fins lucrativos, fundada nos EUA,

em 1987, que desenvolve padrões internacionais de saúde (HL7, [S.d.]). Trata-se de uma

Standards Developing Organization (SDO), ou seja, uma entidade que produz padrões, acre-

ditada pela American National Standards Institute (ANSI). 

A origem do termo Level Seven está associada à camada de mais alto nível do modelo de

comunicação da ISO/OSI, ou seja, a camada de aplicação. Esta relaciona-se com a implemen-

tação de sistemas para o usuário, portanto, não é necessária nenhuma restrição quanto à comu-

nicação, tipo de rede ou meio físico. O HL7 tem a função de definir da estrutura da informa-

ção a ser trocada, à sequência e instantes para fazê-lo e as correspondentes mensagens de con-

firmação ou de erro (HL7 Brazil, [S.d.]) .

A sede da organização está localizada nos EUA, mas já conta com delegações de vinte e

sete países como Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia, Croácia, Di-

namarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia,

México, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Suíça, Taiwan e Turquia.

Em 1994, a HL7 foi reconhecida pela American National Standards Institute (ANSI), e desde

então a sua adoção tem sido intensificada.

O HL7 tem como missão promover o desenvolvimento de normas relacionadas com a

troca, integração, partilha e recuperação de informação eletrônica na saúde, assim como no

apoio à prática médica e administrativa e avaliação dos serviços de saúde. Em concreto, a sua

missão orienta-se para o desenvolvimento de uma linguagem flexível, de baixo custo, possí-

vel de parametrizar, seguindo uma metodologia que permita a interoperabilidade entre os

mais diversos Sistemas de Informação na área de saúde.

A unidade básica para a troca de informações definida pela HL7 é a mensagem. Generi-

camente, pode se afirmar que uma mensagem é constituída por partes, que por sua vez são

constituídas por campos, e estes últimos são organizados em componentes.

Além do formato, a norma define como deve ocorrer a troca de mensagens, quais são os

mecanismos de sincronização e detecção de erro. Também são especificadas as circunstâncias
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em que as mensagens devem ocorrer. Por exemplo, pode ser definido que o compartilhamento

dos dados pessoais de um paciente deve ser realizado no momento do cadastro. Então, quando

houver a admissão de um paciente, uma mensagem com os seus dados deve ser transmitida

automaticamente a todos os sistemas relacionados.

O HL7 não restringe o sistema operacional nem a linguagem de programação a ser utili-

zada para a troca de informação, além disso, o HL7 é independente de meio físico e de proto-

colo de comunicação. O padrão HL7 permite que o implementador defina suas próprias men-

sagens, o que mais uma vez, torna-o flexível.

2.6.2 CEN TC251

O TC251 é o comitê técnico responsável por criar padrões da área de saúde da European

Committee for Standardization (CEN), a organização de padrões da União Européia. O objeti-

vo do TC251 é similar ao HL7.

Através da cooperação entre EUA e União Européia, foi formalizado no ano de 2000 um

acordo de convergência entre os padrões da HL7 e do TC251, através da assinatura de um me-

morando, que traz como objetivo principal: 

CENT/TC 251 and HL7 agree to collaborate in the spirit of mutual appreciation,

respect and openness to seek pragmatic solutions to obtain unification of their set of

standards for healthcare communication and to make the results globally available

to ISO. (“Memorandum of Understanding on Intensifying the collaboration

between CEN/TC251 and HL7,” 2000)

De acordo com Mandl et al. (2001), após a assinatura deste memorando vários escritórios

da HL7 foram instalados nos países europeus.

2.6.3 CorbaMed

O Common Object Request Bronker Architecture (CORBA) é uma tecnologia, mantida

pelo Object Management Group (OMG), que permite a troca de objetos (informações) entre

sistemas de plataformas e linguagens diferentes, através da padronização dos serviços ofereci-

dos pelos sistemas (FIGUEIREDO et al., 2007).
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A OMG tem um comitê específico na área da saúde denominado CorbaMed. Este comitê

tem especificado alguns serviços, tais como o Person/Patient Identification Service (PIDS),

cujo objetivo é recuperar dados demográficos de pacientes cadastrados em diferentes sistemas

(COSTA, 2001).

Cabe ressaltar, que a adoção de um padrão, como o CorbaMed, não retira a flexibilidade

para que os desenvolvedores de software implementem a sua solução da maneira que achar

mais adequada, pois o CorbaMed especifica apenas a interface de comunicação do sistema e

não define como as informações devem ser armazenadas internamente (MANDL, K D et al.,

2001). 

2.6.4 DICOM

O Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) é um padrão desenvolvi-

do por um comitê de trabalho formado por membros do American College of Radiology

(ACR) e do National Electrical Manufactures Association (NEMA) que iniciou os trabalhos

em 1983, com a finalidade de se padronizar o formato das imagens diagnósticas, como tomo-

grafias, ressonâncias magnéticas, radiografias, ultrassonografias, entre outros, de forma que os

arquivos de imagens gerados por um equipamento pudessem ser utilizado em equipamentos

ou computadores de fabricantes diferentes. Em 1993 foi lançada a especificação DICOM3

como uma evolução de versões anteriores (MASSAD et al., 2003).

O DICOM define também o formato como deve ser feito o armazenamento de sinais bio-

lógicos unidimensionais como eletrocardiograma, eletroencefalograma, pressão arterial, tem-

peratura e outros (MASSAD et al., 2003).

Além da utilização das imagens para fins de diagnósticos e tratamentos dos pacientes, o

armazenamento de imagens padronizadas permite o desenvolvimento de outras aplicações,

tais como: criação de uma biblioteca digital de imagens médicas para fins educacionais e de

pesquisa; construção de uma rede de telemedicina para troca de informações entre especialis-

tas localizados em polos geograficamente distantes, com a finalidade de obter uma segunda

opinião em diagnósticos (NETO, G. H. et al., 1993).
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2.6.5 TISS

Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS) é o padrão criado pela Agência Naci-

onal de Saúde Suplementar (ANS) que define o padrão para a troca de informação entre ope-

radoras de plano privado e prestadores de serviços de saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE

INFORMÁTICA NA SAÚDE, 2009):

O objetivo do padrão TISS é atingir a compatibilidade e interoperabilidade funcio-
nal e semântica entre os diversos sistemas independentes para fins de avaliação da
assistência à saúde (caráter clínico, epidemiológico ou administrativo) e seus resul-
tados, orientando o planejamento do setor.

Com a implantação do TISS, pretende-se reduzir o tempo gasto nos processos administra-

tivos oriundos da grande variedade de formulários utilizada pelas operadoras, para, com isso,

agilizar atendimento aos beneficiários. 

Segundo Farias (2008), a padronização e a troca eletrônica de informações em saúde su-

plementar trazem inúmeros benefícios, entre os quais:

• Aprimora a comunicação entre os atores do setor;
• Reduz o uso de papel, agilizando o acesso do beneficiário aos serviços de saúde;
• Facilita a obtenção de informações para estudos epidemiológicos e definição de
políticas em saúde;
• Favorece a realização de análise de custos e benefícios de investimentos na área de
saúde;
• Reduz custos administrativos;
• Melhora a qualidade da assistência à saúde; e
• Possibilita comparações e análises de desempenho institucional implicando a oti-
mização de recursos e aumento da qualidade de gestão.

2.6.6 OpenEHR

A Fundação OpenEHR é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é transformar

em realidade prontuários eletrônicos interoperáveis, permitindo assim que informações de

melhor qualidade estejam disponíveis para a área da saúde. Para atingir este objetivo, a funda-

ção propõe uma série de padrões.

O objetivo da OpenEHR é disponibilizar uma arquitetura independente que permita uma

expansão técnica ou funcional sem custos nem esforços significativos, através da disponibili-

zação dos componentes de software códigos fontes livres (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DO SISTEMA DE SAÚDE, 2009).
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A organização OpenEHR pretende desenvolver e divulgar tecnologias de integração e co-

municação entre sistemas de informação aplicados à saúde. O projeto OpenEHR define espe-

cificações aplicáveis a todo o tipo de dados clínicos, desde laboratoriais, imagem, patológicos

e diagnósticos, entre outros, assim como dados de workflow que definem sequências de even-

tos.

2.6.7 Normalização da Sociedade Brasileira de Informática na

Saúde

Como os sistemas de informação em saúde vinham sendo desenvolvidos e implantados

antes das normas que regulamentassem esta atividade, não existia a certeza sobre a maneira

que os arquivos em papéis deveriam ser mantidos. Desta forma, o Conselho Federal de Medi-

cina (CFM), afirma que desde 2000, a sua câmara técnica de informática vinha recebendo inú-

meros questionamentos referentes à validade jurídica dos registros informatizados e à obriga-

toriedade de manter a guarda dos prontuários em papel, bem como o tempo de guarda dos

mesmos. Hospitais e clínicas de todo o país demonstravam enfaticamente sua preocupação em

saber o que deveria ser feito com os imensos arquivos de prontuários (CONSELHO FEDE-

RAL DE MEDICINA, 2002).

Para tentar minimizar este problema, o CFM estabeleceu um convênio com a Sociedade

Brasileira de Informática na Saúde (SBIS), com o objetivo de definir o processo de certifica-

ção dos sistemas de informação. Como resultado deste convênio, houve a publicação das nor-

mas técnicas para certificação de sistemas de informação em saúde, por meio da resolução

n.º 1639/2002 do CFM. Esse documento foi continuamente revisado e atualizado e o seu con-

teúdo se encontra na versão 3.3 do Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrô-

nico em Saúde (S-RES), de maio de 2009 (SBIS, 2009).

Os critérios técnicos para a certificação estão baseados na norma ISO/IEC 17799 e no

Código de Ética para a Gestão de Segurança da Informação e buscam, segundo o CFM

(2002):

[...]garantir a integridade da informação e a qualidade do serviço; as políticas de rea-
lização de cópias de segurança; os requisitos para o sistema de banco de dados a se-
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rem utilizados; os fatores de privacidade e confidencialidade, enfatizando os aspec-
tos de política de controle de acesso, auditoria e transmissão de dados.

O CFM busca, com isso, ajudar no desenvolvimento de sistemas de informação mais pre-

cisos e que atendam às reais necessidades das instituições de saúde no país, delimitando nor-

mas e ações que guiem os pesquisadores de várias áreas no aprimoramento e direcionamento

das ações que normalizem um modelo de prontuário eletrônico.

Para fins de certificação, os sistemas estão enquadrados em três categorias: 

Assistencial Ambulatorial – S-RES voltados para a assistência ambulatorial, tais
como: sistemas de automação de consultórios clínicos, de informação ambulatorial,
de unidades básicas de atendimento à saúde, etc., assim como a parte ambulatorial
de sistemas hospitalares ou de sistemas integrados de informação em saúde. 

GED – Sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos, utilizados para o ar-
mazenamento e visualização de documentos relacionados à informação de saúde.

TISS – Categoria dirigida ao atendimento do padrão TISS da ANS. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA SAÚDE, 2009)

Além destas categorias, os S-RES devem ser enquadrados em um nível de segurança: O

Nível de Garantia de Segurança 1 (NGS1) ou Nível de Garantia e Segurança 2 (NGS2). O

NGS1 estabelece critérios gerais de segurança da informação, organizado em várias categori-

as, tais como: autenticação, controle de seção, acesso remoto e segurança dos dados. 

O NGS2 inclui requisitos necessários para que o sistema trabalhe com uma infraestrutura

de chaves públicas do ICP-Brasil11. É importante observar que para um sistema se qualificar

com o NGS2 é preciso atender a todos os requisitos do NGS1, além dos próprios requisitos do

NGS2, ou seja, os requisitos são acumulativos.

A partir do ano de 2007, o CFM autorizou, através da resolução n.º 1821/2007, a elimina-

ção em papel para os S-RES certificados no NGS2, além de determinar o tempo de guarda

dos prontuários em papel em 20 anos. 

11 “A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emis-
são de certificados digitais para identificação virtual do cidadão” (ITI, [S.d.])
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2.7 Privacidade da Informação

O termo privacidade representa um conceito difícil de ser definido, pois possui um com-

ponente abstrato muito forte. A ideia do que é privado ou não varia muito de pessoa a pessoa. 

Ishitani (2003) destaca o seguinte conceito fornecido por Warren e Brandeis (1890): “pri-

vacidade é o direito de estar sozinho”. Embora esta definição seja altamente difundida, fica

difícil transportá-la para o ambiente computacional, afinal, o que é estar sozinho em uma rede

de computadores? Elgesem (1996) afirma que a proteção à privacidade, no contexto da com-

putação de dados pessoais é, de alguma forma, diferente de outras formas de proteção à priva-

cidade, e, em seguida, fornece a sua definição de privacidade no contexto das informações:

“privacidade é a habilidade de consentir para a disseminação de informações pessoais”.

Westin (1967 apud ATENIESE et al., 2003) defende que a privacidade é um conceito

fundamental para sociedades livres, e fornece uma definição que vai além da privacidade dos

indivíduos, pois engloba também a privacidade dos grupos ou instituições. Na sua definição

“privacidade é o direito dos indivíduos, grupos ou instituições de determinar quando, onde e

quais informações sobre os mesmos podem ser comunicadas a terceiros”. 

Independente do conceito de privacidade adotada. Uma forte evidência de sua importân-

cia para o convívio em sociedades livres está no fato de que a Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos, contém o artigo XII12 para tratar justamente da garantia ao direito à privacidade.

Nesta mesma linha, Vianna (2006) afirma que: 

O direito à privacidade torna-se então um dos fundamentos do Estado Democrático
de Direito, devendo ser concebido como uma tríade: direito de não ser monitorado,
direito de não ser registrado e direito de não ter registros pessoais publicados.

Quando se trata de informações clínicas, o cuidado com a privacidade das informações

deve ser ainda maior, pois “o sigilo da informação sempre foi considerado como característica

obrigatória da profissão médica” (LOCH, 2003). 

12 Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XII: Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na
sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à pro-
teção da lei contra tais interferências ou ataques.
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Assim, durante o desenvolvimento ou implantação de um S-RES, a preocupação com a

privacidade dos pacientes deve ter um papel central, pois a violação à privacidade nos dados

dos pacientes pode lhes causar danos irreparáveis. Danos estes que podem variar de um sim-

ples inconveniente a prejuízos financeiros ou sociais.

Além dos danos causados ao paciente, se o evento da violação de privacidade se tornar

público, a instituição envolvida terá prejuízo na sua imagem. Uma pesquisa recente, realizada

pela FairWarnings, no Canadá, concluiu que 98% dos pacientes consideram que a alta admi-

nistração dos hospitais e outras organizações provedoras de saúde têm a responsabilidade éti-

ca e legal de proteger os dados dos seus pacientes e que 77.4% dos pacientes afirmaram que

se ocorrer alguma quebra de privacidade dos pacientes, os danos à reputação da entidade po-

deriam ser considerados severos (FAIRWARNING, 2011).

Entretanto, existe um paradoxo entre a garantia de privacidade e a eficiência do sistema,

pois, para maximizar a eficiência no tratamento dos pacientes, os S-RES devem ser capazes

de compartilhar informações entre os diversos profissionais ou instituições, e quanto mais

pontos de conexão existirem no sistema mais difícil é a garantia de sua segurança. Ferguson

et al. (2010) alerta que a complexidade do sistema é a pior inimiga da segurança e explica que

a complexidade é a medida de quantas coisas interagem em algum ponto.

Neste contexto, Agich (1994) defende que privacidade não deve ser tratada como ele-

mento a ser trocado pela eficiência do sistema, pois ela é um direito básico dos indivíduos que

está ancorado no princípio fundamental da autonomia e da autodeterminação. A privacidade

não é apenas um valor que precisa de proteção, em vez disso, é uma questão complexa que re-

quer uma análise crítica rigorosa e muita discussão.

Por outro lado, existem situações nas quais a acessibilidade às informações do paciente

deve estar acima de qualquer questão, por exemplo, quando o profissional precisa acessar as

informações de um paciente para realizar algum tratamento de emergência é importante que a

informação esteja disponível e sem atraso (ATENIESE et al., 2003).

Se esta já é uma questão complexa para os profissionais de saúde, a maioria da população

não tem conhecimento sobre como tratar os problemas de segurança (ATENIESE et al.,

2003). Desta forma, o que se percebe é o crescimento da preocupação pública em relação a
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uma possível violação da privacidade dos dados clínicos (BOWEN et al., 1997). Agora, que

os S-RES já demonstraram a sua capacidade, o desafio é disponibilizar mecanismos de segu-

rança para a garantir a privacidade dos pacientes e que tenham um impacto mínimo na quali-

dade do serviço prestado. Para isso, será preciso combinar mecanismos de segurança a fim de

permitir um equilíbrio entre a necessidade das informações pelos usuários do sistema e a ne-

cessidade de proteção das informações do paciente.

2.8 Requisitos de Privacidade e Segurança para S-RES

A importância da segurança da informação é um ponto de concordância geral entre pes-

quisadores, provedores de saúde e população. Em nenhum dos trabalhos pesquisados, houve

um autor que falasse que a segurança não era importante. Entretanto, o termo segurança não

possui o mesmo significado para todas as pessoas. Portanto, é preciso estabelecer critérios

claros sobres as características que se deseja alcançar com o desenvolvimento ou implantação

de um S-RES. Nas seções a seguir, será apresentado um conjunto mínimo de características

de segurança desejável para um S-RES e será feito um mapeamento destas características nos

requisitos estabelecidos no Manual de Certificação  de S-RES da SBIS.

2.8.1 Autenticação

Autenticação é o processo através do qual é feita a verificação da identidade do usuário

que pretende utilizar o sistema, de tal forma que o referido sistema possa saber que o usuário

é realmente quem diz ser. Motta (2003) afirma que:

A correta identificação do usuário pelo serviço de autenticação é pré-condição para
um controle de acesso eficaz. Caso contrário, um usuário pode, mediante uma frau-
de, assumir a identidade de outrem, com privilégios mais poderosos, e ter acesso a
informações ou realizar ações à que não tem direito.

Existem diversos mecanismos de autenticação e Dias (2000) os classifica em três catego-

rias: 

Identificação Positiva - baseia-se em alguma informação que somente o usuário legítimo

deveria saber, por exemplo uma senha;
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Identificação Proprietária - identifica o usuário baseado naquilo que ele possui, por

exemplo um token ou smartcard; e

Identificação Biométrica - diferencia os usuários a partir de suas características físicas,

por exemplo a impressão digital.

É importante observar que não existe um mecanismo de autenticação mais indicado para

todos os casos. É preciso avaliar o custo e a eficácia dos métodos para realizar a escolha mais

adequada para cada situação.

Os requisitos de identificação e autenticação dos usuários do Manual de Certificação de

S-RES, da Sociedade Brasileira de Informática na Saúde (SBIS) estão apresentados no Qua-

dro 1.

Como pode ser visto, a certificação no nível NGS1 aceita vários mecanismos de autenti-

cação, desde o simples usuário e senha a sistemas biométricos. Entretanto, só traz um requisi-

to de segurança para o sistema de usuário e senha, mas nada especifica a respeito da seguran-

ça em sistemas biométricos. Já no nível NGS2, o único mecanismo de autenticação aceito é o

de certificado digital, como pode ser visto no Quadro 2

Quadro 1:Requisitos de Identificação e Autenticação NGS1

Fonte: (SBIS, 2009)



54

O CHHIT também possui requisitos similares, por exemplo o critério SC 03.01 diz que:

“The system shall authenticate the user before any access to Protected Resources (e.g. PHI)

is allowed, including when not connected to a network e.g. mobile devices.”13 (THE CERTI-

FICATION COMMISSION FOR HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY, 2010).

Pode-se dizer que os mecanismos de autenticação são a base para qualquer sistema de se-

gurança, mas Bowen (1997) alerta que, apesar da sua importância, a segurança do sistema não

pode depender somente deste mecanismo, ele deve ser combinado com outras medidas apre-

sentadas a seguir.

2.8.2 Controle de Acesso

O controle de acesso funciona como um complemento aos sistemas de autenticação. A

sua meta é fazer com que os usuários do sistema só possam ter acesso às funcionalidades ne-

cessárias para a realização do seu trabalho. Por exemplo, um paciente que acessar um S-RES

não poderá visualizar informações sobre outros pacientes. 

