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RESUMO:
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, criou o Sistema
Único de Saúde (SUS) a fim de que toda a população tenha acesso ao sistema público de
saúde. O SUS é constituído por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais da Administração direta e indireta, fundações mantidas pelo Poder Público,
além de algumas iniciativas privadas, em caráter complementar.
A entidade digital a ser analisada pelo Ministério da Saúde é a Autorização de Internação
Hospitalar (AIH), documento utilizado para identificar o paciente e os serviços prestados
sob regime de internação nos hospitais da rede do SUS e fornecer informações para o
Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS). É através desse documento que Hospitais,
Profissionais e Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT se habilitarão a receber
pelos trabalhos realizados.
O SIH-SUS, criado em 1990 em substituição ao Sistema de Assistência Médico-Hospitalar
da Previdência Social (SAMHPS), é destinado a controlar e regular a cobrança e o
pagamento das internações hospitalares do SUS, realizadas em todo território brasileiro.
Em 2004, após diversas modificações, foi implantada a gradativa descentralização do
processamento do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), para os níveis estadual
e municipal.
O Ministério da Saúde visa, por meio do presente estudo de caso, analisar e avaliar as
AIHs, de acordo com a base conceitual preconizada pelo Projeto InterPARES, buscando,
dessa forma, propostas e/ou adequações do SIH-SUS como forma de garantir a
confiabilidade, a autenticidade e a preservação destes documentos pelo tempo necessário.

