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RESUMO 

O sistema de saúde teve grande desenvolvimento e modernização em suas técnicas utilizadas 
e procedimentos executados ao longo dos anos, porém ainda encontra dificuldades para realizar 
a comunicação e o compartilhamento transparente de seus serviços. Por este motivo, se faz 
necessário à validação da criptografia Blockchain para que seja possível partilhar prontuários 
médicos entre as organizações de saúde com a maior preservação dos dados presente nas 
transações realizadas. Visto que, a tecnologia citada abrange uma comunicação a nível mundial, 
tendo como premissa uma estrutura descentralizada, propõe-se então, utilizar esse tipo de 
criptografia que dispõe do melhor método de segurança da informação para que profissionais de 
saúde possam desfrutar das informações e realizar os diagnósticos por completo de cada 
paciente, tendo acesso a todo seu histórico médico com a maior qualidade possível. Os dados 
mostram que há a possibilidade de utilização do Blockchain para este fim, posto que já existe 
aplicações com propósitos semelhantes, sendo necessário também, uma capacitação dos 
profissionais da área da saúde para melhor aproveitamento da aplicação dessa tecnologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor da área da saúde vem encontrando dificuldades na comunicação 

transparente de seus serviços, clientes de planos de saúde têm encontrado 

dificuldades para continuar um tratamento já iniciado em outras organizações, 

todo seu histórico médico fica registrado em uma instituição de saúde e quando 

o cliente ingressa em um novo plano de saúde encontra essa dificuldade 

presente da ausência de todo seu histórico médico (LEITE et al, 2014), fazendo 

com que o paciente tenha que se locomover em busca de seu histórico e assim 

passar as informações para o médico que irá atendê-lo. 

Neste ambiente, os Sistemas de Informação na área de saúde podem ser 

definidos como um conjunto de componentes que possuem interligação onde 

coletam, processam, arquivam e distribuem as informações para sustentar todo 

o processo de tomada de decisão e ajudar no controle das organizações de 

saúde (MARIN, 2010). A maior dificuldade que se pode notar é a falta de 

comunicação de um sistema privado com os demais sistemas de saúde.  
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A evolução tecnológica vem crescendo exponencialmente e junto com 

esse crescimento surgiu a tecnologia Blockchain, conhecida mundialmente 

através do Bitcoin, uma das criptomoedas mais utilizadas no mundo. O 

Blockchain possui um grande potencial para ser utilizado na segurança da 

informação, tendo processos de flexibilidade, plenitude e fidelidade 

(FERNANDES; LIMA, 2019). Diante disso, a tecnologia pode ser utilizada por 

diversas áreas e a medicina pode se beneficiar bastante desse potencial de 

segurança. 

A maioria dos processos de transferência faz com que o usuário precise 

levar o seu histórico escolar de uma instituição de ensino para a instituição que 

deseja ingressar para realizar sua matrícula. Para o setor de saúde não é 

diferente, quando um paciente é atendido em um hospital, deve-se levar seu 

histórico médico que foi recolhido em outras organizações de saúde que são 

históricos parciais, onde acaba dificultando diagnóstico e tratamento em questão 

(BENSON, 2012, tradução nossa). 

O artigo discute a utilização da tecnologia Blockchain como um novo 

avanço tecnológico para a área da medicina, para que haja comunicações 

transparentes entre diferentes sistemas de saúde de forma segura, mantendo a 

integridade e privacidade, construindo uma base de dados que seja acessível 

para qualquer tipo de estabelecimento da área da saúde, tanto da rede privada 

quanto da rede pública. possibilitando ao profissional responsável pelo 

atendimento do paciente o acesso a todo o seu histórico médico, viabilizando 

assim um melhor diagnóstico do cliente. Deste modo, o uso da criptografia 

Blockchain pode complementar sistemas de registros médicos com finalidade de 

compartilhar informações sobre prontuários de pacientes para outros sistemas 

de saúde.  

Dessa forma, o presente artigo objetiva utilizar a tecnologia Blockchain 

que dispõe do melhor método de segurança da informação para que 

profissionais de saúde possam desfrutar das informações e realizar os 

diagnósticos por completo de cada paciente tendo acesso a todo seu histórico 

médico com a maior qualidade possível.  
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2 METODOLOGIA 

O presente artigo classifica-se como uma pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa, realizado através de procedimentos bibliográficos. 

Segundo Gil (2002, p.41), “[...] estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.” Logo, todo o artigo 

abrange uma evolução tecnológica visando uma estrutura modernizada para o 

setor da saúde, disponibilizando uma grande base de informações seguras e 

transparentes, buscando atingir uma possível adaptação de processo. 

Diante disso, o estudo visa buscar o entendimento por completo dos 

processos organizacionais para que seja avaliada a possibilidade de adaptação 

do processo atual de execução das atividades no melhor cenário. 