Segundo Wager et al. (2009), o controle de acesso às informações de saúde podem ser

implementados em um dos seguintes métodos:

Acesso Baseado no Usuário - É um mecanismo de segurança utilizado para garantir aos

usuários do sistema, acesso baseado na sua identidade;

13 Tradução livre: “O sistema deve autenticar o usuário antes que o acesso a quaisquer Recursos Protegidos seja permitido,
incluindo quando não estiver conectado à rede, por exemplo em dispositivos móveis.”

Quadro 2: Requisitos de Identificação e Autenticação NGS1.

Fonte: (SBIS, 2009)
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Acesso Baseado no Papel - Neste tipo de controle, os usuários são agrupados de acordo

com a sua função (papel), e o sistema verifica as permissões baseados no papel do usuário. É

importante observar que um mesmo usuário pode assumir mais de um papel. Esses dois pri-

meiros mecanismos de controle de acesso podem ser implementados a partir de uma lista,

chamada Access Control List (ACL) que informa “quem” pode fazer “o quê” no sistema; e

Acesso Baseado no Contexto - Pode ser implementado a partir do controle de acesso ba-

seado no usuário ou no papel, e adiciona-se a informação do contexto à lista de permissões.

Desta forma, a lista conteria as informações “quem” pode fazer “o quê” em que “contexto”.

Um exemplo de controle de acesso baseado em contexto pode ser a seguinte regra: usuário

com o papel “cobrança” só pode acessar o sistema financeiro a partir dos computadores do

seu departamento e no horário comercial.

O controle de acesso também está previsto no manual de certificação do SBIS, onde,

além das categorias listadas acima, acrescenta a necessidade de permitir que os usuários pos-

sam realizar a delegação de poder. Os detalhes completos deste requisito, incluindo uma situ-

ação de exemplo podem ser vistos no Quadro 3.

Ateniese et al. (2003) defendem que as regras de acesso da ACL devem assumir três va-

lores: “negado”; “permitido”; e “consentimento necessário”. Desta forma, o médico poderia

ter acesso direto às informações básicas sobre a saúde do paciente (por exemplo, alergias),

mas precisaria solicitar o consentimento do paciente para acessar certas categorias de infor-

mação mais sensíveis, tais como doenças psicológicas. Esta característica está presente no

Manual de Certificação da SBIS, de forma ligeiramente diferente, no requisito opcional NGS

1.04.09: “Permitir que o paciente possa adicionar restrições de acesso a uma determinada par-

te ou à totalidade de seu RES”.

Quadro 3:Requisito de Delegação de Poder do NGS1. 

Fonte: (SBIS, 2009)



56

2.8.3 Acesso Seletivo ou Múltiplas Visões

O acesso seletivo ou múltiplas visões é a capacidade de representar uma mesma informa-

ção de várias formas diferentes, selecionadas de acordo com o papel do usuário logado. A im-

portância deste requisito se dá devido ao fato de que diversos profissionais precisam manipu-

lar os dados de um paciente. Por exemplo, durante uma internação hospitalar, os dados de um

paciente serão acessados pelo médico, enfermeiros, pessoal de cobrança, plano de saúde, far-

mácia, entre outros. Neste caso, nem todos os profissionais devem ter acesso à todas as anota-

ções realizadas no prontuário.

Assim, o manual de certificação da SBIS, através do requisito funcional FUNC 10.01,

recomenda que o S-RES deve: 

“Suportar visões diferenciadas e recuperação seletiva para a mesma informação para
atender demandas específicas, tais como apoio à decisão, análise de dados, financei-
ro, administrativo, etc.” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA
SAÚDE, 2009).

2.8.4 Segurança Física

Na categoria de segurança física, há diversas práticas que devem ser adotadas para prote-

ger o hardware contra riscos naturais, ambientais ou humanos. É preciso estabelecer uma po-

lítica que limite o acesso físico aos computadores ou servidores, nos quais o S-RES está ins-

talado apenas às pessoas autorizadas. Entretanto, quando se trata de um S-RES que executa

pela Internet, não é possível proteger o sistema somente com barreiras físicas. É preciso se

definir também como devem ser armazenadas as cópias de segurança e como deve ser feito o

descarte do equipamento. Wager et al. (2009) citam um caso em que um computador conten-

do os arquivos de pacientes com AIDS e outras DST foi colocado à venda no estado de Ken-

tucky, em 2003.

Complementando os cuidados físicos, Pancoast et al. (2003) listam alguns procedimentos

que devem ser adotados ao se armazenar os dados do paciente em PDA: Ter sempre cuidado

com o controle físico dos equipamentos; utilizar técnicas de criptografia para proteger as in-

formações; utilizar uma senha para ligar o PDA e configurar o tempo máximo para que o dis-

positivo se desligue se estiver sem uso.
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2.8.5 Backup e Recuperação de Dados

O plano de backup tem como objetivo fornecer uma maneira de restaurar o sistema após

uma falha grave de hardware ou software, minimizando a perda de informações. O plano de

segurança também deve considerar ataques potenciais, acidentais ou intencionais que possam

comprometer a integridade dos dados. Desta forma, torna-se fundamental que exista uma boa

política de backup (BARROWS; CLAYTON, 1996).

Uma atenção especial deve ser dada à guarda e ao manuseio do backup, pois, como qual-

quer arquivo digital, é muito fácil realizar uma cópia do mesmo. Costa (2001) recomenda que

os backups sejam armazenados em locais seguros e que os arquivos sejam encriptados.

Tanto o Manual de Certificação da SBIS quanto o CCHIT especificam requisitos de

backup muito semelhantes. Entretanto, nenhuma das certificações exige que o backup seja en-

criptado, nem dão indicativos sobre a periodicidade da realização ou forma de armazenamen-

to dos mesmos. Esta ausência pode ser verificada no Quadro 4.

2.8.6 Conexão Segura

Quando houver a necessidade de troca de informações com outros sistemas, através da

Internet, esta comunicação deverá ser realizada através de um canal seguro, para impedir que

os dados possam ser capturados durante a transmissão. 

Quadro 4: Requisitos de Cópia de Segurança (Backup) do NGS1.

Fonte: (SBIS, 2009)
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A norma da SBIS e a da CCHIT especificam que a comunicação entre os sistemas (clien-

te e servidor) deve ser feita utilizando um protocolo de segurança (HTTPS14 ou IPSEC15),

além de exigir a autenticação dos componentes, em um sistema distribuído.

Os trabalhos de Earnest et al. (2004) e Liederman e Morefield (2003) utilizaram com su-

cesso o protocolo ssl16 com a finalidade de proteger a comunicação entre pacientes e médicos.

2.8.7 Não Repúdio

Os sistemas devem assegurar o não repúdio de todas as operações e transações armazena-

das no S-RES. Em outras palavras, se uma dada operação é autenticada com a identidade de

um dado agente, o sistema deve assegurar que esse agente não possa negar a autoria desta

operação (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, 2009).

Esta característica não está expressa explicitamente no Manual de Certificação da SBIS,

entretanto, é contemplada implicitamente através da recomendação de uso da Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e do requisito NGS1.07.03 (Impedir exclusão e alte-

ração): “Não permitir exclusão ou alteração de dados já existentes no RES. Ações de correção

devem preservar os dados antigos”.

2.8.8 Integridade

A propriedade da integridade provê a proteção contra adulteração dos dados enquanto es-

tes são transferidos ou armazenados (MASSAD et al., 2003), seja esta tentativa de adultera-

ção intencional ou provocada por falhas no hardware ou software.

A propriedade da integridade é fundamental para que as informações armazenadas no

prontuário do paciente possam ser utilizada no auxílio à tomada de decisão, pois, se a infor-

14 HyperText Transfer Protocol Secure – é uma implementação do protocolo de transferência de hipertexto sobre a camada
de segurança do protocolo SSL (STEWART, 2005).

15 O IPSEC é um conjunto de protocolos que utiliza criptografia de chave pública para prover encriptação, controle de
acesso, não repúdio e autenticação de mensagens, sobre os pacotes do protocolo IP (DORASWAMY; HARKINS, 2003).

16 O ssl é um protocolo criptográfico que fornece serviços para o estabelecimento de um canal de comunicação seguro, na
camada de aplicação (STEWART, 2005).
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mação não estiver íntegra, o profissional de saúde não poderá confiar nela, e nem deverá to-

mar uma decisão baseado em uma informação na qual não confia.

O Manual de Certificação da SBIS indica vários momentos nos quais deve ser feita a ve-

rificação de integridade: no backup/recuperação; na transmissão de dados; na importação das

informações do paciente; na proteção das trilhas de auditoria; entre outros.

2.8.9 Acessibilidade 

O Código de Ética Médica garante aos pacientes o direito de receber cópias do seu pron-

tuário, quando o mesmo solicitar17. Através da utilização de um S-RES, esta atividade torna-

se muito mais fácil, visto que para retirar cópias de um documento digital não há a necessida-

de de localizar o documento original no arquivo físico. 

Através do PHR, é possível permitir que o próprio paciente tenha acesso ao seu prontuá-

rio através da Internet. Entretanto, deve-se ter cuidado para que o acesso a essas informações

seja feito somente pelo próprio paciente, daí, é necessário um sistema confiável para autenti-

cação do mesmo.

17 Código de Ética Médica. Capítulo X – Documentos Médicos. É vedado ao médico: Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a
seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua
compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. (Resolução CFM Nº 1931, de 17 de
setembro de 2009)



3 CRIPTOGRAFIA

Historicamente, o termo criptografia tem sido utilizado para descrever a arte ou a ciência

que estuda os esquemas para a comunicação segura através de um meio inseguro

(GOLDREICH, 2001). Atualmente, esta definição não é precisa, pois a criptografia não é mais

considerada uma forma de arte, além de estudar outros assuntos que vão além da comunicação

secreta, tais como assinaturas digitais, autenticação de mensagem, votação eletrônica,

numerário eletrônico, entre outros. De uma forma geral, a criptografia está envolvida na

criação de esquemas que devem manter a funcionalidade desejada, seja a proteção ao sigilo, à

integridade, ou à autenticidade, mesmo diante de tentativas de ataques maliciosos, que tentam

fazê-lo desviar do comportamento esperado. 

Esta mudança de abordagem, de arte para ciência, aconteceu no final do século 20, com o

surgimento de uma rica teoria, através da qual tornou-se possível o estudo rigoroso da

criptografia (KATZ; LINDELL, 2007). Com a utilização desta teoria, é possível realizar uma

comparação entre esquemas criptográficos distintos para avaliar qual deles é o mais adequado

em uma determinada aplicação.

Durante o desenvolvimento de um esquema criptográfico, deve-se sempre considerar que

existe um adversário disposto a fazer qualquer esforço na tentativa de burlar o sistema. A

partir daí, deseja-se provar, baseado nas premissas de segurança, que o usuário legítimo

consegue realizar a sua tarefa e que o adversário não conseguirá atingir o seu objetivo. Em

outras palavras, deseja-se provar que o algoritmo utilizado pelo usuário legítimo é eficiente e

que o algoritmo do adversário é inviável. 

Entretanto, em uma aplicação real, não se conhece quem é o adversário nem quais são as

suas estratégias de ataque. O desenvolvimento de medidas de segurança que são
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comprovadamente seguras contra ataques específicos não é suficiente, pois o adversário

poderia tentar atacar o sistema de forma diferente daquela que havia sido prevista. Não tem

sentido fazer suposições a respeito da estratégia dos adversários. As únicas suposições

justificadas são relacionadas às capacidades computacionais do mesmo (GOLDREICH,

2001). Ferguson et al.(2010) alertam que o adversário é inteligente, malicioso e desonesto;

eles não seguem regras e fazem coisas que ninguém havia pensado antes. Desta forma, são

completamente imprevisíveis. Portanto, o importante é buscar mecanismos que garantam a

proteção desejada, independente da estratégia adotada pelo adversário. É preciso, no entanto,

identificar o que se chama de “modelo do adversário”.

As seções a seguir apresentam formalmente os conceitos necessários para a construção de

um esquema de criptografia.

3.1 Propriedades de Segurança da Informação

A criptografia, de uma forma geral, é utilizada quando se deseja garantir a segurança de

um sistema de informação. Entretanto, a palavra segurança não tem um entendimento único.

É preciso se definir objetivamente quais são as metas de segurança que se deseja atingir, de

forma que seja possível, posteriormente, verificar se tais metas foram alcançadas.

A norma da ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 define o conceito de segurança da infor-

mação a partir das propriedades que se deseja atingir. Segundo a Associação Brasileira de

Normas Técnicas (2006), segurança da informação é a “preservação da confidencialidade, in-

tegridade e disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, [...], podem

também estar envolvidas”.

Por sua vez, a confidencialidade pode ser compreendida como a propriedade que garante

que uma informação é mantida em segredo, ela só pode ser vista por pessoas, entidades ou

processos autorizados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006). 

A integridade diz respeito a resguardar a informação contra alterações. Em uma comuni-

cação, se houver garantia de integridade da mensagem, o receptor terá a certeza que a mensa-
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gem recebida é idêntica à mensagem enviada. Esta proteção é realizada tanto para alteração da

mensagem intencional quanto não intencional (STEWART et al., 2005).

Por disponibilidade, compreende-se a propriedade de manter a informação acessível e uti-

lizável sempre que for requisitada por um usuário autorizado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS, 2006). 

Ainda existem outras propriedades de segurança que são objetos de estudo da criptogra-

fia, tais como a autenticidade e o não repúdio. Através da autenticidade, deseja-se ter a garan-

tia que uma determinada pessoa, entidade ou processo é realmente aquele que se diz ser, para

evitar que alguém ou algo se passe pelo papel de outro (FERGUSON et al., 2010). Por fim, o

não repúdio significa que uma pessoa não poderá negar a origem de uma informação na qual é

o verdadeiro autor (STEWART et al., 2005).

Todas essas propriedades são desejáveis no desenvolvimento de um S-RES. Através da

confidencialidade é possível implementar o conceito de privacidade do prontuário do pacien-

te; com a integridade, os profissionais de saúde poderiam confiar nas informações armazena-

das no sistema, tendo a certeza de que estas não foram modificadas intencionalmente ou não;

já a disponibilidade significa que o profissional poderá consultar as informações do paciente

sempre que necessário; a autenticidade garante que o sistema tem a certeza que o profissional,

ao consultar ou inserir informações, é realmente quem diz ser; e o não repúdio poderia ser uti-

lizado por uma autoridade para verificar a autoria de uma informação, em um processo de au-

ditoria ou investigação, interna ou externa.

As seções a seguir apresentam como a criptografia pode ser utilizada para se obter estas

propriedades de segurança, entretanto, a propriedade da disponibilidade não é objeto de estu-

do da criptografia e, portanto, está fora do escopo deste trabalho.

3.2 Conceitos Básicos

Computação Eficiente: Considera-se computação eficiente aquela em que o tempo de exe-

cução do algoritmo pode ser modelado através de uma função polinomial em relação ao

parâmetro de segurança. 
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Esta medida será utilizada para modelar o comportamento esperado dos algoritmos

executados pelos usuários legítimos, pois eles devem ter o resultado de sua computação dis-

ponível em tempo hábil. Assim, o polinômio que limita o tempo de execução dos seus algorit-

mos normalmente é conhecido e pequeno. 

O poder computacional do adversário também será modelado através de algoritmos de

tempo polinomial, entretanto este polinômio não é conhecido a priori, podendo assumir valo-

res muito maiores do que o polinômio do usuário legítimo. 

Neste caso, é preferível utilizar uma abordagem conservadora, considerando-se que o po-

der computacional do adversário é muito superior ao do usuário legítimo, visto que, além do

desconhecido, este possui a vantagem do tempo à sua disposição. Quando se desenvolve um

esquema de criptografia, espera-se que este permaneça seguro por algum período de tempo. O

adversário pode tentar atacar o sistema após cinco ou dez anos de seu desenvolvimento, utili-

zando resultados de pesquisas e tecnologia do futuro, que não estava disponível durante a cri-

ação do esquema (FERGUSON et al., 2010).

Afinal, se o esquema puder ser considerado seguro contra um adversário com um maior

poder computacional, ele também será seguro contra adversários com menor capacidade, e o

oposto não é verdade.

Além do modelo analítico, baseado na teoria de complexidade computacional, é preciso

que seja feito um estudo empírico do desempenho dos algoritmos básicos do sistema, com a

finalidade de se determinar se ele é satisfatório para aplicações práticas. Na área da criptogra-

fia é comum primeiro se desenvolver esquemas comprovadamente seguros, porém impraticá-

veis, para em seguida melhorar o seu desempenho a fim de torná-lo viável.

Esta necessidade se sustenta na premissa que apesar de, na teoria, todos os algoritmos de

tempo polinomial puderem ser considerados eficientes, na prática um algoritmo polinomial

pode levar um tempo considerado inviável, se o grau do polinômio for muito alto.

Função Desprezível: Uma função é considerada desprezível, se e somente se, ela

é não negativa, e seu resultado tende a zero, como o inverso de qualquer polinômio positivo.

Ou seja, para qualquer polinômio positivo existirá um tal que
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É importante notar que funções desprezíveis permanecem despre-

zíveis mesmo quando multiplicadas por qualquer polinômio. Em outras palavras, considere

que é uma função desprezível e que é um polinômio qualquer, a função

é uma função desprezível. São exemplos de funções desprezíveis:

(GOLDREICH, 2001). 

Funções desprezíveis serão utilizadas para limitar a probabilidade de sucesso do adversá-

rio na tentativa de quebrar a segurança do sistema, já que na criptografia moderna é aceitável

que o adversário tenha uma pequena probabilidade de sucesso. Katz e Lindell (2007) afir-

mam que eventos que ocorrem com uma probabilidade desprezível são tão incomuns que po-

dem ser ignorados. Desta forma, a possibilidade de quebra de um esquema criptográfico com

a probabilidade desprezível não é significante.

Observe que se for dado ao adversário poder computacional ilimitado e a possibilidade

de executar o seu algoritmo por um período de tempo indeterminado, este poderá quebrar o

esquema. Apesar disso, se o tempo para quebrar estes sistemas ficar na ordem de centenas de

anos, mesmo utilizando o supercomputador mais potente, considera-se que este é um nível de

segurança adequado.

3.3 Terminologias

A Figura 4 representa a aplicação mais comum da criptografia: duas pessoas desejam

trocar uma mensagem através de um canal inseguro. Suponha que o emissor (Alice), deseja

enviar, de forma segura, uma mensagem (m) para o receptor (Bob). Alice deseja ter certeza

que nenhum espião (Eva) poderá ler a mensagem, entretanto, como o canal de comunicação é

inseguro, Eva é capaz de capturar qualquer mensagem que Alice enviar para Bob.

A mensagem original m, antes da encriptação, recebe o nome de mensagem de texto

puro. O resultado da encriptação recebe o nome de texto cifrado. A recuperação do texto

puro, a partir do texto cifrado e da chave é feita através do processo de decriptação. 
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Para evitar que Eva compreenda a conversação, Alice e Bob decidem utilizar um esque-

ma de encriptação. Encriptação é o processo através do qual uma mensagem é transformada

de modo que a sua leitura só seja possível por quem tem uma informação adicional, a chave

K. Assim, para que eles pudessem utilizar a encriptação, seria necessário que os dois houves-

sem combinado esta chave com antecedência, em segredo.

Então, quando Alice deseja enviar uma mensagem a Bob, primeiro ela encripta esta men-

sagem com a chave combinada, obtendo a mensagem cifrada c. Em seguida, a mensagem c é

enviada para Bob. Eva, que está monitorando o canal de comunicação, obtém o texto cifrado

c, mas, como não tem o conhecimento da chave, não pode realizar a sua decriptação.

Como pode ser observado, a segurança do sistema depende fundamentalmente de dois fa-

tores: ninguém, além dos usuários legítimos podem ter acesso à chave e o algoritmo de en-

criptação deve ser suficientemente bom para que não seja possível decriptar a mensagem sem

o conhecimento da chave.

3.4 Modelos de Adversários

Os modelos de ataques são utilizados para definir o nível de segurança do sistema, atra-

vés da suposição da habilidade do adversário. A partir desta formulação, é possível realizar

afirmações a respeito da segurança dos algoritmos na forma: “O protocolo P é comprovada-

mente seguro contra o ataque A, considerando-se uma premissa B”. Este tipo de afirmativa é

mais útil do que uma frase vaga do tipo “O sistema S é seguro”, pois permite a comparação

entre protocolos distintos que possuem a mesma finalidade.
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3.4.1 Ataque de Texto Cifrado

Este é o tipo de ataque que a maioria das pessoas pensam quando se fala em quebrar um

esquema de criptografia. Através dele é modelado o comportamento do atacante bisbilhoteiro,

que tem a capacidade de capturar todo o conjunto de mensagens cifradas, trocadas entre Alice

e Bob, mas não tem a capacidade de modificar as mensagens transmitidas (FERGUSON et

al., 2010). 

Após receber o texto cifrado, o adversário pode analisá-lo na tentativa de obter alguma

informação do texto puro correspondente. Para se considerar que o adversário obteve êxito no

ataque, não é necessário que o mesmo recupere o texto puro por completo, basta extrair qual-

quer informação significativa do texto puro, a partir do texto cifrado. Ou, em outras palavras,

deve ser inviável para o adversário, a obtenção de qualquer informação parcial a partir do tex-

to cifrado.

3.4.2 Ataque de Texto Puro Conhecido (em inglês, “Known Plaintext Attack”,

KPA)

O ataque de texto puro conhecido ocorre quando o adversário, além interceptar as mensa-

gens trocadas por Alice e Bob, possui a sua disposição um conjunto de pares (texto puro e

texto cifrado) cifrados com a mesma chave. A partir destas informações, o atacante tenta obter

informações sobre o texto puro correspondente ao texto cifrado das mensagens interceptadas,

cujo texto puro é desconhecido.

Esta possibilidade de ataque é mais comum do que aparenta, visto que não é necessário

conhecer o texto puro completo e muitas mensagens trocadas eletronicamente possuem partes

previsíveis, tais como uma assinatura de e-mail ou cabeçalho do pacote TCP/IP (FERGUSON

et al., 2010). Para o atacante, qualquer informação adicional, além do texto cifrado ajuda na

condução do ataque.
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3.4.3 Ataque de Texto Puro Escolhido (em inglês, “Chosen Plaintext Attack”,

CPA)

No ataque de texto puro escolhido, o adversário pode obter textos cifrados, a partir de

textos puros de sua escolha (GOLDREICH, 2004). Esta capacidade do adversário é formaliza-

da permitindo que ele interaja livremente com o oráculo de encriptação18. Os textos puros são

cuidadosamente escolhidos, de forma a tornar o ataque mais fácil. 

De forma intuitiva, é possível perceber que o ataque de CPA é mais forte que os ataques

comentados anteriormente, visto que o adversário tem a sua capacidade aumentada. Quanto

mais forte o ataque, mais forte deve ser o esquema de criptografia para resistir a este ataque.

Entretanto, utilizar uma definição de ataque forte demais poderá conduzir à criação de esque-

mas menos eficientes, mesmo existindo outros esquemas mais eficientes, suficientemente for-

tes para a aplicação real (KATZ; LINDELL, 2007).

Entretanto, o ataque de texto puro escolhido é realista em várias situações. Frequente-

mente Alice pode receber informações de uma terceira parte (possivelmente influenciada por

Eva) e repassar estas informações para Bob de forma encriptada (FERGUSON et al., 2010). 

Katz e Lindell (2007) argumenta a favor da viabilidade prática deste ataque, recorrendo a

um fato histórico, ocorrido durante a segunda guerra mundial:

Em maio de 1942, criptoanalistas dos EUA descobriram que o Japão estava plane-
jando um ataque na ilha Midway, no Pacífico Central. Esta descoberta veio através
da interceptação de uma mensagem contendo o fragmento de texto cifrado “AF”,
que eles acreditavam corresponder ao texto puro “ilha Midway”. Infelizmente, suas
tentativas de convencer o comando de Washington desta descoberta foi em vão; eles
acreditavam que Midway poderia não ser o alvo. Os criptoanalistas da marinha en-
tão desenvolveram o seguinte plano. Instruíram as suas forças em Midway a envia-
rem uma mensagem de texto puro informando que seus suprimentos de água potável
estavam baixos. Os japoneses interceptaram a mensagem e imediatamente se repor-
taram aos seus superiores informando que “AF” estava com pouca água. Os criptoa-
nalistas da marinha capturaram esta mensagem e agora tinham a prova de que AF
correspondia à Midway, e os EUA enviaram três porta-aviões para a região . 

18 O oráculo de encriptação é uma metáfora utilizada para explicar a capacidade do adversário de obter acesso à função de
encriptação, visto como uma “caixa preta”, que retorna o texto cifrado, mesmo que o adversário não conheça a chave de
criptografia.
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Devido à viabilidade prática deste ataque, um bom algoritmo de encriptação não deve ter

problemas em resistir aos ataques desta categoria. Nenhum esquema de encriptação determi-

nístico satisfaz a esta condição (KATZ; LINDELL, 2007).

3.4.4 Ataque de Texto Cifrado Escolhido (em inglês, “Chosen Ciphertext

Attack”, CCA)

O ataque de texto cifrado escolhido é o mais poderoso entre todos os tipos de ataque.

Nele, o adversário tem acesso ilimitado a um oráculo de encriptação e a um oráculo de decrip-

tação. A meta deste ataque é recuperar alguma informação significativa sobre um texto cifra-

do com a mesma chave, o texto de desafio.  

Apesar de ter acesso ao oráculo de decriptação, a única restrição imposta ao adversário é

que ele não pode solicitar que o oráculo decripte o texto de desafio (GOLDREICH, 2004).

Katz e Lindell (2007) citam algumas situações em que este tipo de ataque pode ser realis-

ta, entre elas:

Imagine a comunicação entre um usuário e seu banco, na qual todas as mensagens
são encriptadas. Se esta comunicação não for autenticada, então um adversário pode
enviar mensagens de texto cifrado ao banco se fazendo passar pelo usuário; O banco
irá decriptar essas mensagens e o adversário poderá monitorar o resultado. 

3.5 Primitivas de Criptografia

As primitivas criptográficas são utilizadas como blocos para a construção dos protocolos,

que, por sua vez, são utilizados para construção de sistemas seguros. As primitivas podem ser

consideradas o núcleo seguro dos protocolos, assim, a definição formal de um conjunto de

primitivas fortes é essencial para a construção da segurança do sistema. 

3.5.1 Funções Unidirecionais

Funções unidirecionais desempenham um papel fundamental para a criptografia moderna.

Uma grande parte dos protocolos criptográficos existentes dependem da existência das fun-

ções unidirecionais. Informalmente falando, a ideia de uma função unidirecional é que exis-
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tem problemas (ou funções matemáticas) que, para o computador, é fácil de computar e difícil

de inverter. O conceito difícil aqui está associado a alta complexidade computacional.

Apesar da importância que as funções unidirecionais possuem para a criptografia, não

existe nenhuma prova da sua existência, nem mesmo uma evidência real que elas possam ser

construídas (SCHNEIER, 1996). Apesar disso, existem muitas funções que “se parecem” com

funções unidirecionais, que podem ser computadas eficientemente e que não existe, até o mo-

mento, nenhuma forma conhecida de invertê-las eficientemente. 

Formalmente, uma função 

a) Existe um algoritmo probabilístico de tempo polinomial (PPT) que, com a entrada pro-

duz uma saída 

b) Para todo algoritmo probabilístico de tempo polinomial (PPT) existe uma função des-

prezível tal que para um suficientemente grande:

, ou seja, a chance de um

adversário eficiente conseguir inverter a função em tempo equivalente a um polinômio

é no máximo desprezível no parâmetro de segurança.

Note que, seguindo a definição acima, não é impossível inverter a função unidirecional,

mas existe uma probabilidade desprezível de fazê-lo.

19 A notação 

Figura 5: Função unidirecional
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3.5.1.1 Predicado Núcleo Duro de uma Função Unidirecional

Apesar de uma função unidirecional ser difícil de inverter, não esconde necessaria-

mente tudo a respeito de Por exemplo, se é a função de logaritmo discreto então é fácil

calcular o bit menos significativo de a partir de Ainda assim, é de se esperar que pelo

menos um bit de seja difícil de calcular a partir de visto que é difícil calcular por

completo. Este bit (ou o conjunto de bits) difícil de calcular a partir de uma imagem de uma

função unidirecional 

3.5.2 Funções Unidirecionais com Arapuca

Uma função unidirecional com arapuca é um tipo especial de função unidirecional que

possui uma propriedade extra. Assim como todas as funções unidirecionais, elas são fáceis de

serem computadas e difíceis de serem invertidas. Entretanto, existirá um parâmetro secreto

(a arapuca) que permitirá inverter de forma eficiente essa  função. 

Desta forma, se é uma função unidirecional com arapuca, existe um algoritmo eficiente

que computa a partir de Computar a partir de é inviável, entretanto, existe

uma informação secreta 

3.5.3 Funções Hash

Funções Hash são funções unidirecionais que recebem como entrada um string de tama-

nho variável, e retorna um string de tamanho fixo (geralmente menor) denominado hash.

Cada bit modificado na entrada acarreta uma grande modificação da saída. Além disso, é alta-

mente desejável que as saídas da função hash se comportem como se fossem uma função ale-

atória. Desta forma, descobrir uma entrada a partir do hash deve ser uma tarefa extremamente

difícil. A função hash ideal deve ser eficientemente calculável e ser resistente a colisões20.

(BELLARE; MICCIANCIO, 1997; BELLARE; ROGAWAY, 1993).

20 Seja h uma função hash; x e y dois strings distintos. Se h(x)=h(y), diz-se que ocorreu uma colisão na função h.
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3.5.4 Cifra de Bloco

Cifra de bloco é uma categoria de algoritmos criptográficos que processam um bloco de

bits, de tamanho fixo, a cada operação e gera como saída um bloco de bits (cifrado) de mesmo

tamanho (SEWNSON, 2008).   

As cifras de bloco são inversíveis, desta forma, existe um algoritmo de decriptação que

recebe o bloco cifrado e retorna o bloco em texto puro. O tamanho do bloco de texto puro é

igual ao tamanho do bloco de texto cifrado. Os blocos geralmente representam uma sequência

contígua de bits da mensagem, cujo tamanho é uma potência de 2. Os tamanhos mais comuns

dos blocos são 32, 64, 128 e 256 bits.

Para encriptar ou decriptar um bloco, é necessário a utilização de uma chave secreta. Sem

esta chave, não é possível esconder a mensagem (FERGUSON et al., 2010). 

Formalmente, Goldreich (2004) define a cifra de bloco como uma tripla de algoritmos

– É o algoritmo gerador de chaves, este recebe como entrada o parâmetro de segurança

especificando o tamanho da chave e retorna uma chave 

– É o algoritmo de encriptação. Ele recebe como parâmetro um bloco de texto puro

- É o algoritmo de decriptação, que recebe como entrada um bloco de texto cifrado

a chave 

O tamanho do bloco de texto puro é igual ao tamanho do bloco de texto cifrado:

Além disso, os algoritmos 

No modelo ideal, a cifra de bloco é dita segura se ela “se parecer” com uma permutação

aleatória. Para se aproximar desta definição, o design de uma cifra de bloco deve seguir os
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princípios da difusão e da confusão (SHANNON, 1949). A difusão específica que qualquer

modificação de um bit no bloco de texto puro gera uma grande modificação no bloco de texto

cifrado e, através do princípio da confusão deseja-se garantir que a relação entre o texto cifra-

do e a chave é muito complexa e não pode ser calculado por uma função linear (SCHNEIER,

1996). 

Cifras de bloco são utilizadas como base para construção de vários esquemas criptográfi-

cos, em especial, elas são utilizadas para garantir a confidencialidade de uma comunicação

através de um canal inseguro.

Para este uso, a cifra de bloco não pode ser utilizada diretamente, visto que impor o tama-

nho exato da mensagem (através do tamanho do bloco) é uma restrição bastante forte. Assim,

foram desenvolvidos os modos de operação da cifra de bloco, com o intuito de permitir a tro-

ca de mensagens de tamanhos arbitrários, respeitando o tamanho fixo do bloco utilizado pela

cifra. Através dos modos de operação é possível construir um esquema de encriptação geral

seguro, partindo de cifras de bloco seguras (GOLDREICH, 2004). 

3.5.5 Modos de Operação das cifras de Bloco

A maioria dos modos de operação requer que a mensagem que se deseja encriptar, repre-

sentada por T, tenha um tamanho múltiplo do tamanho de bloco. Desta forma, é preciso reali-

zar um pré-processamento na mensagem T, a fim de tornar o seu tamanho múltiplo do tama-

nho do bloco. Para isso, pode ser utilizado qualquer mecanismo de padding (preenchimento)

reversível. A escolha do método de padding não traz nenhuma consequência para a segurança

do sistema. 

Em seguida, a mensagem é quebrada em partes de tamanho especificado pela cifra de

bloco, gerando n blocos de mensagem de texto puro, daí tem-se:

Aqui representa a mensagem de texto puro após o preenchimento, o símbolo repre-

senta a concatenação de string e cada elemento representa um bloco da mensagem de texto

puro.
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Em todos os modos de operação apresentados a seguir será considerado que a mensagem

de texto puro já passou por esta etapa de pré-processamento.

3.5.5.1 Livro Eletrônico de Códigos (Electronic Codebook - ECB)

Este é o modo de operação mais simples, seu funcionamento consiste em apenas aplicar a

cifra de bloco de forma independente em cada bloco, utilizando a mesma chave, ou seja: 

A mensagem em texto cifrado C é computada através da concatenação de cada um dos

seus blocos.

Ao receber a mensagem cifrada, o receptor a quebra em blocos e executa o algoritmo de

decriptação  nos blocos de forma independente, ou seja:

Após a concatenação dos blocos retira-se a informação do padding

para recuperar a mensagem original.

A Figura 6 representa o processo de encriptação e decriptação de uma mensagem através

da cifra de bloco operando no modo ECB.

Apesar de sua simplicidade de implementação, a utilização do modo de operação ECB

deve ser evitada, pois este modo possibilita que o atacante descubra muita informação a res-

peito do texto cifrado, em especial, existem situações onde um grande bloco de texto se repete
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na mensagem (FERGUSON et al., 2010; SEWNSON, 2008) . Neste caso os blocos de texto

cifrado se repetirão, revelando muito da estrutura da mensagem de texto puro.

3.5.5.2 Encadeamento de Cifra de Bloco (Cipher Block Chaining – CBC)

O modo de operação CBC é atualmente um dos mais utilizados. Ele resolve o problema

apresentado no modo ECB através da aplicação de uma operação XOR (ou exclusivo) em

cada bloco do texto puro, utilizando o resultado da encriptação do texto puro anterior, ou seja:

para 

Neste caso, é preciso definir o valor da variável utilizada para encriptar o primeiro

bloco. Este valor é chamado de vetor de inicialização (IV). Para que seja possível decriptar a

mensagem, o vetor de inicialização precisa ser enviado para o receptor.

Para computar a mensagem original, o receptor quebra a mensagem em blocos e calcula

para 

A Figura 7 representa o funcionamento dos algoritmos de encriptação e decriptação de

uma mensagem utilizando uma cifra de bloco no modo CBC.

A escolha do vetor de inicialização pode ser feita através de um contador ou de um gera-

dor pseudoaleatório. A única restrição que se faz a este valor é que ele não seja repetido em

mensagens diferentes.
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3.5.5.3 Output Feedback (OFB)

O modo de operação output feedback difere ligeiramente dos outros métodos, visto que, o

algoritmo de encriptação não é aplicado diretamente sobre os blocos da mensagem de texto

puro. Em vez disso, a cifra de bloco é utilizada para gerar um string pseudoaleatório (chama-

do de stream de chave), partindo do vetor de inicialização como semente. Em seguida, é apli-

cada a operação de ou exclusivo do stream de chave com a mensagem de texto puro para ob-

ter o texto cifrado.

O modo de operação CBC é mais robusto que o OFB, pois, no segundo, é preciso ter um

cuidado maior em relação ao vetor de inicialização, já que a repetição do mesmo resultará em

um sistema inseguro. Ainda assim, o modo OFB apresenta algumas vantagens. Seu algoritmo

de encriptação e decriptação é exatamente igual além de ser possível calcular o stream de cha-

ve sem depender da mensagem a ser cifrada. Estas duas vantagens o torna mais adequado para

a utilização em dispositivos com baixo poder de processamento (FERGUSON et al., 2010). 

O cálculo do stream de chave é feito da seguinte forma. Primeiro, inicializa-se o valor da

variável , em seguida calcula-se para 

Após a computação do stream de chave, o algoritmo de encriptação ou decriptação se re-

sume a aplicar a operação de “ou exclusivo” entre o stream e a mensagem de texto puro, as-

sim: 

A representação gráfica do modo de operação OFB pode ser vista na Figura 8.
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3.5.6 Modo Contador (CTR)

Assim como o modo OFB, o CTR trabalha com a geração de um stream de chave, utili-

zado para encriptar e decriptar as mensagens através da operação de “ou exclusivo”. A única

diferença entre estes dois modos está na forma de geração do stream de chave.

No modo CTR, cada mensagem deve ser associado a um número único, chamado nonce,

que nunca deve ser repetido com a mesma chave. Este número é então concatenado com um

contador e o resultado é encriptado para o stream de chave da seguinte forma

para Observe que o tamanho, em bits, do nonce, concatenado

ao contador i, deve ter o tamanho do bloco.

A Figura 9 representa graficamente o funcionamento do modo de operação CTR. Observe

que os processos de encriptação e decriptação são iguais aos do modo de operação OFB, ou

seja, 

3.6 Protocolos Criptográficos

As primitivas criptográficas, definidas na seção anterior, normalmente não podem ser

aplicadas diretamente a um sistema, para que as metas (confidencialidade, integridade, dispo-

nibilidade, autenticidade e não repúdio) da criptografia sejam atendidas, pois estas são apenas

construções genéricas.

Para atingir tais metas, a partir das primitivas, são desenvolvidos os protocolos criptográ-

ficos. Cada protocolo pode ser associado diretamente a uma ou mais metas citadas acima. Por
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exemplo, se for necessária a obtenção da confidencialidade, utiliza-se um protocolo de encrip-

tação e caso se deseje a autenticidade e integridade, utiliza-se um de assinatura digital.

Na criptografia, protocolo é definido como uma sequência de passos, envolvendo dois ou

mais participantes, elaborados para realizar uma tarefa (SCHNEIER, 1996). Os protocolos

possuem as seguintes características:

• Todas as pessoas envolvidas na realização da tarefa devem conhecer o protocolo e
todos os passos necessários para cumpri-lo;

• Todas as pessoas envolvidas concordam em seguir o protocolo;
• O protocolo não pode ser ambíguo, com cada passo bem definido; e
• O protocolo deve ser completo, devendo haver uma ação prevista para cada situação

(SCHNEIER, 1996, p. 21).

Os protocolos de criptografia se dividem em criptografia simétrica ou criptografia assi-

métrica, de acordo com a natureza de sua chave. Na criptografia simétrica, os algoritmos de

encriptar e decriptar utilizam a mesma chave, ou seja, Já na criptogra-

fia de chave pública, cada participante possui um par de chaves, uma pública e outra privada,

que possuem uma relação matemática entre si, de tal forma que satisfazem a seguinte proprie-

dade: Em outras palavras, o que é encriptado com a chave públi-

3.6.1 Criptografia Simétrica

Os algoritmos de criptografia simétrica se baseiam no princípio de um “segredo compar-

tilhado”, a chave de encriptação, que é distribuída entre todos os membros legítimos que par-

ticipam da comunicação. Esta chave é utilizada por todos os participantes, tanto para encrip-

tar, quanto para decriptar as mensagens, logo, tanto o emissor quanto o receptor precisam ter

uma cópia desta chave compartilhada (STEWART et al., 2005).