Baseando-se na pesquisa bibliográfica, as informações coletadas para o 

desenvolvimento deste projeto foram retiradas de um banco de dados de 

pesquisas que contém artigos de periódico, anais de congressos relacionados a 

área da computação o “IEEE Xplore”1, apontando o crescimento exponencial da 

tecnologia supracitada com uma grande variedade de artigos disponibilizados 

recentemente. Além disso, no portal “Scielo”² foi encontrado várias informações 

pertinentes a pesquisa referente a área de saúde. O Google Scholar foi a base 

das pesquisas, a ferramenta que levou aos portais mencionados acima e outros 

diversos assuntos relacionados a pesquisa. 

O desenvolvimento da pesquisa do presente artigo foi baseado no cenário 

de saúde brasileira, visando a melhora no compartilhamento das informações, e 

através de outras fontes a pesquisa pode atender o setor de saúde 

mundialmente por se tratar de uma pesquisa modular, desde que atenda todos 

os requisitos regulados por órgãos competentes da área, sem desrespeitar 

nenhum princípio ético e legal, por exemplo, Conselho Federal de Medicina 

(CFM). 

 
1 Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/ 

² Disponível em: https://scielo.org/ 

https://ieeexplore.ieee.org/
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3 BLOCKCHAIN 

A tecnologia Blockchain é um livro que contém registros de transações de 

razão pública, popularmente conhecida pela criptomoeda Bitcoin, de modo que 

esses registros seja transparente e definitivo, ou seja, a blockchain pode ser 

utilizada para registrar dados de quem publicou, quem alterou, quem removeu 

qualquer tipo de informação, cada registro fica vinculado à uma transação que é 

armazenada dentro de um bloco composto pelo livro. Desta forma, pode-se 

mostrar que a transparência se faz de uma das principais características da 

blockchain (FOXBIT, 2020). 

De acordo com Lavina (2018):  

[...] O blockchain pode proporcionar uma base pública com dados de 

pacientes diversos, possibilitando a redução dos custos de estudos 

científicos, e incentivando pesquisas independentes e estudos 

comparativos na área de saúde. 

Reforçando o assunto para o setor de saúde, Tasatanattakool e 

Techapanupreeda (2018, p.474, tradução nossa) diz “uma implementação 

interessante da tecnologia Blockchain está no sistema de saúde.” Com isso, 

pode-se detalhar as informações pertinentes a tecnologia para um melhor 

aproveitamento da pesquisa, veja a seguir etapas de funcionamento da 

blockchain. 

3.1 ARMAZENAMENTO DE DADOS  

A tecnologia mencionada é composta por um sistema distribuído baseado 

em uma rede peer-to-peer (P2P), pode-se visualizar a estrutura de uma rede 

P2P (peer-to-peer) na Figura 1. Cada nó dessa rede possuindo permissão de 

acesso pode efetuar mudanças e realizar consultas a base de dados. A base de 

dados é composta por bloco de transações realizadas e não aceita remoção de 

blocos, apenas inclusão (BRAGA, 2017). Baseando-se na blockchain do Bitcoin, 

novos blocos são formados a cada 10 minutos, cada bloco é ligado ao anterior 

(FOXBIT, 2020), esses blocos são armazenados de forma síncrona por cada nó 

representado na rede, desfazendo da metodologia cliente/servidor, onde é 

necessário que um servidor esteja conectado para que possa realizar tráfego de 

informações. 



5 

 

 

Podendo assim, esclarecer o fato de que a tecnologia possui um ambiente 

seguro diante dos blocos não poderem sofrer nenhum tipo de alteração, 

mantendo assim todos os registros em ordem cronológica. 

Figura 1: Estrutura de rede P2P 

 

Fonte: Adaptado de Braga (2017) 

 

Segundo Zheng (2017), organizações em gerais pode usar o banco de 

dados distribuído para propor um ganho de desempenho em seus serviços. Para 

isso é preciso analisar as perspectivas da blockchain para utilização de cada 

organização. 

3.2 VALIDAÇÃO DOS DADOS  

Uma transação só pode ser adicionada em um bloco se a maioria (51%) 

dos nós da rede concordar que aquela transação é legítima. O nome dado para 

este procedimento é consenso distribuído2. Para o Bitcoin, o consenso é 

realizado através do poder computacional (FOXBIT, 2020). Já para a Blockchain, 

 
2 Consenso distribuído é um termo da ciência da computação usado na disciplina de sistemas 

distribuídos e é um aspecto crítico do Blockchain e das criptomoedas (BRAGA, 2017). 
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todo consenso ocorre entre os nós da rede por métodos composto de protocolos 

específicos e definidos. Dados registrados na base de dados são confiáveis, 

imutáveis e transparentes desde que a maioria da rede realize um consenso 

distribuído. 