A definição formal de um esquema de criptografia de chave simétrica é muito parecida

com a definição da cifra de bloco, mostrada na Seção 3.5.4 , com a exceção de que aqui não

existe restrição em relação ao tamanho da mensagem, assim: um esquema de criptografia de

chave simétrica é uma tripla de algoritmos 

– É o algoritmo gerador de chaves, este recebe como entrada o parâmetro de segurança

especificando o tamanho da chave e retorna uma chave 
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– É o algoritmo de encriptação. Ele recebe como parâmetro uma mensagem de texto

puro 

- É o algoritmo de decriptação, que recebe como entrada uma mensagem texto cifrado

Além disso, os algoritmos 

3.6.1.1 Protocolo de Confidencialidade com Criptografia Simétrica

Este protocolo resulta da aplicação direta do esquema de criptografia simétrica, para a ob-

tenção da comunicação confidencial. Considerando o contexto de comunicação em um canal

inseguro, representado na Figura 4, da Seção 3.3 , Alice deseja enviar uma mensagem para

Bob, e Eva está monitorando o canal. Para realizar a comunicação com confidencialidade Ali-

ce e Bob devem seguir o protocolo de confidencialidade com criptografia simétrica. 

Este protocolo é dividido em duas fases: preparação e comunicação. A fase de preparação

ou setup é executada, obrigatoriamente, na ausência de Eva, pois é nesta etapa que ocorre a

geração e compartilhamento da chave e a segurança do esquema depende da chave permane-

cer secreta. 

Após a fase de preparação, Alice e Bob podem trocar mensagens no canal inseguro, tendo

a confidencialidade garantida pela força do esquema criptográfico escolhido. 

Fase de Preparação (Setup):

1. Alice escolhe um esquema de encriptação simétrica;

2. Alice executa o algoritmo gerador de chaves G, do esquema escolhido e obtém a

chave K;

3. Utilizando um meio de comunicação seguro, Alice informa a Bob, o esquema es-

colhido e a chave utilizada;
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Fase de Comunicação:

1. Alice encripta a mensagem T com a chave compartilhada K, obtendo o texto ci-

frado;

2. Alice envia a mensagem de texto cifrado para Bob;

3. Bob recebe a mensagem de texto cifrado C;

4. Bob decripta a mensagem de texto cifrado C, utilizando a chave compartilhada K

e obtém a mensagem original T.

3.6.1.2 Protocolo de Integridade  com Criptografia Simétrica

Em muitas aplicações, a garantia da confidencialidade da mensagem não é suficiente. Su-

pondo que Eva tem a capacidade de interferir no canal de comunicação, podendo modificar as

mensagens através dele, é preciso utilizar algum mecanismo para detectar se a mensagem está

íntegra (não foi modificada).

Para atingir esta meta, utilizando-se ferramentas de criptografia simétrica, Alice e Bob

devem seguir os passos:

Fase de Preparação (Setup): Alice e Bob realizam os mesmos passos da fase de prepa-

ração do protocolo anterior, incluindo a escolha de uma função hash H, e dois valores cons-

tantes quaisquer a e b, com o mesmo tamanho da chave.

Fase de Comunicação:

1. Alice computa o código de autenticação de mensagem21 MAC, da seguinte forma:

2. Alice envia para Bob a mensagem T e o seu MAC correspondente;

3. Bob recebe a mensagem e o seu MAC;

4. Bob calcula o MAC da mensagem recebida, utilizando o mesmo cálculo realizado

por Alice.

21 Observação: O termo código de autenticação de mensagem não deve ser confundido com a propriedade de autenticação
definida na seção 3.1 .
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5. Bob verifica se o MAC que ele calculou é igual ao MAC recebido no passo 3.

Caso os valores sejam diferentes, Bob conclui que houve alteração na mensagem e

a descarta.

Eva, por sua vez, não pode forjar o MAC, pois para fazê-lo precisaria ter o conhecimento

da chave compartilhada K, utilizada no cálculo do mesmo. Entretanto, se não forem imple-

mentadas outras medidas, tais como a inclusão de uma etiqueta de numeração na mensagem,

Eva poderia capturar uma mensagem válida de Alice para Bob, e reenviá-la em outros mo-

mentos. Esta mensagem reenviada seria aceita por Bob como uma mensagem válida, pois o

MAC foi realmente calculado por Alice.

Os protocolos de integridade e confidencialidade podem ser combinados em uma mesma

comunicação, mas, para isso, é necessário utilizar uma chave para encriptar e outra chave di-

ferente para calcular o MAC. A utilização da mesma chave gera um sistema inseguro (FER-

GUSON et al., 2010).

Através da criptografia simétrica não é possível desenvolver um protocolo para imple-

mentar os conceitos de autenticação e não-repúdio, visto que estes conceitos dependem da

existência de uma informação (chave) que identifique unicamente o usuário. Tendo a chave

compartilhada, não é possível diferenciar se uma computação foi feita por Alice ou por Bob. 

3.6.1.3 O Problema da Distribuição de Chaves

Como pôde ser observado nos protocolos abordados acima, a utilização da criptografia si-

métrica requer a existência de um meio seguro para a distribuição das chaves. Se uma pessoa

deseja se comunicar com dez (10) amigos, ela precisaria se encontrar, independentemente,

com cada um deles para trocar as chaves. Além disso, de tempo em tempo as chaves precisam

ser substituídas (FERGUSON et al., 2010). Em muitas situações, como por exemplo nas

transações eletrônicas realizadas através da Internet, isto é um problema de difícil solução. 

Aumentando o número de participantes envolvidos na comunicação, a resolução deste

problema se torna ainda mais difícil, pois somente será possível atingir as metas de segurança

do sistema se for mantida uma chave compartilhada para cada combinação possível de dois

participantes (STEWART et al., 2005). Considerando-se que existem participantes, e que

cada participante precisa se comunicar com todos os demais, o número de chaves necessárias

é calculado com a fórmula 
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A Tabela 1 apresenta a quantidade de chaves necessárias para a utilização de um esquema

de criptografia simétrico em um grupo de participantes. Como pode ser observado, a quanti-

dade de chaves cresce muito rápido, a medida que o número de participantes vai aumentando

e torna-se difícil de gerenciar.

Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Hellman propuseram um protocolo para a troca de

chaves criptográficas através de um canal inseguro. Este protocolo elimina a necessidade de

gerenciar um grande número de chaves pré-determinadas, visto que, no momento que duas

pessoas precisarem se comunicar elas podem gerar a chave necessária (DIFFIE; HELLMAN,

1976).

O protocolo, chamado inicialmente pelos autores de “sistema público de distribuição de

chaves”, mais tarde passaria a ser conhecido como protocolo Diffie-Hellman, em reconheci-

mento à contribuição dada pelos autores para o desenvolvimento da criptografia. O seu funci-

onamento se baseia na “aparente” dificuldade computacional de calcular o logaritmo discreto

em um corpo finito (DIFFIE; HELLMAN, 1976). Ou seja, considerando que , mod

não existem algoritmos eficientes que calcula o valor de 

Para utilizar o protocolo Diffie-Hellman, Alice e Bob precisam primeiro combinar dois

números primos grandes e tal que é um elemento primitivo do grupo Estes núme-

ros devem ser de conhecimento público, inclusive de Eva. Em seguida eles realizam os se-

guintes passos:

1. Alice escolhe um número grande 

2. Bob escolhe um número grande 

3. Alice calcula o valor da chave 

4. Bob calula o valor da chave 

Tabela 1: Quantidade de Chaves Necessárias

Número de Participantes Quantidade de Chaves

2 1

4 6

10 45

100 4950

1000 499500

10000 49995000

Fonte: O Autor
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Observação, os valores e devem ser mantidos em segredo por Alice e Bob respectiva-

mente. Não é difícil comprovar que as duas chaves calculadas e são iguais a

mod Ninguém que esteja monitorando o canal de comunicação é capaz de computar o

valor da chave, a partir e a menos que possam computar o valor do logaritmo

discreto de (SCHNEIER, 1996).

Katz e Lindell (2007) apresentam uma prova formal da segurança do protocolo de Diffie-

Hellman na presença de um adversário bisbilhoteiro (equivalente ao ataque de texto cifrado),

mas enfatizam que, para utilização na prática, o protocolo deveria ser capaz de se manter se-

guro contra tipos de adversários ativos. Assim, este protocolo, na sua forma original, normal-

mente não é utilizado, entretanto ele é utilizado como base para construção de outros protoco-

los de troca de chave, tais como o IPsec.

3.6.2 Criptografia Assimétrica

A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, pro-

porciona uma solução para o problema de distribuição de chaves da criptografia simétrica.

Neste esquema, cada usuário possui um par de chaves: uma pública e uma privada. A chave

pública de cada participante pode ser amplamente divulgada sem comprometer a segurança do

sistema. Já a chave privada deve ser conhecida apenas pelo seu dono.

Estas chaves possuem um relacionamento matemático entre si, de tal forma, que, uma

mensagem encriptada com a chave pública de um participante só poderá ser decriptado com a

sua chave privada correspondente. Então, se Alice deseja enviar uma mensagem para Bob, ela

encripta a mensagem com a chave pública de Bob. Desta forma, nem mesmo Alice é capaz de

decriptar a mensagem, visto que apenas Bob conhece a sua chave privada.

Formalmente, um esquema de criptografia de chave assimétrica é composto por uma tri-

pla de algoritmos 

– É o algoritmo gerador de chaves, este recebe como entrada o parâmetro de segurança

especificando o tamanho da chave e retorna um par de chaves e a chave pública

e a privada, respectivamente;
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– É o algoritmo de encriptação que recebe como parâmetro uma mensagem de texto

puro ;

- É o algoritmo de decriptação, que recebe como entrada uma mensagem texto cifrado

Além disso, os algoritmos 

Em alguns esquemas de criptografia assimétricos, como por exemplo o RSA, tanto a cha-

ve pública quanto a privada podem ser utilizadas para encriptação. O que for encriptado com

a chave pública é decriptado com a chave privada e vice-versa. Isto permite a construção es-

quemas de assinaturas digitais. Para isso, basta que Alice produza uma “tag”, a partir do do-

cumento e da sua chave privada, que será enviada junto ao documento. Ao receber o docu-

mento, Bob pode conferir a sua validade, verificando com a chave pública de Alice, se a

“tag” recebida é válida para aquele documento, assim, teria a garantia que o documento real-

mente veio de Alice (pois a “tag” foi produzida com a chave pública que somente ela conhe-

ce) e que o documento não foi modificado (SCHNEIER, 1996).

3.6.2.1 Protocolo de Confidencialidade com Criptografia Assimétrica

A utilização de criptografia assimétrica simplifica a fase de preparação apresentada no

protocolo correspondente de chave simétrica. Não é mais necessário haver um canal de comu-

nicação seguro para o compartilhamento das chaves, visto que a única chave compartilhada

entre os membros é a chave pública, que não leva a nenhuma consequência se esta for captu-

rada por Eva. 

Assim, a fase de preparação se resume a escolha do esquema de chave pública a ser utili-

zado e da geração das chaves de Alice e Bob (independentemente). Desta forma, temos:

Fase de Preparação (Setup):

1. Alice e Bob combinam o esquema de encriptação assimétrica a ser utilizado;
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2. Alice executa o algoritmo gerador de chaves G, do esquema escolhido e obtém o

seu par de claves 

3. Bob executa o algoritmo gerador de chaves G, do esquema escolhido e obtém o

Os passos 2 e 3 são realizado de forma independente.

Fase de Comunicação:

1. Alice solicita a chave pública de Bob;

2. Bob envia a sua chave publica 

3. Alice encripta a mensagem de texto puro com a chave pública de Bob, obtendo

o texto cifrado 

4. Alice envia a mensagem de texto cifrado 

5. Bob recebe a mensagem de texto cifrado 

6. Bob decripta a mensagem de texto cifrado utilizando a sua chave privada

.

Monitorando a troca de mensagens, Eva captura o valor da chave pública de Bob e

o texto cifrado Com apenas essas duas informações não é possível recuperar o texto puro

. Entretanto, se Eva tiver a capacidade de modificar as mensagens em trânsito, ela poderia

interceptar a mensagem contendo a chave pública de Bob (no passo 2) e substituir este

valor pela sua própria chave publica Alice então seguiria o protocolo e enviaria a

mensagem encriptada com a chave pública de Eva, que por sua vez poderia decriptar a mensa-

gem.

Para solucionar este problema, é preciso elaborar um mecanismo que garanta a autentici-

dade das chaves públicas dos participantes. Este mecanismo será descrito na Seção 3.6.2.3 .

3.6.2.2 Protocolo de Assinatura Digital com Criptografia Assimétrica

As assinaturas digitais, semelhantemente às assinaturas manuais, têm por finalidade ga-

rantir a identificação do autor do documento ou mensagem assinado, assim como a integrida-

de de seu conteúdo até a data da assinatura. Elas podem também ser utilizadas para indicar a
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aceitação de contratos por parte do titular da assinatura ou para assegurar a identidade das par-

tes que estão se comunicando. Desta forma, utiliza-se um protocolo de assinatura digital

quando se deseja implementar as propriedades de integridade e não repúdio.

A fase de preparação é similar à do protocolo de confiabilidade com criptografia assimé-

trica, ou seja, combina-se os esquemas que serão utilizados e cada participante gera a sua cha-

ve. Além disso, eles precisam também combinar uma função hash. 

Fase de Comunicação:

1. Alice calcula o hash da mensagem de texto puro:  

2. Alice encripta o hash da mensagem com a sua chave privada, gerando a assinatura

da mensagem: 

3. Alice envia a mensagem 

4. Bob recebe a mensagem e a assinatura;

5. Bob decripta a assinatura da mensagem, com a chave pública de Alice para obter

o hash: 

6. Bob calcula o hash da mensagem recebida: 

7. Bob verifica se o valor do hash calculado nos passos 5 e 6 combinam, para deter-

minar a validade da mensagem com a assinatura.

Segundo Schneier (1996), o protocolo de assinaturas digitais satisfaz as seguintes caracte-

rísticas:

• Quando Bob verifica uma mensagem assinada com a chave pública de Alice, ele
sabe que foi ela quem assinou a mensagem;

• A assinatura não pode ser forjada, pois somente Alice possui sua chave privada;
• A assinatura é calculada como uma função do documento, portanto ela não pode ser

reutilizada em outros documentos;
• O documento não foi alterado;
• A assinatura não pode ser repudiada. Bob não precisa da ajuda de Alice para verifi-

car a sua assinatura.

3.6.2.3 Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)

A segurança dos protocolos de criptografia assimétrica dependem que os participantes te-

nham a certeza sobre a relação entre as chaves públicas e seus proprietários. Para isso, pode

ser utilizada uma infraestrutura de chaves públicas.
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Para a criação de uma infraestrutura de chaves públicas, é necessário existir uma entidade

central na qual todos os participantes podem confiar, chamada de autoridade certificadora

(AC). A chave pública da AC deve ser de conhecimento de todos os usuários.

Assim, cada usuário que deseje participar da ICP deve gerar o seu par de chaves e levar a

chave pública para a AC assinar. A AC verifica a identidade do usuário e emite um certifica-

do digital assinado com a chave privada da CA. O certificado digital contém entre outras in-

formações: os dados do usuário, a sua chave pública, a finalidade do certificado e a data de

validade.

Após a emissão dos certificados, Alice e Bob não precisam mais da autoridade certifica-

dora para realizar a comunicação segura. Quando eles desejarem se comunicar devem realizar

os seguintes passos:

1. Alice solicita o certificado de Bob;

2. Bob envia o seu certificado para Alice;

3. Alice verifica a assinatura do certificado com a chave pública da AC (que todos co-

nhecem) e caso o certificado seja válido, Alice extrai a chave pública de Bob a partir

do certificado e continua o protocolo de confidencialidade com criptografia assimétri-

ca, visto na seção  3.6.2.1 ,  a partir do passo 3.

A medida que o sistema expande as suas fronteiras geográficas, fica difícil para uma úni-

ca autoridade certificadora emitir os certificados de todos os participantes, visto que a verifi-

cação de identidade dos participantes deve ser feita, preferencialmente, de forma presencial,

conferindo-se a validade de documentos oficiais. Esta AC regional recebe então um certifica-

do da AC central (ou raiz) com a finalidade de emitir certificados.

Esta estrutura não é limitada em dois níveis. Pode ser criada uma estrutura hierárquica

complexa contendo várias autoridades certificadoras, conforme representado na Figura 10. A

AC raiz emite os certificados das AC intermediárias, que emite o certificado das AC emisso-

ras, que emitem os certificados das empresas e dos cidadãos.  

Entretanto, os participantes não precisam ter o conhecimento da chave pública de todas as

AC intermediárias. Para verificar a validade de um certificado, basta conhecer a chave pública

da AC raiz, pois, cada certificado armazena em sua estrutura toda a cadeia de certificados do
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caminho percorrido a partir dele até chegar na AC raiz. Assim, o processo de validação de um

certificado, consiste em verificar toda a cadeia de certificados.

O gerenciamento de chaves é o problema mais difícil da criptografia, e a ICP é uma das

melhores formas de resolver este problema. A segurança do sistema passa a depender da segu-

rança da ICP, e desta forma, na confiança que se tem da AC raiz (FERGUSON et al., 2010).

Não é difícil imaginar os danos que poderiam ser feitos se um adversário passasse a controlar

alguma AC e pudesse forjar certificados. Ele poderia se passar por qualquer pessoa envolvida

no sistema e quebrar completamente a segurança.

No Brasil, a medida provisória n. 2200-2 de 24 de agosto de 2001 instituiu as regras e a

estrutura da ICP, reconhecendo a validade jurídica das assinaturas digitais. 

Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Art. 2º A ICP-Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta
por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras
composta pela Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certifi-
cadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR. 

Art. 3º A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor
da ICP-Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e composto por
cinco representantes da sociedade civil, integrantes de setores interessados, designa-
dos pelo Presidente da República, e um representante de cada um dos seguintes ór-
gãos, indicados por seus titulares: I - Ministério da Justiça; II - Ministério da Fazen-
da; III - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; IV - Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão; V - Ministério da Ciência e Tecnologia;
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VI - Casa Civil da Presidência da República; e VII - Gabinete de Segurança Institu-
cional da Presidência da República. (BRASIL, 2001)

A autoridade certificadora raiz da ICP-Brasil é mantida pelo Instituto Nacional de Tecno-

logia da Informação, uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da Repúbli-

ca (ITI, [S.d.]). 

3.6.3 Esquemas de Compartilhamento de Segredo

Esquemas de compartilhamento de segredo têm inúmeras aplicações, em diferentes áre-

as, onde a responsabilidade para uma determinada ação não pode estar concentrada nas mãos

de apenas uma pessoa (ou entidade), como, por exemplo: lançamento de mísseis, transações

envolvendo grandes quantias entre agências bancárias, entre outras.

Nestes esquemas, um segredo é dividido em várias partes, distribuídas entre os partici-

pantes de uma maneira que qualquer subconjunto qualificado de participantes possa colaborar

com suas partes a fim de recuperar o segredo (DIJK, 1997; GENNARO et al., 1996; SHOUP,

2000).

Além dos participantes que compartilham o segredo, pode existir também um participan-

te especial, chamado distribuidor, que é responsável por repartir o segredo e distribuir as par-

tes entre eles.

O conjunto formado por todos os subconjuntos qualificados de participantes é chama-

do de estrutura de acesso A. A geralmente é monotônica, isto é, se X ∈ A  e X ⊆ X´ ⇒ X´ ∈ A.

Um subconjunto qualificado mínimo é aquele em que se Y ∈ A, qualquer Y´ ⊂ Y , Y´ ≠

Y ⇒ Y´ ∉ A. A base de A, chamada A
0

é o conjunto que contém todos os subconjuntos quali-

ficados mínimos.

Um esquema de compartilhamento de segredo é perfeito quando qualquer subconjunto

não qualificado de participantes não possa obter nenhuma informação sobre o segredo.
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3.6.3.1 Esquema de Criptografia de Limiar

Um esquema de Criptografia de Limiar é um caso especial de esquema de compartilha-

mento de segredo, no qual qualquer subconjunto de participantes, com pelo menos um núme-

ro determinado de participantes (limiar) é um subconjunto qualificado. Nesse tipo de esque-

ma, a parte do segredo que cada participante recebe é denominada de sombra (SHAMIR,

1979; DESMEDT, 1998). 

Os esquemas de criptografia de limiar recebem a notação (m, n), onde m é o número

mínimo de sombras necessárias para a recuperação do segredo e n é o número total de partici-

pantes.