Na Figura 2, pode-se visualizar a estrutura de uma transação e um bloco, 

onde as transações pertencem a um bloco, formando assim uma estrutura de 

dados em lista. 

Figura 2: Estrutura de transação e bloco 

 

Fonte: Braga (2017) 

Todo cabeçalho do bloco é constituído pelas seguintes informações 

(BRAGA, 2017): 

● Hash ant.: responsável por garantir a conexão com o bloco anterior e 

detectar qualquer alteração. 
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● Hash bloco: hash da árvore de merkle3. 

● Timestamp: informações referentes a data e hora de processamento do 

dado. 

● Nonce: número utilizado para validação dos blocos. 

● Raiz Merkle: resume as transações adicionadas ao bloco, gerando assim 

o hash do bloco. 

 

4 CONTROLE DE REGISTRO DE SAÚDE  

O Uso eficiente de um controle de registro de saúde pode ser uma 

ferramenta facilitadora para o tratamento dos pacientes. Logo, soluções que 

utilizam blockchain possuem suas principais diferenças em razão a bancos de 

dados convencionais ou repositórios de registros de saúde que são: 

● A descentralização, o que significa que se pode controlar transações 

envolvendo nossos dados ponto a ponto.  

● A imutabilidade, pois ninguém mais pode alterar ou desfazer essas 

transações nos bastidores ou sem a maioria da aprovação da rede. 

Em 2018, a University Health Network (UHN) lançou uma plataforma de 

controle e consentimento do paciente para aprimorar a experiência do paciente 

e facilitar a pesquisa clínica usando dados do paciente. A plataforma aproveita o 

blockchain não apenas para proteger e consolidar dados do paciente na rede, 

mas também para obter e registrar o consentimento do paciente antes que 

qualquer informação seja compartilhada com os pesquisadores. Quando os 

pacientes consentem, o software criptografa e registra automaticamente os 

detalhes da transação de consentimento na razão compartilhada. A plataforma 

também registra quais partes acessaram os dados, a que horas e com que 

finalidade (TAPSCOTT, 2020). 

Com base nas funcionalidades apresentadas da plataforma pode-se levar 

em consideração o objetivo proposto na pesquisa, visto a exploração dos dados 

 
3 Árvores de Merkle são estruturas de dados utilizadas para verificação das integridades das 

informações em ambientes distribuídos, ou seja, em ambientes onde não há centralidade no 
processamento dos dados (SEFFRIN, 2019). 
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levantando uma possibilidade de implementação bastante similar do que 

proposto na pesquisa atual. 

Se esses recursos mencionados por Tapscott (2020) fosse aplicado em 

escala global, seria possível capturar uma conta única e abrangente das taxas e 

resultados globais de incidência que eram verificados e seguros. Ainda segundo 

o autor,  uma start-up4 chamada Hacera lançou o MiPasa5, assunto abordado no 

próximo tópico, junto com os apoiadores IBM, Microsoft, Oracle, Linux 

Foundation e outros, com uma iniciativa para integrar, agregar e compartilhar 

informações em escala global de várias fontes verificadas como a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

4.1 MIPASA - PLATAFORMA DE DADOS ABERTOS 

Como mencionado anteriormente, a Hacera lançou junto com a OMS uma 

plataforma blockchain que contribuirá com o compartilhamento de informações 

para combater a pandemia de coronavírus diferentes países e instituições 

(COINTIMES, 2020). 

A plataforma, chamada MiPasa, e será aproveitada pelas autoridades em 

todo o mundo para relatar detecção precoces de vírus e pontos de acesso de 

contágio (COINTIMES, 2020). 

Seu objetivo é detectar de forma rápida e precisa as operadoras Covid-19 

e os pontos críticos de infecção em todo o mundo. O MiPasa compartilhará 

informações com segurança entre indivíduos, hospitais e autoridades que 

ajudarão na análise da saúde pública (HOEK; LACITY, 2020, tradução nossa). 

O sistema cria identificadores digitais que não podem ser vinculados de 

volta à fonte de dados e que impedem a disseminação de informações de 

identificação pessoal. O MiPasa valida os dados reconciliando fontes de dados 

díspares, como figuras da OMS, Centros de Controle e Prevenção de Doenças 

e outras e garantindo que os novos dados correspondam aos originais (HOEK; 

LACITY, 2020, tradução nossa). 

 
4 Start-up é uma nova percepção de empreendedorismo permitindo criação de novos produtos 

novos métodos de produção e novos modelos de negócios (ARRUDA, 2014). 
5 Disponível em: https://mipasa.org/ 
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Ao permitir que organizações e empresas globais de saúde colaborem e 

compartilhem informações com segurança, garantindo uma proteção robusta à 

privacidade, o MiPasa deve se tornar uma ferramenta importante para ajudar a 

controlar a epidemia (HOEK; LACITY, 2020). 