Os seguintes requisitos devem ser satisfeitos nos esquemas de criptografia de limiar:

• Nenhum grupo de participantes, menor que o limiar m definido, pode descobrir o se-

gredo compartilhado, mesmo que eles cooperem entre si; e

• Sempre que for necessária a recuperação do segredo, um número de participantes,

maior que o limiar dado, pode fazê-la. 

 



4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM S-RES

Como pôde ser observado na Seção 2.8 , as normas e padrões para desenvolvimento de

S-RES incluem vários mecanismos de segurança da informação visando resguardar a integri-

dade do sistema, além da privacidade dos dados dos pacientes.

De acordo com a SBIS (2009), o S-RES é constituído por todo o conjunto de componen-

tes ou subsistemas que implementam as suas funcionalidades principais, além dos componen-

tes acessórios como por exemplo: SGBD, Applets e LDAP.

Alguns destes componentes de software, possivelmente, ficam fisicamente localizados em

computadores distintos e se comunicam através de uma rede. Esta característica dificulta ain-

da mais a elaboração das estratégias de segurança da informação, visto que, será necessário

proteger cada local que a informação transite ou esteja armazenada.

Do ponto de vista da segurança da informação, dois componentes localizados em compu-

tadores distintos podem ser generalizados para a arquitetura cliente-servidor, levando-se em

consideração que um mesmo componente pode realizar o papel de cliente em um instante e no

outro, de servidor. 

Nesta arquitetura, informações são trocadas, através de um canal de comunicação, entre o

cliente e o servidor. Assim, é preciso adotar medidas para proteger todos os locais por onde as

informações transitam ou são armazenadas, ou seja, é preciso proteger as informações no cli-

ente, no servidor e no canal de comunicação.

Observar os componentes sob esta ótica é útil, pois permite utilizar as técnicas ou ferra-

mentas de segurança da informação que já estão de certa forma consolidadas na indústria de

software. Considerando-se o critério da localidade (cliente, servidor ou canal de
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comunicação), é possível classificar as técnicas ou ferramentas existentes em uma das três ca-

tegorias apresentadas na Figura 11 e descritas a seguir.

 

● Segurança de Front-end - Inclui as técnicas e ferramentas de seguranças da informação

utilizadas no nível de aplicação (do lado do cliente), tais como as técnicas de autenticação

e controle de acesso. O objetivo destas ferramentas é garantir que apenas os usuários com

as devidas credenciais poderão utilizar as funções do sistema. Os requisitos de segurança

da SBIS (2009) estabelecem que as partes envolvidas na comunicação devem ser autenti-

cadas, tanto no caso de comunicação cliente-servidor (NGS1.06.01) quanto na comunica-

ção entre componentes remotos (NGS1.06.04); e

● Túnel Seguro – São os protocolos de comunicação que têm por objetivo criar um canal

de comunicação seguro (túnel) em uma rede tipicamente insegura. Para isto, utiliza-se de

funções criptográficas simétricas e assimétricas, visando garantir as propriedades de au-

tenticação, confidencialidade e integridade das mensagens trocadas. O ssl, tsl e https são

exemplos de protocolos pertencentes a esta categoria. Atualmente várias versões destes

protocolos são amplamente utilizados em sites de e-commerce e aplicações bancárias, en-

tre outros.

● Segurança de Back-end – Visa proteger os dados armazenados no sistema contra a ten-

tativa de acesso não autorizada, realizada diretamente na área de armazenamento dos da-

dos, localizado no servidor (SGBD ou equivalente), sem passar pelo sistema de informa-
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ção. Nesta categoria estão presentes os mecanismos e ferramentas de segurança dos sis-

temas operacionais, bem como o controle de acesso realizado pelo SGBD.

Um bom plano de segurança da informação deve utilizar diversas técnicas, pelo menos

uma de cada categoria, para formar a estratégia de defesa perimetral na tentativa de impedir

que o atacante ultrapasse as barreiras implantadas. Entretanto, os frequentes episódios de va-

zamento de informações protegidas dão um indício de que estas estratégias não sejam sufici-

entemente seguras. Em uma busca rápida nos sites especializados é possível encontrar vários

casos de quebra de privacidade das informações médicas em diversas instituições, envolvendo

um número muito grande de pacientes. Seguem dois exemplos significativos:

• Em 14 de setembro de 2011, Science Applications International Corporation

(SAIC) relatou a perda de fitas de backup contendo registos de saúde dos pacien-

tes do sistema de saúde militar (MHS), que podem ter afetado 4.9 milhões de pa-

cientes (TRICARE, 2011). Este problema pode ter afetado os dados de 4.9 mi-

lhões de pacientes atendidos nos últimos 20 anos (DEPARTAMENTO DE DE-

FESA DOS ESTADOS UNIDOS, 2011); e

• No ano de 2011, os dados de aproximadamente 31.800 registros de pacientes do

St. Joseph Health System, Califórnia, puderam ser acessados a partir de mecanis-

mos de busca (ESPINOZA, 2012).

Desta forma, fica claro que é preciso aprimorar a segurança dos sistemas, seja através do

fortalecimento das técnicas atuais, seja através do desenvolvimento de novas técnicas. 

Uma das possíveis falhas nas políticas de segurança consiste em considerar que o banco

de dados é um elemento confiável (MAUER, 2004). Além de tentar defendê-lo dos adversári-

os externos, é preciso considerar que os administradores do banco de dados e a equipe de de-

senvolvimento de software possam vir a ser uma ameaça, visto que estes profissionais têm

acesso privilegiado ao sistema para poder realizar as suas atividades (KENAN, 2005). 
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Neste contexto, ao armazenar as informações de um paciente no banco de dados, o profis-

sional de saúde, inconscientemente, pode estar assumindo o risco de infringir o artigo 8522 do

Código de Ética Médica, pois, possivelmente, estará permitindo que os profissionais supraci-

tados possam acessar as informações do paciente. 

Quando o banco de dados possui informações sensíveis, como é o caso dos S-RES, é pre-

ciso utilizar técnicas de criptografia para garantir o sigilo das informações, mesmo diante de

situações em que todo o banco de dados for comprometido (HE; WANG, 2001; KENAN,

2005; SHMUELI; SHEVA, 2009). Em conformidade com a afirmação anterior, o Manual de

Certificação de S-RES da SBIS, recomenda através do requisito NGS1.07.07 que:

Os dados de identificação do paciente devem ser criptografados a fim de impedir a
reconstrução do seu RES através de acessos não autorizados à base de dados do
S- RES ou à cópia de segurança (gerado na salvaguarda dos dados) (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA SAÚDE, 2009).

Entretanto, o documento da SBIS não apresenta em detalhes como a criptografia deve ser

utilizada. Na forma como os requisitos de segurança estão apresentados, é possível construir

um sistema que, mesmo atendendo a todos os requisitos, pode ser violado por adversários

com acesso privilegiado ao banco de dados.

22 Código de Ética Médica. Capítulo X – Documentos Médicos. É vedado ao médico: Art. 85. Permitir o manuseio e o co-
nhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. (Resolu-
ção CFM Nº 1931, de 17 de setembro de 2009)

Figura 12: Modelo ER simplificado de um S-RES

Fonte: O Autor
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Para compreender melhor este problema, considere o seguinte modelo de dados simplifi-

cado de um S-RES, representado na Figura 12 e um possível estado das tabelas em um banco

de dados relacional que implementa este modelo, representado na Figura 13.

É possível perceber, no exemplo da Figura 13, que o paciente “José Antônio” foi diag-

nosticado com “Dengue” no dia “12/11/2011” e com “Conjuntivite viral” no dia

“12/12/2012”. Esta informação é obtida através da junção das tabelas, considerando os valo-

res das chaves primárias e estrangeiras, representada na figura através de uma seta.

Com a aplicação da criptografia nos dados de identificação do paciente, recomendados

no requisito NGS1.07.07, os dados armazenados nas tabelas assumiriam a forma apresentada

na Figura 14, em que “xxx” está representando que a informação está ilegível sem o conheci-

mento da chave de criptografia.

Neste caso, aparentemente, a privacidade do paciente está preservada. Entretanto, qual-

quer pessoa que tenha a capacidade de associar o nome do paciente “José Antônio” ao código

“1”, poderia ter acesso a todos os seus registros de consulta. 
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Considerando uma situação hipotética na qual um atacante obtém o banco de dados do

sistema. A princípio, este adversário não poderia recuperar as informações pessoais dos paci-

entes. Mas, se este adversário pertencer a qualquer instituição de saúde, ele pode fazer a asso-

ciação entre o atributo identificador (ID) dos pacientes atendidos pela sua instituição e todos

os outros registros deste paciente, em outras instituições, obtendo assim, informações que ele

não deveria ter acesso. 

Esta suposição não é irreal. Vários autores citam que uma grande parte dos ataques reali-

zados contra banco de dados partem de funcionários das empresas e recomendam que o risco

de um ataque interno não deve ser negligenciado (FERGUSON et al., 2010; KENAN, 2005;

HE; WANG, 2001; SHMUELI; SHEVA, 2009).

Através deste exemplo, considerando o risco de um atacante interno, conclui-se que o re-

quisito de criptografia NGS1.07.07 não é suficiente para garantir a privacidade dos pacientes,

pois, é possível construir um sistema que, mesmo satisfazendo tal requisito, apresenta vulne-

rabilidades na garantia de privacidade.

Através da análise nos dados constantes nas Figuras 13 e 14 é possível perceber que a in-

formação mais sensível está armazenada nos relacionamentos entre as tabelas e não nas tabe-

las propriamente ditas. Se não fosse possível relacionar, na Figura 13, a consulta de código

“1” ao paciente de código “1”, não seria possível inferir que “José Antônio havia sido diag-

nosticado com Dengue no dia 12/11/2011”.

Desta forma, no Capítulo 5 será apresentado um esquema de criptografia, que pode ser

aplicado aos relacionamentos entre entidades em um banco de dados relacional, pois, segundo

Wager et al. (2009), este é o modelo de banco de dados mais utilizado em S-RES. As ideias

apresentadas neste esquema poderão ser adaptadas, com pequenas modificações, para funcio-

nar em outros modelos de banco de dados, como o orientado a objetos.

Como o esquema de segurança proposto neste trabalho é uma extensão do modelo de

banco de dados relacional, faz-se necessário definir a notação utilizada, antes de apresentar os

detalhes de funcionamento do esquema.
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4.1 Conceitos e Notações de Banco de Dados Relacional

As definições e notações, referentes ao modelo de banco de dados relacional, apresenta-

das a seguir, são baseados no trabalho de Maier (1983):

a) Uma propriedade ou atributo 

b) Cada atributo domínio 

c) Um Esquema de Relação é composto por um nome e uma lista de

atributos Cada esquema de relação representa uma entidade do domínio

da aplicação que se deseja armazenar no banco de dados ou um relacionamento entre en-

tidades; e

d) O número de atributos em um Esquema de Relação é chamado de grau ou aridade

do Esquema de Relação.

Estes conceitos são utilizados em conjunto, de forma complementar. Por exemplo, o Es-

quema de Relação FUNCIONARIO(CPF, NOME, TELEFONE, ENDERECO, IDADE), que

descreve os dados de um funcionário em uma determinada empresa, possui o grau 5, é re-

presentado pelo nome FUNCIONARIO e possui os atributos CPF, NOME, TELEFONE, EN-

DEREÇO, IDADE. Cada atributo pode assumir um dos valores que são pré-determinados pelo

seu domínio, assim, se nesta empresa só forem admitidos funcionários com idade entre 18 e

65, o domínio deste atributo será 

Uma relação do Esquema de Relação é um conjunto de

n-tuplas (ou instâncias), tal que cada n-tupla é composta por lista de valores

na qual cada valor é um elemento do ou um valor especi-

al Formalmente, uma relação é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios

dos atributos que definem o esquema de relação

A notação refere-se ao valor do atributo na tupla Uma Chave Primária

de um esquema de relação é um conjunto de atributos que define unicamente cada tupla

de Neste trabalho, será considerado, sem perda de generalidade, que as Chaves Primárias
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são compostas por apenas um atributo. A notação será utilizada para representar a

chave primária do esquema de relação 

Um Esquema de Banco de Dados Relacional é formado por um conjunto de Esquemas

de Relações Geralmente, as entidades representadas pelos esquemas

de relação possuem algum tipo de associação entre si, por exemplo, um FUNCIONARIO pos-

sui associação com o DEPARTAMENTO em que trabalha, que possui associação com a EM-

PRESA a que pertence. A Figura 15 exemplifica os conceitos de banco de dados relacional

apresentados nesta seção.

As associações entre dois esquemas de relação e podem ocorrer em uma das seguin-

tes formas:

a) Relacionamento 1-para-1: quando cada tupla estar associada no máximo

a uma única tupla -

pla 

b) Relacionamento 1-para-n: quando uma tupla de pode estar associada a zero ou

mais tuplas de mas cada tupla de só pode estar associada no máximo

a uma tupla 

c) Relacionamento m-para-n: quando uma tupla de pode estar associada a zero ou

mais tuplas de e cada tupla de pode estar associada a zero ou mais tu-

plas 

Quando duas Relações e estiverem associadas através de um Relacionamento

m-para-n, será criado um novo Esquema de Relação contendo entre os seus atributos, as

chaves primárias das relações 
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Figura 15:  Exemplo de um Esquema de Banco de Dados Relacional

Esses relacionamentos são representados através das chaves estrangeiras. Uma chave es-

trangeira, em uma relação é um conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla

em uma outra relação Por exemplo, na Figura 15, o atributo FUNCIONARIO_DEPAR-

TAMENTO.CPF é uma chave estrangeira.

De uma forma geral, os relacionamentos 1-para-1 e 1-para-n podem ser vistos como ca-

sos específicos do relacionamento m-para-n, desta forma, a proposta apresentada neste traba-

lho, sem perda de generalidade, abordará apenas os relacionamentos m-para-n.



5 ESQUEMA DE RELACIONAMENTO PRIVADO

Definição:Esquema Criptográfico de Relacionamento Privado. Sejam e

dois Esquemas de Relação, no qual se deseja preservar a privacidade das

tuplas pertencentes à relação R. Um esquema criptográfico de relacionamento privado sobre o

relacionamento é composto por um Esquema de Relação

e uma tripla de algoritmos probabilísticos de tempo polinomial

a) O algoritmo de geração de chaves recebe como entrada um parâmetro de segurança

b) O algoritmo de inclusão recebe como entrada uma chave criptográfica uma ins-

tância do relacionamento em texto puro e inclui no banco de dados em uma

instância do relacionamento a informação correspondente a

Note que a instância do relacionamento em texto puro não é armazenada no banco

de dados e deve ser descartada após a sua utilização; e

c) O algoritmo de seleção recebe como parâmetro uma chave criptográfica e uma

chave primária correspondente a uma tupla da relação e retorna todas as tuplas

da relação em texto puro que possuem associação com a tupla

ou seja, retorna as tuplas Como o algoritmo de não

armazena as tuplas em texto puro da relação as mesmas devem ser reconstruídas a

partir da chave criptográfica da tupla 

O esquema de relacionamento privado será considerado seguro em relação à privacidade

de se não existir um algoritmo PPT que recebe como entrada somente as relações

e e é capaz de retornar um par tal que e
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com probabilidade de sucesso significativamente maior que

Observa-se que o Algoritmo que está modelando o comportamento de um atacante,

recebe acesso completo e irrestrito a todas as relações armazenadas no banco de dados

e Esta situação representa um atacante que obteve o banco de dados com-

pleto e está tentando identificar as associações entre as tuplas armazenadas.

5.1 Representação Gráfica do Esquema de Relacionamento Privado

Para representar graficamente um esquema de relacionamento privado, no diagrama de

entidade relacionamento, será utilizada um losango em linha tracejada, ligado através de uma

linha tracejada para a entidade que se deseja preservar a privacidade. 

A Figura 16 ilustra um relacionamento privado no qual se deseja preservar a privacidade

da entidade R, no relacionamento RS.

5.2 Construção do Esquema de Relacionamento Privado 

Seja um esquema de criptografia assimétrica, e e

dois esquemas de relação. Defina o esquema criptográfico de relaciona-

mento privado sobre o relacionamento 

Construa o esquema de relação 

Figura 16: Representação gráfica do

esquema de relacionamento privado

Fonte: O Autor
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• é uma chave estrangeira que faz referência a chave primária de portanto, o

seu domínio é igual ao domínio da chave primária de ou seja,

• Para cada tupla a relação conterá uma tupla cujo atributo

armazena uma lista contendo os valores das chaves primárias das tuplas

que fazem relação com A lista deverá estar codificada como string e en-

criptada com a chave pública de Em outras palavras, a relação arma-

zena um cache encriptado das associações de 

Em seguida defina os algoritmos 

Algoritmo de Geração das Chaves: 

executa os seguintes passos:

1. Utiliza o algoritmo gerador de chaves do esquema de criptografia assimétrica

selecionado para obter o par de chaves criptográficas para a saber, e

2. Cria a uma lista de tamanho aleatório e a preenche com valores 0 em todas as

suas posições;

3. Encripta a lista 

4. Insere a tupla 

5. Retorna o par de chaves criptográficas 

É muito importante observar que as chaves criptográficas, sobretudo as privadas, não de-

vem ser armazenadas no banco de dados, pois, caso contrário, o adversário poderia utilizá-las

para decriptar o cache e recuperar os relacionamentos entre as tuplas.

Algoritmo de Inclusão: é responsável por incluir as informações a respeito dos rela-

cionamentos entre as tuplas no cache encriptado, para isso, ele recebe como entrada a chave

pública de uma instância do relacionamento em texto puro e realiza os

seguintes passos:

1. Seleciona a tupla 
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2. Concatena o valor da chave estrangeira ao valor de e encripta este

valor com a chave pública ;

3. Realiza um update no valor da tupla 

Algoritmo de Seleção: para retornar as tuplas da relação em texto puro referentes à

tupla o algoritmo recebe como parâmetros a chave privada de a chave pri-

mária de 

1. Seleciona a tupla 

2. Decripta o valor do com a chave privada para obter a lista do cache em

texto puro O processo de decriptação ocorre de maneira

iterativa, repetindo-se a operação de decriptar o mesmo número de vezes que foi

feita a encriptação. Em cada passo, o valor da chave estrangeira conca-

tenada ao final do valor de no passo 2 do algoritmo de inclusão, é retirado

do string e armazenado de forma temporária para ser incluído na lista ao final

deste processo;

3. Remove os valores 0 da lista 

4. Para cada valor resultante cria a tupla e acumula na lista de

resposta;

5. Preenche a lista 

6. Encripta a lista 

7. Realiza um update no valor da tupla 

8. Retorna os valores 

Os passos 5, 6 e 7 são utilizados para reconstruir o cache na forma de uma única lista, co-

dificada como string e encriptada, retirando as múltiplas encriptações realizadas no processo

de inclusão. Os algoritmos foram desenvolvidos desta maneira para permitir que a inclusão de

novas informações seja feita sem a necessidade da chave privada da entidade de Ou seja,

qualquer usuário pode incluir informações sobre mas, somente com a autorização (chave

privada) de 
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5.3 Análise de Segurança do Esquema de Relacionamento Privado

De acordo com Ferguson et al. (2010), um sistema de segurança é tão forte quanto o seu

elo mais fraco. Desta forma, para melhorar a segurança do sistema como um todo é preciso

melhorar a segurança dos elos mais fracos e, para isso, é preciso conhecer quais são os elos e

entre eles, quais são os mais fracos. 

A Figura 17 apresenta uma árvore de ataques contra a privacidade de considerando-se

que o adversário obteve acesso irrestrito ao banco de dados e está tentando reconstruir os rela-

cionamentos entre as tuplas dos esquemas de relação 

Para atingir os seus objetivos, o adversário pode tentar reconstruir os relacionamentos de

com ou sem a chave privada de A proteção da chave não é de responsabilidade do esque-

ma de relacionamento privado proposto nesta seção, entretanto, faz-se necessário reforçar que

a mesma não deve ser armazenada no banco de dados. Preferencialmente, ela deve ficar sob a

guarda da própria entidade A seção 5.5.2 apresenta uma proposta de solução para a guarda

da chave privada através do desenvolvimento de uma carteira de identificação digital.

O ataque sem a chave de criptografia pode ser subdividido em duas formas de ataque:

ataque contra o esquema de criptografia ou através de análise estatística. Considerando o ata-

que que quebra o esquema de criptografia, a segurança do esquema de relacionamento priva-

do será tão boa quanto for a segurança do esquema de criptografia de chave pública escolhido.
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Observa-se que o esquema de relacionamento privado não está ligado diretamente a ne-

nhuma implementação de um esquema de criptografia assimétrico específico. Considerando,

por exemplo, que uma implementação do esquema de relacionamento privado utiliza-se do

esquema de criptografia assimétrico RSA e supondo que foi descoberto um método de que-

brar a criptografia com RSA, o esquema poderia ser facilmente adaptado para passar a traba-

lhar com o ElGamal23.

Para evitar a descoberta de informações a partir de análise estatística, primeiro é necessá-

rio observar que é admitida uma probabilidade de sucesso para o adversário. Esta probabilida-

de não deve ser significativamente superior à que seria equivalente a um chute aleató-

rio. Neste caso, é preciso realizar uma análise, observando se a relação S possui atributos qua-

se-identificadores de Motwani e Xu (2007) explicam que atributos quase-identificadores

são um subconjunto de atributos que pode identificar a maioria das tuplas de uma tabela e que

a publicação descuidada de atributos quase-identificadores pode levar ao vazamento de priva-

cidade.

O problema de violação de privacidade através de análise estatística está ligado direta-

mente ao modelo de dados de cada aplicação, não sendo possível tratá-lo através do modelo

de referência. Este problema deve ser avaliado em aplicação, podendo ser utilizada a teoria da

privacidade diferencial, que estuda relação entre os elementos em um banco de dados estatís-

tico e a descoberta de informações (quebra de privacidade) a partir destas relações (DWORK,

2008).

5.4 Análise de Desempenho do Esquema de Relacionamento Priva-

do

O desempenho de um sistema que implementa o esquema de relacionamento privado de-

penderá de vários fatores, entre eles, os mais importantes são o SGBD e o esquema de cripto-

grafia de chave pública escolhidos. Será considerado que todos os algoritmos, tanto do SGBD

quanto do esquema de criptografia são eficientes, ou seja, tem o tempo de execução limitado

por um polinômio.

23 ElGamal é um esquema de criptografia de chaves públicas, cuja segurança se baseia na dificuldade de calcular logaritmos
discretos em um corpo finito (Schneier, 1996).
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Como o modelo aqui proposto é independente destas escolhas, não é possível realizar

uma análise detalhada do desempenho do sistema, visto que, cada SGBD ou esquema de crip-

tografia pode ter um desempenho diferente. Em vez disso, será feita apenas uma estimativa,

sabendo-se que o tempo de execução de um algoritmo é igual a soma do tempo de execução

de cada um dos seus passos (CORMEN et al., 1989) e que ao se somar o tempo de execução

de um número constante de algoritmos eficientes, será obtido um algoritmo eficiente, de for-

ma que, se todos os passos de um algoritmo forem eficientes, o algoritmo será eficiente. En-

tretanto, é preciso observar se algum dos passos contém uma estrutura de controle iterativa,

como uma repetição, é preciso verificar o número de vezes que esta repetição executa.

5.4.1 Análise de Complexidade do Algoritmo Gerador de Chaves (Gen)

Como pode ser observado no Quadro 5, a complexidade computacional de cada um dos

passos do algoritmo Gen é no máximo polinomial, portanto, o algoritmo Gen também tem a

complexidade no máximo polinomial.

Quadro 5: Custo de complexidade computacional do algoritmo Gen

Fonte: O Autor
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5.4.2 Análise de Complexidade do Algoritmo de Inclusão (Inc)

O algoritmo Inc, como pode ser observado no Quadro 6, também é composto apenas por

passos cuja complexidade é no máximo polinomial, desta forma, seu custo também é no má-

ximo polinomial.

Quadro 6: Custo de complexidade computacional do algoritmo Inc

Fonte: O Autor

5.4.3 Análise de Complexidade do Algoritmo de Seleção (Sel)

Entre os algoritmos propostos, o algoritmo Sel é o que apresenta a maior dificuldade em

relação à análise da complexidade computacional, visto que no passo 2, ocorrerá um número

indeterminado de decriptações. Este número está limitado superiormente, no pior caso, ao nú-

mero de elementos existentes no relacionamento, visto que, cada encriptação surgiu de uma

inclusão. Este, pode vir a se tornar um valor alto, ainda assim tratável. 

Por outro lado, considerando-se que é feita uma seleção a cada dez inclusões (dependen-

do do sistema, uma consideração conservadora), o número de decriptações necessárias para

uma seleção estaria limitado a 10 vezes, no pior caso, visto que a seleção substitui as encripta-

ções sucessivas por uma única encriptação.

Considerando o caso dos S-RES, é comum o profissional de saúde consultar o prontuário

do paciente durante a realização de um encontro, para em seguida incluir as suas próprias ano-

tações. Assim, o algoritmo Sel, estaria sendo constantemente utilizado, o que manteria baixo

o número de encriptações sucessivas. Considerando ainda o caso dos S-RES, existe o outro

extremo exemplificado pelos laboratórios de análises clínicas, que podem incluir no prontuá-
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rio do paciente o resultado dos seus exames sem a necessidade de consultar o histórico, acar-

retando encriptações sucessivas pelo uso do algoritmo Inc. 

Os demais passos do algoritmo Sel, possuem complexidade estimável, cujos valores es-

tão apresentados no Quadro 7.

Quadro 7: Custo de complexidade computacional do algoritmo Sel

Passo Descrição do Passo Complexidade Computacional

1 Seleciona a tupla , que contém o cache
de 

No máximo polinomial

2 Decripta o valor do , com a chave privada , para ob-
ter a lista do cache em texto puro 

O algoritmo de inclusão realiza
encriptação sobre encriptação.
Assim o algoritmo de seleção
deve inverter todas as encripta-
ções sucessivas, através do mes-
mo número de chamadas do al-
goritmo de decriptação. Para so-
lucionar este problema, o méto-
do de seleção, após realizar as
decriptações sucessivas, atualiza
o valor de cache com apenas
uma encriptação. Tempo inde-
terminado.

3 Remove os valores 0 da lista Repetição limitada pela constan-
te , definida no passo 2 do al-
goritmo Gen. Tempo constante.

4 Para cada valor resultante , cria a tupla
 e acumula na lista de resposta

Tempo linear

5 Preenche a lista  com n (aleatório) valores 0 Assim como o passo 2 do algo-
ritmo Gen, o valor aleatório é li-
mitado pela constante . Tempo
constante.

6 Encripta a lista , com a chave pública de para obter No máximo polinomial

7 Realiza um update no valor da tupla No máximo polinomial

8 Retorna os valores  encontrados Tempo constante

Fonte: O Autor
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5.4.4 Análise empírica do tempo de execução do algoritmo Sel

De forma a complementar o estudo analítico do tempo de execução dos algoritmos, foi

realizado um estudo empírico a fim de comparar o tempo de execução do algoritmo Sel com o

tempo de execução da mesma solução, utilizando o relacionamento entre as entidades sem o

uso da criptografia. Para esta análise foi escolhido apenas o algoritmo Sel, pois os outros dois

apresentaram o comportamento mais previsível.

O estudo consistiu em implementar um sistema, baseado no esquema de relacionamento

privado, para, em seguida, simular o comportamento de vários usuários acessando este siste-

ma e medir o tempo de resposta para cada requisição.

O experimento foi executado em um notebook dell, modelo xps l502x, equipado com o

processador intel core i7-2630QM e 6GB de memória RAM. Para o desenvolvimento da apli-

cação de teste foi utilizada a linguagem de programação Java 1.6.0_05, o SGBD Postgresql

9.0, o esquema de criptografia RSA com chaves de 2048 bits e o servidor de aplicações Apa-

che Tomcat 6.0.

O modelo de dados do experimento foi composto pelas entidades representadas no dia-

grama de entidade relacionamento da Figura 18, que simula um modelo de dados simplificado

de uma clínica médica. O esquema de relacionamento privado foi utilizado sobre o relaciona-

mento “Realiza” entre “Paciente” e “Consulta”. As entidades Profissional e Funcionário não

foram implementadas.
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Para implementar o relacionamento privado “Realiza”, foram criadas mais duas entida-

des: “PacienteKey”, que armazena o par de chaves criptográficas de cada paciente e “Pacien-

teCache”, que armazena o cache encriptado das consultas de cada paciente. Em uma imple-

mentação real, a chave privada do paciente não deve ser armazenada no banco de dados, isto

só foi feito para permitir a automatização dos testes. O relacionamento “Realiza” foi mantido

para que pudesse ser feita a comparação entre as duas soluções. O modelo final pode ser ob-

servado na Figura 19.

Figura 18: Diagrama de entidade relacionamento do sistema de teste

Fonte: O Autor
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Após o desenvolvimento da aplicação de teste, foram implementados os geradores de car-

ga, responsável por preencher as tabelas do banco de dados. Com os geradores, foram popula-

dos três bancos de dados, um com 50.000, um com 250.000 e um com 1.000.000 pacientes.

Cada paciente teve todos os seus dados preenchidos com valores aleatórios escolhidos dentro

de um conjunto de valores válidos. Para cada paciente foram criadas entre 2 e 12 consultas,

cujos atributos também foram preenchidos com valores aleatórios.

Cada caso de teste consiste em passar o código identificador de um paciente para o siste-

ma, que busca o paciente e exibe todos os dados do paciente e de todas as suas consultas no

formato XML. O conjunto de teste, contendo os códigos dos pacientes foi gerado aleatoria-

mente. O experimento foi realizado ora via cache encriptado ora via relacionamento sem crip-

tografia, com ambos utilizando o mesmo conjunto de teste. 

Figura 19: Diagrama de entidade relacionamento do sistema de teste com as entidades do es-

quema de relacionamento privado

Fonte: O Autor
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O primeiro experimento foi realizado com o conjunto com 50.000 pacientes, através da

ferramenta Jmeter24, simulando 50 usuários acessando o sistema ao mesmo tempo, cada um

realizando 80 requisições, totalizando 4.000 amostras. 

Tabela 2: Avaliação de desempenho do esquema de relacionamento privado

Tipo de Acesso Tempo Médio de Resposta (ms) Desvio Padrão

Relacionamento em texto puro 12103 5604

Relacionamento privado 8895 4337

Fonte: O Autor

O primeiro resultado obtido, apresentado na Tabela 2, foi, de certa forma surpreendente,

pois esperava-se que o acesso ao prontuário através do relacionamento privado tivesse um

tempo de resposta mais alto, visto que envolve uma operação de criptografia e esta adiciona

um tempo ao processamento. 

A partir deste resultado, foi necessário aprofundar a investigação em relação às duas for-

mas de acesso e, através do estudo do plano de consulta do SGBD, foi descoberta a origem do

problema. Através do relacionamento de texto puro, o SGBD estava fazendo uma varredura

sequencial (Seq Scan) na tabela “consulta” para localizar as consultas cuja chave estrangeira

“paciente_id” atendia ao critério determinado, enquanto que, através do relacionamento priva-

do, que mantém um cache das chaves primárias da tabela consulta, estava sendo realizada

uma varredura indexada (Index scan). Após a descoberta do problema, foram criados índices

na chave estrangeira “paciente_id” da tabela “consulta” e assim os dois tipos de acesso passa-

ram a ter o mesmo tratamento do SGBD. 

Após isolar a variável do SGBD, o experimento foi refeito, agora utilizando as três bases

de dados. Os demais parâmetros não tiveram alteração. A Tabela 3 apresenta os resultados ob-

tidos neste segundo experimento. É possível observar que, de fato, a criptografia adiciona

uma sobrecarga ao processamento das requisições. A maior sobrecarga aconteceu no experi-

mento que utilizou o banco de dados de 50.000 pacientes, no qual se observou que em média,

o tempo de processamento de uma requisição através do relacionamento privado chegou a uti-

24 JMeter é uma ferramenta desenvolvida para realização de testes de desempenho em aplicações da Web. Com ela, é possí-
vel simular diversos tipos de cargas e comportamentos (JMETER, [S.d.]).
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lizar 78,14% do tempo de CPU com os métodos de segurança. A menor sobrecarga aconteceu

no experimento que utilizou o banco de dados de 1.000.000 pacientes, no qual 54,76% do

tempo de CPU foi utilizado para processar os métodos de segurança. Analisando o trade-off

entre a segurança e desempenho, Ferguson et al.(2010) afirmam que não se importariam em

utilizar 90% do tempo de CPU em um sistema de segurança confiável se a alternativa fosse

um sistema rápido, porém inseguro. 

Tabela 3: Avaliação de desempenho do esquema de relacionamento privado(com índices de

árvore B nas chaves estrangeiras)

Tipo de Acesso Quantidade de
Pacientes

Tempo Médio de
Resposta (ms)

Desvio Padrão

Relacionamento em texto puro 50000 1303 783

Relacionamento privado 50000 5961 2871

Relacionamento em texto puro 250000 2039 968

Relacionamento privado 250000 6148 3134

Relacionamento em texto puro 1000000 2955 1501

Relacionamento privado 1000000 6533 2791

Fonte: O Autor

5.5 Modelo de segurança para o desenvolvimento de um S-RES

O modelo de segurança, apresentado nesta seção, foi concebido através a aplicação do es-

quema de relacionamento privado no contexto dos S-RES, abordado no Capítulo 2 , conside-

rando os critérios técnicos de criptografia, estudados no Capítulo 3 

5.5.1 Requisitos do Modelo

As seções a seguir apresentam os requisitos que guiaram o desenvolvimento do modelo.

Estes requisitos emergiram a partir do estudo documental e bibliográfico, realizado nas nor-

mas, regras, padrões e artigos científicos da área de sistemas de informação em saúde.
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5.5.1.1 Requisito de Privacidade

O modelo deve permitir implementar o conceito de privacidade, tal como definido por

(ELGESEM, 1996): “privacidade é a habilidade de consentir para a disseminação de informa-

ções pessoais”, ou seja, o paciente deverá ter a habilidade de definir quem deverá ter acesso

ao seu prontuário.

A implementação deste conceito poderá ser realizada utilizando-se um esquema de relaci-

onamento privado entre o paciente e seus dados clínicos, no qual cada paciente deverá possuir

um par de chaves (pública-privada) e a chave privada estará sob a guarda do paciente.

Como apenas o paciente possui a sua chave privada, ninguém, sem o seu consentimento,

será capaz de acessar o seu prontuário. Embora qualquer profissional, com conhecimento da

sua chave pública, pode incluir novas informações em seu prontuário.

5.5.1.2 Requisito de Recuperação de Chaves

O modelo deve fornecer um mecanismo capaz de reconstruir a chave do paciente, em

caso de perca ou em situações de emergência nas quais o paciente está incapacitado de infor-

mar sua chave.

Este requisito entra em conflito com o requisito de privacidade, pois, se houver uma for-

ma de recuperar a chave do paciente sem o seu consentimento, isto pode ser utilizado para

acessar os dados do paciente sem autorização. Ainda assim, a recuperação de chaves é um re-

quisito necessário. Schneier (1996) explica que, ao utilizar a criptografia para o armazena-

mento de dados, o problema de gerenciamento da chave se torna mais complexo, pois a chave

pode ser perdida facilmente,e, se isto acontecer, todos os dados encriptados com aquela chave

estarão perdidos “para sempre”.

A resolução deste impasse será feita através da construção de um banco de dados para o

backup das chaves dos pacientes, separado do banco de dados do sistema, que utiliza um es-

quema de criptografia de limiar (m,n) sobre os dados armazenados, conforme ilustrado na Fi-

gura 20.
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Durante a instalação do servidor de chaves, serão geradas as chaves do esquema de crip-

tografia de limiar, composta por uma chave pública e chaves privadas no qual

cada chave privada deverá ser armazenada pelo seu servidor de chaves. Cada servidor de cha-

ve deve estar localizado fisicamente em um servidor distinto, preferencialmente localizado

em prédios distintos, controlado por funcionários distintos, sob um forte esquema de prote-

ção. A segurança do sistema dependerá da segurança dos servidores de sombra.

Ao adicionar um paciente no sistema, sua chave privada deverá ser armazenada no banco

de dados do servidor de chaves, encriptada com a chave pública 

A solicitação de recuperação das chaves só poderá ser feita em duas circunstâncias: atra-

vés da solicitação, realizada a partir do próprio usuário ou através da solicitação de um profis-

sional de saúde, cadastrado com privilégio de “emergência”, após autenticado pelo sistema.

Nos dois casos deverá ser gerada uma trilha de auditoria.

Para que o adversário tenha êxito em restaurar as chaves do paciente, será preciso obter o

banco de dados do servidor de chaves e pelo menos n chaves distintas. Assim, espe-

ra-se diminuir também o risco de ataque interno, visto que, um funcionário que tenha acesso à

chave de um servidor, não terá acesso à chave dos outros.
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5.5.1.3 Requisito de Independência de Sistema

A partir do modelo proposto, deverá ser possível construir um S-RES de qualquer catego-

ria apresentada no Capítulo 2 , incluindo sistemas híbridos ou integrados. Com isto, o modelo

de segurança deve contemplar apenas o prontuário do paciente, que é a parte comum entre os

sistemas de categorias diferentes.

5.5.1.4 Requisito de Simplicidade

O núcleo de segurança do modelo deve ter o design mais simples possível, pois, confor-

me afirmam Ferguson et al. (2010), quanto maior a complexidade do sistema, mais difícil se

torna o desenvolvimento de um sistema seguro.

A ideia aqui é permitir que haja apenas um relacionamento entre os pacientes e suas in-

formações sensíveis, para que seja necessário proteger apenas um ponto de junção. Logo, é

preferível que seja feita uma generalização destas informações através de um único esquema

de relação, e a partir deste, sejam feitas as especializações de acordo com a necessidade da

instituição.

A Figura 21 representa o modelo de dados de um S-RES de duas formas diferentes. No

diagrama da esquerda existem três relacionamentos entre o paciente e os seus dados. Desta

forma seria necessário utilizar e esquema de relacionamento privado em três pontos. No dia-

grama à direita, as mesmas informações são armazenadas da maneira recomendada, com ape-

nas uma ligação entre o paciente e seus dados.

Figura 21: Representações de um  modelo de dados para um S-RES

Fonte: O Autor
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5.5.1.5 Requisito de Pesquisa

O modelo de segurança deve permitir realizar cálculos estatísticos anônimos sobre os da-

dos clínicos. Há de se considerar, entretanto, que tanto a pesquisa médica ética quanto a prote-

ção à privacidade trazem benefícios valorosos para a sociedade. A pesquisa médica é vital

para melhorar a saúde humana e as formas de cuidado com a saúde, mas proteger os indiví-

duos envolvidos nessas pesquisas e preservar seus direitos é essencial para conduzir uma pes-

quisa ética (NASS et al., 2009) .

Willison et al. (2007) realizaram uma pesquisa, com um mil duzentos e trinta (1230) pes-

soas adultas, escolhidas aleatoriamente entre a população do Canadá, na qual concluíram que

a maioria dos respondentes concorda e reconhece a importância da pesquisa em seus registros

médicos, desde que haja consentimento dos mesmos. 

Nass et al. (2009) explicam que a pesquisa médica é uma investigação sistemática reali-

zada para desenvolver ou contribuir para generalização de conhecimentos. Esta pode ocorrer

de diversas formas, por exemplo, através de experimentos clínicos, utilizando pacientes vo-

luntários para testar a eficácia de novas intervenções medicamentosas, ou baseada na análise

de informações, que muitas vezes foram armazenadas para outros propósitos, como o registro

da saúde. Para este segundo tipo de pesquisa, os dados armazenados em um S-RES representa

um grande valor.

Com a utilização de um esquema de relacionamento privado entre o paciente e seus da-

dos clínicos, ilustrado na Figura 22, é possível realizar pesquisa nos dados sem identificar os

pacientes. Entretanto, caso haja a necessidade de correlacionar os dados médicos com dados

pessoais, sociais ou comportamentais dos pacientes, será necessário solicitar aos pacientes o

acesso a tais informações.

Figura 22: Relacionamento privado entre o paci-

ente e os dados clínicos

Fonte: O Autor
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5.5.2 Componentes do Modelo de Segurança

Para implementar os conceitos de segurança apresentados neste trabalho, será necessária

a utilização dos componentes ilustrados na Figura 23. 