Infelizmente, não será a última vez que se precisa de agilidade em escala 

global em resposta a uma pandemia. À medida que a tecnologia blockchain é 

adotada e integrada de maneira mais ampla, sua funcionalidade oferece a 

promessa de fortalecer nossa capacidade de avançar cada vez mais durante 

anos (MCCAULEY, 2020). 

4.2 A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DE DADOS 

Uma plataforma de dados sólida estabelece as bases para ajudar a 

resolver muitos outros problemas. O MiPasa já está trabalhando para possibilitar 

a criação de um mapa de todos os que estão infectados usando o auto relatório 

com privacidade. Isso permitiria que as autoridades de saúde pública e 

indivíduos enviassem dados sobre a hora e a localização exata das diferentes 

infecções (SINGH; LEVI, 2020). Essas fontes de dados não contêm informações 

de identificação pessoal, permitindo que uma pessoa veja se já esteve nas 

proximidades de alguém que já foi infectado.  

Espera-se que outras pessoas se juntem a nós nesse esforço. Deseja-se 

ansiosamente que mais provedores de dados contribuam com seus próprios 

dados, por exemplo, governos, hospitais e qualquer pessoa que queira 

compartilhar essas informações com pesquisadores que combatem o surto e 

outros tratamento.  

A Harcera acredita que o MiPasa pode ajudar a comunidade global a 

responder rapidamente a essa crise em um nível mais individualizado e 

compassivo, usando uma abordagem de código aberto (SINGH; LEVI, 2020). 

 

5 DISCUSSÃO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NA ÁREA 

DA SAÚDE 

Desde a análise das informações coletadas, é possível descrever alguns 

dos benefícios que a tecnologia blockchain pode trazer para a área da saúde. 
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Por exemplo, da mesma maneira adotada pela ferramenta MiPasa, a utilização 

da tecnologia pode fazer com que os pacientes não necessitem mais de guardar 

vários registros médicos guarnecidos por diversas operadoras de saúde, 

fornecendo assim acesso a uma rede de blocos que possui todos os dados 

necessários. Desta forma, o paciente sempre terá seus dados atualizados, 

possibilitando assim, um atendimento mais seguro. Outro benefício que merece 

destaque é que com a utilização dessa tecnologia, as empresas não precisarão 

lidar com a disputa de informações, visto que esses dados serão compartilhados 

com todas as instituições de saúde.  

Viabilizando um grande avanço nos estudos da área da saúde e melhores 

resultados nos diagnósticos de tratamentos realizados pelos pacientes. Uma vez 

que as informações podem ser acessadas em qualquer lugar, todos os estudos 

que forem realizados podem ser compartilhados sem nenhum risco eminente de 

adulteração e perda de informação perante o nível de segurança que o 

Blockchain nos proporciona. 

Com o uso da criptografia Blockchain, para cada transação (fonte de 

dados) realizada em uma ferramenta de dados o usuário receberá um hash, ou 

seja, uma série de números e letras resultante de uma função matemática dado 

como uma chave que contém a informação que um usuário é proprietário 

daquela informação, vinculada cada transação realizada, impossibilitando 

alteração e remoção de dados através de outro usuário, isso significa que 

somente o usuário que possui o hash poderá realizar as alterações necessárias. 

Trazendo assim segurança de toda informação alocada dentro da ferramenta. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A constante ascensão da tecnologia faz com que as áreas de estudo 

anseiam desfrutar dos benefícios advindos desse avanço. Tendo como suporte 

os resultados obtidos nessa pesquisa, foi possível observar que o Blockchain 

possui um grande potencial para o meio de comunicação, com otimização de 

processos e até pesquisas por meio de uma tecnologia que possui um sistema 

descentralizado de informações. Podendo assim, ser utilizado para o 

compartilhamento de dados de histórico e prontuário médico de forma segura e 
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transparente, visto que existe um caso de uso já aplicado que é a ferramenta 

MiPasa que auxiliou nas pesquisas referente aos estudos do COVID-19 que se 

propagou mundialmente ano de 2020. 

Portanto, é de extrema relevância que toda reflexão proposta neste artigo 

seja útil quanto a evolução tecnológica na área da saúde, que possui vários 

modelos e processos de comunicação já ultrapassados. Porém, para que esse 

tipo de tecnologia funcione, é necessário que haja uma reeducação dos 

profissionais desta área, para que estes compreendam que o compartilhamento 

dessas informações pode ser de suma importância para a detecção antecipada 

de futuras doenças, surtos e possíveis pandemias. 
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