A Autoridade Certificadora tem como responsabilidade realizar a emissão e o gerencia-

mento dos certificados digitais. Este componente pode ser implementado no próprio sistema

ou, preferencialmente, é possível realizar a integração do S-RES com uma infraestrutura de

chaves pública existente.

O S-RES é o sistema de informação propriamente dito, suas características dependerão

da necessidade da instituição de saúde. Serão apresentados mais detalhes sobre a sua estrutura

nas seções 5.5.3  e 5.5.4 .

Na Carteira de Identificação Digital serão armazenados o certificado digital e a chave

privada do paciente. É importante observar que deve ser utilizado um mecanismo de encripta-

ção baseado em password sobre os dados da chave privada, para garantir que o dispositivo

não será utilizado por alguém sem a autorização do proprietário, em caso de perda ou roubo.

Este componente deve ficar fisicamente sob a guarda do paciente, portanto, implementá-lo em

alguma plataforma de dispositivos móveis é uma boa alternativa. O processamento das autori-

zações de acesso ao prontuário do paciente serão realizadas no próprio dispositivo. Desta for-

ma, em nenhum momento os dados do relacionamento privado estarão transitando na forma

de texto puro.

O Servidor de Chaves tem as funções de permitir o acesso ao prontuário do paciente emFigura 23: Componentes do modelo de segurança

Fonte: O Autor
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5.5.3 Modelo de Dados do S-RES

Reforçando o que já fora exposto anteriormente, este modelo deve ser flexível o bastante

para permitir a implementação do S-RES com as funcionalidades que se desejar. Entretanto,

deve ser implementado um conjunto mínimo de entidades, que estão representadas na Figura

24. Neste diagrama apenas os atributos obrigatórios foram representados.

É possível observar que tanto o profissional quanto o paciente devem, obrigatoriamente,

possuir um certificado digital. Isto está expresso através dos relacionamentos totais entre a en-

tidade “pessoa” e a entidade “certificadoDigital”.

Cada “paciente” possui um “pacienteCache”, que armazena o cache das chaves primárias

dos “dadosClinicos” que pertence ao mesmo. Este cache é encriptado com a chave pública do

“paciente”, para que somente ele tenha acesso.

O “profissional” possui um “cacheProfissional”, onde estão armazenados os caches dos

pacientes que o forneceram acesso aos seus “dadosClinicos”. Observa-se que a atualização

Figura 24: Modelo de dados mínimo para um S-RES

Fonte: O Autor
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do “cacheProfissional” não é automática. Se houver a inclusão de novos “dadosClinicos” para

um paciente, após este realizar a autorização de acesso, será necessário solicitar uma outra au-

torização para receber os dados atualizados. É possível também adicionar ao “cacheProfissio-

nal” uma etiqueta de tempo, para que as autorizações de acesso expirem automaticamente ao

passar o tempo determinado.

Utilizando o mecanismo de especialização, a partir da entidade “dadosClinicos”, devem

ser desenvolvidas as entidades para armazenar os dados de acordo com a necessidade do pro-

fissional, da forma que foi discutida na Seção 5.5.1.4 . É importante ficar atento para não in-

cluir atributos quase-identificadores nas entidades que derivarem de “dadosClinicos”, pois,

neste caso, o banco de dados ficaria mais vulnerável à análise estatística para descoberta de

associações entre as entidades referidas e o paciente. Caso seja imprescindível a utilização

destes atributos, o desenvolvedor deverá avaliar a possibilidade de utilizar esquema de cripto-

grafia ou uma técnica de anonimização25, para proteger estes dados.

5.5.4 Principais Casos de Uso

A seguir serão apresentados os detalhamentos de uma possível implementação dos casos

de uso mais complexos do sistema: “cadastrar usuário” e “solicitar acesso ao prontuário”.

Será considerado que a Autoridade Certificadora está sendo implementada como módulo do

S-RES e que a Carteira de Identificação Digital está executando em um smartphone. A comu-

nicação entre o S-RES e a Carteira de Identificação Digital, quando necessária, deve ser feita

através de um protocolo de comunicação segura, com  autenticação fim-a-fim.

5.5.4.1 Caso de Uso “Cadastrar Paciente”

Este caso de uso se inicia quando um paciente se dirige para uma instituição cadastrada

com o perfil de acesso de autoridade certificadora e solicita o seu cadastro. O processamento

será realizado em duas partes, uma na autoridade certificadora outra na carteira de identifica-

ção digital, de forma assíncrona.

25 Anonimização é uma técnica para preservação da privacidade através da redução da precisão dos valores. Por exemplo,
em vez de armazenar a idade de um indivíduo, pode ser armazenada a sua faixa etária (WAYNER, 2009).
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A primeira parte, representada através do diagrama de atividades na Figura 25, inicia

quando o usuário solicita o seu cadastro no sistema. Daí, o atendente da autoridade certifica-

dora solicita os documentos do paciente para conferir se este é realmente quem diz ser, pois,

recomenda-se que a emissão de certificados digitais seja feita somente de forma presencial,

após a conferência dos documentos. Se os documentos estiverem completos e corretos, o

atendente dará continuidade ao caso de uso. Se não estiverem, ele deve informar ao paciente

sobre o problema e encerrar o cadastro. Estando com os documentos corretos, o atendente se-

leciona, no sistema, a opção “Cadastrar Paciente”, assim, o sistema exibe a tela para que o

atendente digite o “CPF”. Após a digitação do “CPF”, o sistema deve fazer uma verificação

para se certificar se o paciente já se encontra cadastrado, pois, neste caso não será permitido

cadastrar dois pacientes para o mesmo “CPF”. Em vez disso, existirá a possibilidade de atua-

lizar os dados do paciente, se for necessário. Considerando a inexistência do CPF no sistema,

será dada continuidade ao caso de uso através da exibição do formulário para preenchimento

dos dados do paciente. O atendente, então, preenche estes dados e em seguida solicita ao usu-

ário que este digite um nome de usuário (login) e senha. Novamente é preciso fazer a verifica-

ção para evitar o cadastro de informações duplicadas, além da validade da senha (com a con-

firmação da senha). Estando tudo certo, o sistema armazena o registro do paciente, emite o

seu certificado e constrói o seu cache. O cache preenchido com uma quantidade aleatória de

valores 0 e encriptado com a chave pública do paciente. Após o armazenamento dos dados,

sistema da Autoridade Certificadora envia um sinal de comunicação assíncrono para a Cartei-

ra de Identificação Digital do paciente e exibe uma mensagem que o paciente foi cadastrado

com sucesso. O atendente informa ao paciente que o cadastro foi realizado e que ele deverá

receber uma mensagem no seu smartphone para concluir o cadastro.

A segunda parte do caso de uso “cadastrar paciente” está representada no diagrama de ati-

vidades da Figura 26. Esta parte do processamento, que é executado no smartphone do paci-

ente, inicia quando o sinal de comunicação, emitido pela Autoridade Certificadora, é recebi-

do. Ao receber o sinal, a Carteira de Identificação Digital exibirá uma notificação ao cliente,

que deverá abrir esta notificação, na qual será exibida uma tela para download do certificado.

Em seguida, o Paciente deverá digitar o seu “CPF” e a sua “senha”, cadastrados no sistema. É

importante observar que o smartphone precisa estar com alguma rede de dados ativada. Se

houver rede disponível, a Carteira de Identificação Digital tentará se conectar ao servidor de

chaves para dar continuidade ao processo. Se não houver rede de dados, o certificado poderá

ser copiado em outro momento. Na existência da rede, a Carteira de Identificação se conectará
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ao Servidor de Chaves e enviará o login e o cpf do usuário. A senha em momento algum deve

trafegar pela rede. O servidor de chaves procura pelo usuário e verifica se o cpf está correto,

neste caso, ele envia o certificado digital do paciente, acompanhado da chave privada. Como

a chave privada está protegida por um esquema de criptografia baseado em password, caso al-

guém consiga receber o certificado de outra pessoa, este não lhe será útil sem o conhecimento

do password. Após receber o certificado e a chave privada, a Carteira de Identificação Digital

verifica se o password informado é capaz de decriptar a chave privada, em caso afirmativo, o

certificado é armazenado na memória interna do smartphone, em caso negativo, ele é descar-

tado. Em qualquer dos dois casos, será exibida uma mensagem para o usuário ter conheci-

mento se o certificado foi obtido ou não.
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Figura 25: Primeira parte do caso de uso "Cadastrar Paciente".

Fonte: O Autor
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Figura 26: Segunda parte do caso de uso "Cadastrar Paciente".

Fonte: O Autor
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5.5.4.2 Caso de Uso  “Solicitar Acesso ao Prontuário”

Este caso de uso deverá ser executado sempre que o profissional de saúde tiver a necessi-

dade de acessar o prontuário do paciente. Ele também é executado em duas partes, sendo a

primeira no S-RES e a segunda na Carteira de Identificação Digital do paciente. A primeira

parte não precisa ser realizada, necessariamente, pelo profissional de saúde. Pode ser feita,

por exemplo, pela recepção da instituição de saúde,daí, no momento que o paciente estiver

sendo atendido, seus dados já estarão disponíveis.

A Figura 27 apresenta o diagrama de atividades da primeira parte do caso de uso “Solici-

tar Acesso ao Prontuário”. Este tem início quando o Recepcionista dá início ao atendimento

do paciente. O primeiro passo é certificar-se que o segundo já se encontra cadastrado no siste-

ma. Caso o paciente não esteja cadastrado, o sistema será redirecionado ao caso de uso “ca-

dastrar paciente” antes de dar continuidade ao atendimento. Com o cadastro do paciente loca-

lizado, o Recepcionista seleciona o profissional de saúde, cujo nome será registrado na solici-

tação de acesso e clica no botão “Solicitar Acesso ao Prontuário”. Daí, o S-RES armazena

esta solicitação de acesso e envia um sinal de comunicação assíncrono à Carteira de Identifi-

cação do Paciente. O S-RES tenta enviar a solicitação e se ocorrer algum problema, este será

informado ao Recepcionista.

Quando o sinal chega ao smartphone do paciente, é iniciada a segunda parte do caso de

uso, executado pela Carteira de Identificação Digital. Neste caso também é necessário existir

uma conexão de dados no smartphone, pois este irá se conectar ao S-RES. Ao receber a noti-

ficação, a Carteira de Identificação Digital se comunica com o S-RES para verificar se exis-

tem solicitações pendentes. Em caso afirmativo, será exibida uma solicitação ao paciente,

que, ao abri-la, poderá conferir os dados do profissional que originou a solicitação. Entre estes

dados, está contido o nome e o certificado digital do profissional. Se não concordar com a so-

licitação do profissional, o paciente pode gerar uma denúncia de “tentativa de acesso não au-

torizado”. Concordando com a solicitação, a Carteira de Identificação Digital solicitará que o

paciente digite a sua senha da chave privada. Caso a senha esteja incorreta, é possível digitar

novamente. Após a digitação da senha correta, a Carteira de Identificação Digital se comunica

com o S-RES para carregar o cache encriptado do paciente. Observa-se novamente que o ca-

che trafega na rede de forma encriptada. Após receber o cache, a Carteira de Identificação Di-
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gital decripta o cache, utilizando a chave privada do paciente e carrega os itens referenciados

pela chave privada. Estes itens serão exibidos ao paciente, para que ele escolha, quais itens se-

rão compartilhados com o profissional. A Carteira de Identificação Digital encripta a lista dos

itens selecionados com a chave pública do profissional e armazena estes dados no cache do

mesmo. Assim, o profissional terá acesso a estes dados com a sua chave privada. Estes passos

estão ilustrados no diagrama de atividade da Figura 28.
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Figura 27: Primeira parte do caso de uso “Solicitar Acesso ao Prontuário”

Fonte: O Autor
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Figura 28: Segunda parte do caso de uso  “Solicitar Acesso ao Prontuário”

Fonte: O Autor



6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA COMO PROVA DE CON-

CEITO

Com o objetivo de verificar a viabilidade técnica de implementação do modelo de segu-

rança para o desenvolvimento de S-RES, proposto por este trabalho e apresentado na Seção

5.5 , foi desenvolvido o protótipo de prova de conceito, denominado Oráculo EMR.

Este capítulo descreve os detalhes de implementação de cada componente do Oráculo

EMR: a Autoridade Certificadora, o Servidor de Chaves, a Carteira de Identificação Digital e

o  S-RES propriamente dito.

6.1 Desenvolvimento da Autoridade Certificadora

A autoridade certificadora foi incluída como módulo do S-RES, sendo utilizada para a ge-

ração dos certificados digitais dos pacientes e profissionais. Os certificados emitidos pela au-

toridade certificadora do Oráculo EMR seguem o padrão X.509, sendo, desta forma, compatí-

veis com as maiores infraestruturas de chave pública em atividade na Internet, incluindo a

ICP-Brasil.

O padrão X.509 é mantido pelo setor de normatização das telecomunicações (ITU-T), da

União Internacional de Telecomunicações (em inglês International Telecommunication Uni-

on – ITU), que atua definindo os elementos na infraestrutura global da informação e das tec-

nologias de comunicação (ITU, [s.d.]) . O X.509 é um padrão que descreve quais informações

devem estar presentes em um certificado digital e de que forma tais informações devem ser ar-

mazenadas em um arquivo. 

Segundo a Oracle ([s.d.]),  um certificado X.509 possui os seguintes campos:
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• Versão – Identifica a versão do certificado X.509. A versão atual é a 3;

• Número serial – Cada AC é responsável por manter um número serial para os

certificados por ela emitidos. Este número não precisa ser único globalmente, não

pode se repetir apenas no âmbito da AC;

• Tipo de Algoritmo – Identifica o algoritmo de assinatura digital, utilizado pela

AC;

• Nome do titular - Nome da entidade para o qual o certificado foi emitido, ou, em

outras palavras, nome da entidade identificada pelo certificado; 

• Nome do emissor – Nome de quem emitiu o certificado, ou seja, nome da autori-

dade certificadora;

• Período de validade – O certificado digital só é válido no intervalo de tempo es-

pecificado no período de validade;

• Informações de chave pública da entidade – Contém a chave pública e o identi-

ficador do algoritmo do qual a chave pertence;

• Assinatura da AC - A garantia que a AC provê sobre a veracidade das informa-

ções contidas neste certificado de acordo com as políticas da AC; e

• Extensões – Permite armazenar informações adicionais sobre a entidade certifica-

da.

A construção da AC teve início com a geração do certificado raiz, através do comando

keytool 26. O certificado raiz difere dos demais certificados, pois, o primeiro geralmente é assi-

nado pela própria entidade titular do certificado, ou seja, ele é autoassinado. O certificado

emitido pelo comando keytool ficou armazenado no arquivo denominado keystore. 

O gerenciamento dos demais certificados, pertencentes aos profissionais e aos pacientes,

será realizado através da classe OraculoAC, representada na Figura 29. Os métodos de cripto-

grafia foram implementados com o auxílio do framework JCE27 e da API BouncyCastle 28.

26 O keytool é um utilitário utilizado para gerenciamento de certificados e chaves distribuído com a plataforma Java (ORA-
CLE, [S.d.])

27 Java Cryptography Extension (JCE) é uma extensão oficial da plataforma Java que inclui os frameworks e implementa-
ções das funções de encriptação, geração e troca de chaves, código de autenticação de mensagens e assinaturas digitais.

28 BouncyCastle é um conjunto de API de código livre, utilizada para criptografia, compatível com as especificações da
JCE. 567).
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A autoridade certificadora deste protótipo não contém interface gráfica. Seus métodos são

chamados pelo EMR, sempre que for solicitada a inclusão de um paciente ou de um profissio-

nal.

6.2 Desenvolvimento do Servidor de Chaves

No desenvolvimento do servidor de chaves, foi utilizado o esquema de criptografia de li-

miar paillier que consiste em um esquema de criptografia de chave pública, no qual a

chave pública é do conhecimento de todos e a chave privada é dividida entre os parti-

cipantes, gerando 

Para encriptar uma mensagem, basta utilizar o algoritmo de encriptação, passando como

entrada a chave pública e mensagem de texto puro . Para decriptar a mensa-

gem é preciso a colaboração de pelo menos participantes, que possuam uma sombra da

chave distinta. Cada um dos participantes realiza a decriptação parcial do texto cifrado, utili-

zando a sua chave e em seguida, as decriptações parciais são combina-

das para a recuperação do texto puro, com

Figura 29: Diagrama de classes da autoridade certificadora

Fonte: O Autor
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Durante a inicialização do servidor de chaves, o criptossistema paillier de limiar foi con-

figurado com os parâmetros (3,6) e foram geradas as suas chaves (1 pública e 6 privadas).

Cada chave privada foi armazenada em um servidor de sombra distinto, em um total de 6 ser-

vidores de sombra.

Após a inicialização, o servidor de chaves atua em dois momentos: 

• Ao se cadastrar um paciente, a senha que protege a sua chave privada é encriptada

com a chave pública do servidor de chaves e, em seguida, armazenada no banco

de dados; e

• Quando for necessária a recuperação da chave privada do paciente, o servidor de

chaves se conecta aos servidores de sombra, para tornar possível a recuperação da

chave. É preciso a colaboração de pelo menos 3 servidores de sombra para que

seja possível recuperar a senha.

6.3 Desenvolvimento da Carteira de Identificação Digital

O protótipo da carteira de identificação digital foi desenvolvido na plataforma android,

para utilização em um smartphone compatível. O android é uma plataforma móvel de código

aberto, construída com base no sistema operacional Linux e dispõe de um kit de desenvolvi-

mento que possibilita a programação de aplicativos utilizando a linguagem Java (DARWIN,

2012). 

Um dos objetivos da construção da plataforma android foi permitir que os desenvolvedo-

res pudessem criar aplicações móveis, de forma que aproveitassem as vantagens das funciona-

lidades oferecidas por um dispositivo móvel. Uma aplicação do android pode utilizar qual-

quer uma das funcionalidades do núcleo do telefone, como efetuar chamadas, utilizar a câme-

ra, enviar mensagens, entre outras. Permitindo assim, que o desenvolvedor utilize essas funci-

onalidades básicas para desenvolver aplicações complexas (PEREIRA; SILVA, 2009). 

Esta característica foi determinante para escolha do android como plataforma de desen-

volvimento da carteira de identificação digital, pois havia a necessidade de estabelecer um

canal de comunicação para o envio de alertas a partir do Oráculo EMR, e os aparelhos de tele-
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fone já possuíam a capacidade de receber mensagens SMS. Apesar de existirem outras formas

de comunicação com sistemas móveis, a escolha da notificação através de SMS deu-se pelo

fato de que o funcionamento destas não depende da existência de uma rede de comunicação

de dados ativa, ou seja, para receber as notificações do Oráculo EMR, o paciente não precisa

estar conectado a uma rede de dados.

6.3.1 Componentes da Carteira de Identificação Digital

A carteira de identificação digital é composta basicamente pelos três componentes repre-

sentados na Figura 30. O componente ReceberSMS é um broadcast receiver, classe da plata-

forma android, que tem como finalidade receber as notificações do sistema operacional. Os

componentes ActivityAcesso e ActivityChave pertencem à classe Activity, cuja finalidade é

construir a interface gráfica com o usuário.

Após instalada no smartphone, a carteira de identificação fica esperando ser ativada pelo

android. Ao receber um SMS, de qualquer origem, o android envia a notificação ao compo-

nente ReceberSMS, este, por sua vez, decodifica o SMS, para identificar se a mensagem teve

origem no sistema Oráculo EMR. Identificando uma mensagem do Oráculo EMR, é feita a

verificação do tipo de mensagem, que pode ser: recebimento de chave, utilizada quando o pa-

ciente é cadastrado no sistema ou controle de acesso, utilizada quando algum profissional so-

licita acesso ao prontuário do paciente.

A Figura 31, apresenta o ciclo de vida de uma notificação realizada para a carteira de

identificação digital. Na imagem à direita, o objeto ReceberSMS está aguardando a chegada

de um SMS. Neste estado, o usuário pode estar utilizando o smartphone para outras funções,

como executar outros aplicativos ou realizar chamadas telefônicas. Ao receber um SMS do
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Oráculo EMR, o ícone do aplicativo da carteira de identificação é exibido discretamente na

barra de notificações e status, localizada no canto superior esquerdo da segunda imagem. Esta

notificação não interrompe as tarefas que o usuário estiver executando no momento da chega-

da do SMS. Ao tocar com o dedo sobre o ícone da aplicação, a notificação é exibida de forma

maximizada, incluindo um texto descritivo, como pode ser visto na terceira imagem. Tocando

novamente na notificação maximizada, o usuário irá abrir a activity, responsável por tratar o

evento, neste exemplo foi aberta a ActivityChave.

6.4 Desenvolvimento do S-RES (Oráculo EMR)

Como este protótipo teve por objetivo demonstrar a viabilidade de utilização, na prática,

do modelo de segurança, o seu escopo foi reduzido, de forma a implementar apenas as funcio-

nalidades principais de um EMR, incluindo:

• Cadastros Básicos: pacientes, profissionais e instituições de saúde, tipos de con-

trato, planos de saúde e especialidades dos profissionais de acordo com o cadastro

na ANS ;

• Controle de usuários e permissões de acesso ao sistema;

• Solicitação de Acesso ao prontuário; e

• Registro do prontuário.

O diagrama das classes implementadas no protótipo do Oráculo EMR está representado

na Figura 32.

Figura 31: Ciclo de vida da carteira digital

Fonte: O Autor
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Figura 32: Diagrama de classes do oráculo EMR

Fonte: O Autor
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Apesar do protótipo ter sido construído a partir de um escopo reduzido, foi possível de-

monstrar o funcionamento do esquema de segurança e a possibilidade de compartilhamento

das informações clínicas de um determinado paciente entre profissionais de instituições dife-

rentes.

6.4.1 Arquitetura da Aplicação

O sistema foi desenvolvido seguindo o paradigma cliente-servidor. O cliente é composto

apenas por um browser com capacidade para dar suporte a Ajax29 e CSS30, utilizado para aces-

sar as funcionalidades do sistema. Todo o processamento (regras de negócio, armazenamento,

validação de campos, controle de privacidade, entre outros) será realizado no servidor. 

A Figura 33 apresenta os componentes que implementam o projeto, organizados através

da arquitetura MVC. A View é composta pelos arquivos XHTML, e tem por finalidade cons-

truir a interface gráfica para o usuário. Quando o cliente faz uma requisição de uma página, o

sistema responde com o arquivo XHTML correspondente, que será renderizado pelo browser.

29 Ajax é um conjunto de técnicas de programação para web que combina XML e Javascript para criar aplicações assíncro-
nas.

30 Cascading Style Sheets (CSS) é uma linguagem de folhas de estilo utilizada para descrever a aparência dos componentes
em uma página WEB.

Figura 33: Arquitetura da aplicação

Fonte: O Autor
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O Controller foi implementado com a biblioteca primefaces. Sua função é realizar a co-

nexão entre a View e o Model. O Managed Bean é responsável por intermediar a comunicação

entre os componentes do JavaServerFaces das páginas em XHTML e as regras de negócio no

Model processando e enviando as requisições. 

No Model são implementadas a regras de negócio e o acesso ao banco de dados. As ferra-

mentas de gerenciamento de transação, controle de acesso, injeção de dependência e persis-

tência de dados, utilizadas para o desenvolvimento do Model, detalhadas nas próximas Se-

ções.

6.4.2 Ferramentas e tecnologias

As seções a seguir descrevem brevemente as ferramentas e tecnologias utilizadas no de-

senvolvimento do protótipo Oráculo EMR.

6.4.2.1 Algoritmo de criptografia RSA

RSA foi criado, no ano de 1978, como primeiro algoritmo de criptografia de chaves pú-

blicas capaz de prover tanto a encriptação quanto a assinatura digital. Seu nome foi dado a

partir das iniciais dos seus inventores: Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman.

Desde a sua origem, o RSA já foi exaustivamente estudado por criptoanalistas e ainda

hoje, não existem ataques eficientes contra o seu algoritmo básico. Alguns ataques já foram

descobertos, mas estes se baseiam em implementações pouco cuidadosas (SCHNEIER, 1996).

Boneh (1999) apresenta o resultado de duas (2) décadas de ataque contra o algoritmo

RSA e conclui que nenhum dos ataques descobertos pode ser considerado devastador. Em vez

disso, os ataques descobertos forneceram dicas sobre as “armadilhas” que devem ser evitadas

durante a implementação.

Atualmente, o RSA ainda é um dos algoritmos de chave pública mais populares, sendo

bastante utilizado em aplicações de financeiras através da Internet e sites de comércio eletrô-

nico, entre outros (FERGUSON et al., 2010).
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No desenvolvimento do protótipo, foi utilizado o algoritmo RSA, com chaves de 2048

bits, para realizar a encriptação dos caches dos pacientes e dos profissionais, conforme defini-

do no esquema de relacionamento privado.

6.4.2.2 Linguagem de programação JAVA

Em 1995 a Sun Microsystems lança o projeto JAVA, uma linguagem de programação

que foi inicialmente projetada para ser utilizada em sistemas embarcados, mas, com o grande

crescimento da Internet, foram feitas adaptações para suprir as necessidades de desenvolvi-

mento de aplicativos na plataforma da Internet. Um dos seus principais conceitos foi o da "in-

dependente da arquitetura (significado que o mesmo programa pode ser executado em máqui-

nas diferentes sem que tenha que ser reescrito)" (FISHER; MURPHY, 2011).

Três meses depois do lançamento, a Sun lançou o primeiro kit de desenvolvimento, dis-

ponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa pudesse fazer o download e começar a de-

senvolver. Atualmente, JAVA é uma linguagem de propósito geral, que pode ser utilizada

para o desenvolvimento das mais variadas formas de aplicações, desde simples jogos para dis-

positivos móveis até complexas aplicações corporativas.

6.4.2.3 Servidor de aplicações Apache Tomcat

Para que uma aplicação desenvolvida com a linguagem Java execute no ambiente web, é

preciso hospedá-la em um servidor de aplicações que tenha suporte a esta tecnologia. Segun-

do a Apache([s.d.]), o Tomcat é um contêiner de aplicações, de código livre, que implementa

as tecnologias Java Servlet e Java Server Pages(JSP)31. Outra característica importante do

Tomcat é permitir a integração com servidor Internet Information Server(IIS)32 da Microsoft e

o Apache HTTP Server33 criando um ambiente de produção ainda mais robusto. Para o projeto

de desenvolvimento da aplicação foi utilizada a versão do Apache Tomcat 7.0.12.

31 Servlets e JSP são tecnologias da linguagem Java utilizadas para a construção de aplicações para WEB (MAHMOUD,
2003).

32 IIS é um servidor Web extensível, desenvolvido pela Microsoft para a plataforma Windows Server (SÁ, 2006).

33 Apache HTTP Server é um servidor Web de código livre que executa em diversos sistemas operacionais modernos
(MORIMOTO, 2010).
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6.4.2.4 Cascading Style Sheets – CSS

CSS é a linguagem de estilos responsável pela padronização e definição gráfica das pági-

nas em HTML e XHTML, transformando o código da página mais limpo e de fácil entendi-

mento. Toda formatação do conteúdo da página é exibida a partir de um arquivo de configura-

ção de estilos, que pode ser definido de três formas: Inline, incorporada e importadas,

(MEYER, 2011). No desenvolvimento do protótipo, foram utilizadas as folhas de estilo im-

portadas, visto que estas podem ser reaproveitadas em todas as páginas.

6.4.2.5 JavaServer Faces

Existem vários frameworks que auxiliam o desenvolvimento da interface gráfica de apli-

cações Web. O padrão de mercado adotado para aplicações baseadas na linguagem Java é o

JavaServer Faces (JSF). Este padrão foi criado pela Java Community Process (JCP) com a

participação das maiores empresas de tecnologia do mundo, tais como IBM, Macromedia,

Oracle, Novell, Siemens entre outras (LUCKOW; MELO, 2010). 

O JSF é apenas uma especificação. Para desenvolver aplicações usando os seus recursos,

faz-se necessário o uso de uma implementação. Neste projeto foi utilizada a implementação

do Mojarra, atualmente mantida pela Oracle e na versão 2.1.2. 

6.4.2.6 PrimeFaces

Primefaces é um conjunto de bibliotecas que oferecem diversos componentes gráficos,

tais como caixa de texto, calendário, menus, tabelas e gráficos, seguindo o padrão da especifi-

cação JSF (ÇIVICI; DARÇIN, 2010). Para a construção destes componentes, o Primefaces

utiliza diversas tecnologias, tais como AJAX, JavaScript, XHTML e gráficos animados. Se-

gundo Çivici e Darçin (2010), Primefaces é um conjunto de componentes que complementa a

especificação padrão dos componentes JSF, trazendo uma série de características que lem-

bram a experiência do usuário nas aplicações desktop, facilitando a implementação de recur-

sos sofisticados. O protótipo foi desenvolvido utilizando a versão 2.22 do PrimeFaces.
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6.4.2.7 Spring

O Spring é um framework desenvolvido com o objetivo de oferecer soluções de infraes-

trutura de software para construção de aplicações corporativas (HEMRAJANI, 2006). Isto faz

com que a equipe de desenvolvedores se concentre na construção da lógica do aplicativo.

O framework Spring está dividido em uma arquitetura modular, que permite utilizar ape-

nas as partes necessárias para uma aplicação. Por exemplo, se o desenvolvedor procura uma

ferramenta de persistência de dados, pode utilizar somente o Spring ORM. No protótipo de-

senvolvido neste trabalho, foi utilizado apenas o módulo Spring Security, que é responsável

por realizar as tarefas de autenticação de usuários e controle de acesso. 

6.4.2.8 Hibernate

Em 2001, Gavin Kingi, iniciou o projeto Hibernate com a seguinte justificativa “sentia

que estava desperdiçando mais tempo pensando em persistência do que nas questões dos ne-

gócios dos clientes” (FISHER; MURPHY, 2011 p.57), com ele os desenvolvedores iriam se

concentrar na modelagem dos objetos aumentando a produtividade.  

O Hibernate é um framework de código aberto desenvolvido em Java, com o objetivo de

transformar objetos em dados de entrada e saída de um banco de dados. Com isso o desenvol-

vedor não se preocupa em escrever todo código das consultas ao banco de dados. Outro bene-

fício do uso desse framework está relacionado à interdependência entre a aplicação e o banco

de dados, pois o Hibernate traduz todas as consultas da aplicação para a linguagem dos ban-

cos de dados mais utilizados no mercado.

6.4.2.9 PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto relacional, de

código aberto, que teve origem a partir do código fonte do Postgres, criado pelo Departamen-

to de Ciência da Computação da Universidade de Berkeley. Atualmente, ele implementa um

rico conjunto de funcionalidades, disponíveis apenas em SGBD comerciais (POSTGRESQL,

2013) .
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6.5 Resultados Obtidos

Através da implementação deste protótipo, foi possível comprovar que os conceitos, defi-

nidos no modelo de segurança proposto no Capítulo 4 , podem ser implementados em sua to-

talidade, considerando apenas as tecnologias atuais. As Figuras 34 e 35 apresentam, respecti-

vamente, a tela de cadastro de pacientes e a tela de acesso ao prontuário do paciente.

A plataforma android apresentou-se como uma forte candidata para implementação da

Figura 34: Tela de Cadastro de Paciente

Fonte: O Autor

Figura 35: Tela de acesso ao prontuário do paciente

Fonte: O Autor
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Em relação ao SGBD, não foi exigido deste nenhuma característica especial. Qualquer

SGBD relacional, com suporte ao armazenamento de texto longo é suficiente. A necessidade

do suporte ao texto longo se justifica, pois as informações encriptadas são armazenadas atra-

vés de strings codificado na Base6434, como pode ser observado na Figura 36.

34 Codificação Base64 é uma forma de representar objetos binários através de strings ASCII. Geralmente a codificação é
utilizada para armazenar ou transferir informações binárias utilizando um meio desenvolvido para tratar dados na forma
textual.

Figura 36: Armazenamento do cache com string codificado na Base64.

Fonte: O Autor



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando bem utilizados, os sistemas de informação em saúde têm o potencial de melhorar

o cuidado com a saúde dos pacientes e até ajudar a salvar suas vidas. Para que este potencial

seja atingido em sua totalidade, é preciso elaborar uma forma de compartilhamento de infor-

mações entre os diversos profissionais que cuidam da saúde do paciente, ao longo de sua vida.

Idealmente, o paciente deveria ser capaz de levar consigo suas informações médicas para

qualquer lugar que ele fosse. 

Neste contexto, algumas redes regionais ou nacionais já começaram a entrar em atividade,

como é o caso do “Processo Clínico Electrónico Único”, que tem como objetivo registrar ele-

tronicamente “toda a informação clínica relacionada com a observação, diagnóstico e trata-

mento de doentes” (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, 2009), da

Região Autónoma da Madeira, Portugal. 

No âmbito nacional, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desenvolveu uma

Base de Registro Eletrônico em Saúde (B-RES), que armazena informações demográficas e

clínicas dos cidadãos e permite que outros S-RES acesse estas informações através dos servi-

ços disponibilizados através da Internet (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MI-

NAS GERAIS, [s.d.]).

Para viabilizar a consolidação e a expansão destas redes de informações de saúde, diver-

sos desafios ainda precisam ser superados, tais como: a garantia de privacidade dos dados,

visto que o acesso indevido às informações médicas dos pacientes viola um direito fundamen-

tal do cidadão; a integração entre os dados originados a partir de diversas fontes, possivelmen-

te utilizando sistemas distintos; a resistência de alguns profissionais quanto ao compartilha-
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mento de informações clínica de seus pacientes; a garantia de alta disponibilidade do sistema;

e a escalabilidade do sistema, entre outros. 

Para tratar do problema de privacidade dos dados, este trabalho apresentou um modelo

para o desenvolvimento para S-RES, que utiliza a criptografia para garantir a privacidade dos

dados médicos, mesmo quando o banco de dados for comprometido em um ataque. O modelo

protege os dados também contra os usuários legítimos, que, no desenvolvimento de suas ativi-

dades profissionais, tenham acesso ao banco de dados, tais como programadores, administra-

dores de banco de dados, entre outros.

Esta solução difere das soluções existentes de criptografia de banco de dados, baseadas

em software ou hardware, ao passar a guarda da chave de criptografia, que tradicionalmente

está com a instituição mantenedora do SGBD, para os pacientes. Esta abordagem apresenta

duas vantagens: o próprio paciente passa a controlar quem terá acesso aos seus dados; e os da-

dos de cada paciente serão protegidos por uma chave criptográfica distinta, assim, a descober-

ta de uma chave causa danos somente ao próprio paciente titular daquela chave, mantendo os

dados dos demais pacientes protegidos.

Entretanto, esta transferência da guarda da chave para o paciente pode representar uma

responsabilidade maior do que os pacientes estejam preparados para assumir, além de existi-

rem situações nas quais não seria viável aguardar a autorização de acesso do paciente ao seu

prontuário, como por exemplo, na ocasião em que uma junta de médicos necessitem debater

sobre assuntos relacionados a um determinado paciente. Para o segundo problema, foi elabo-

rado uma forma de acesso ao prontuário, utilizando um conjunto de servidores de chave.

Com isso, observa-se que as hipóteses deste trabalho puderam ser verificadas, a saber:

Através das ferramentas da criptografia moderna, será possível elaborar um modelo de desen-

volvimento de software capaz de manter a privacidade dos dados, atuando na camada de ar-

mazenamento; O modelo proposto será capaz de conciliar os requisitos conflitantes: privaci-

dade vs compartilhamento de dados; e será possível realizar pesquisas estatísticas sobre os da-

dos do prontuário, sem a necessidade de revelar os dados pessoais dos pacientes.

De fato, com a utilização do esquema de relacionamento privado, definido no Capítulo 5 ,

foi possível elaborar um modelo para desenvolvimento de S-RES com ênfase na privacidade



144

dos dados do paciente. Este esquema utiliza as ferramentas da criptografia moderna, tais

como a criptografia de chave pública, criptografia de limiar, certificados digitais, entre outros

para implementar o conceito de privacidade.

Com isso, torna-se possível encontrar um equilíbrio entre os requisitos de privacidade e

compartilhamento. É notório que a dificuldade de proteção aos dados de um sistema aumente

significativamente a medida que crescem o número de usuários ou pontos de acessos ao siste-

ma, de modo que um sistema monousuário, sem pontos de conexão com outros sistemas re-

presenta o cenário mais simples. Entretanto, este não é o caso encontrado nas redes de infor-

mação de saúde que estão sendo desenvolvidas. Com a necessidade de fornecer acesso aos da-

dos clínicos para diversos profissionais, localizados em diferentes pontos geográficos e utili-

zando S-RES distintos, o cuidado com a segurança da informação torna-se uma tarefa real-

mente complexa, mesmo com a utilização das ferramentas da criptografia moderna.

Em relação à possibilidade de realização de pesquisas estatísticas, deve-se observar que o

esquema de criptografia proposto foi aplicado somente na associação entre os dados do paci-

ente e as suas informações clínicas, de forma, que os dados clínicos, propriamente ditos estão

armazenados na forma de texto puro. Com isso, é possível realizar, sobre estes dados, qual-

quer tipo de consulta disponível no SGBD relacional utilizado, desde que estas consultas não

necessitem associar os dados clínicos aos dados dos pacientes. Assim, torna-se trivial a reali-

zação de contagens, somas ou médias sobre os dados clínicos.

Por fim, após a definição do modelo de segurança, foi implementado um protótipo para

prova de conceito, com o objetivo de demonstrar que, do ponto de vista técnico, é possível

utilizar este modelo na prática, com as ferramentas já existentes no mercado. Não é necessário

o desenvolvimento de nenhuma tecnologia nova para dar suporte ao modelo de segurança

proposto.

7.1 Limitações

O modelo de segurança proposto protege os dados durante o armazenamento, através da

aplicação do esquema de relacionamento privado, e durante a transferência, ao recomendar o

uso da autenticação e criptografia nos canais de comunicação. Entretanto, se o atacante puder
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controlar o servidor de banco de dados, com capacidade de bisbilhotar a sua memória RAM,

ele poderá monitorar e armazenar as consultas realizadas no banco de dados e poderá adquirir

informações a partir destas consultas. 

Em outras palavras, no momento que o usuário (paciente ou profissional), solicita o car-

regamento das informações clínicas de um paciente, os códigos identificadores dos itens do

prontuário são passados da aplicação cliente para o servidor do S-RES, encriptados com a

chave pública do servidor. O servidor decripta internamente estes dados e realiza a consulta

em texto puro no SGBD. Após realizar a consulta, os identificadores utilizados serão descar-

tados. Em nenhum momento haverá transmissão dos identificadores na forma de texto puro.

Mas, se o atacante puder monitorar a memória do servidor, será possível descobrir as consul-

tas realizadas.

Este tipo de problema é tratado através dos protocolos de transferência oblívia (do inglês,

oblivious transfer protocol), que geralmente são executados entre duas partes (o sgbd e o cli-

ente) no qual o cliente realiza uma consulta no banco, sem revelar o conteúdo da consulta ao

sgbd, e ao final do protocolo, o cliente obtém o resultado da consulta e nenhuma outra infor-

mação relevante (NAOR; PINKAS, 2005). Geralmente estes protocolos possuem uma sobre-

carga do processamento elevada que os impedem de ser utilizados em aplicações práticas.

7.2 Trabalhos Futuros

A continuidade deste trabalho poderia ser feita através da construção de uma rede regio-

nal ou nacional de informações em saúde, seguindo o princípio da privacidade dos dados.

Para que este desenvolvimento se torne possível, é preciso contar com uma equipe multidisci-

plinar, formada por profissionais de saúde, desenvolvedores de software, profissionais de in-

terface homem-máquina, analistas de banco de dados, entre outros.

Neste caso, seria fundamental estudar os demais requisitos dos sistemas de informação

em saúde, que não foram contemplados neste trabalho, por estarem fora do escopo. Em espe-

cial, seria necessário elaborar mecanismos para garantia de disponibilidade do sistema, pro-

porcionando formas alternativas para o acesso às informações dos pacientes, visto que em al-
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gumas situações, ficar sem o acesso aos dados por conta de uma falha no sistema pode preju-

dicar o atendimento ao paciente.
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