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Resumo: O artigo apresentado estuda a aplicação de 

funções hash para geração de identificadores únicos e 

verificáveis para assegurar a autenticidade das imagens de 

prontuários médicos digitalizados. 
 

1. Introdução 
O Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP) é um 

“documento único constituído de um conjunto de 

informações [...] sobre a saúde do paciente e a assistência 

a ele prestada” [1]. 

No projeto PEAD-PMPT [2], no qual este trabalho 

está inserido, estão sendo digitalizados prontuários 

médicos em papel, para uso posterior em meio digital. 

Esses documentos ficam armazenados em um Banco de 

Dados, no formato de dados binários (BLOB – Binary 

Large Object) [3] e necessitam ser constantemente 

verificados quanto à sua integridade, o que pode ser 

fornecido com o uso de funções hash. 

Funções hash, como MD5 [4] ou SHA256 [5], são 

funções que recebem como entrada uma cadeia de bits, e 

geram uma saída de tamanho fixo. Essas funções são 

amplamente utilizadas para verificar a integridade de 

mensagens [6] ou para assegurar a segurança de uma 

senha [7] e serão utilizadas nesse trabalho com a 

finalidade de gerar identificadores únicos e verificáveis 

para imagens de prontuários digitalizados. 

Uma característica importante das funções hash é que 

pequenas alterações na cadeia de entrada geram grandes 

alterações na saída. Essa característica dificulta tentativas 

de manipulação das imagens de entrada. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a mudança na saída 

da função hash quando um prontuário digitalizado sofre 

alguma alteração (tentativa de fraude). 
 

2. Metodologia 
Foram utilizadas duas imagens no formato BLOB para 

a aplicação das funções hash. Uma das imagens é uma 

cópia da outra, mas com uma alteração na data de 

preenchimento, tentando simular uma fraude. 

Foram aplicadas duas funções hash distintas, MD5 e 

SHA256, sobre a imagem sem alterações, e os resultados 

foram armazenados. Em seguida, foram aplicados 

novamente os dois algoritmos de hash sobre a imagem 

com alterações. 

Ao final, foram comparadas as hash digests (saídas 

das funções hash), conforme ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Processo de geração e comparação das 

hashs 

3. Resultados 
Foi verificado que, em ambas as funções hash 

testadas, MD5 e SHA256, uma pequena modificação na 

imagem foi o bastante para gerar uma grande diferença 

nas hash digests, mais precisamente apenas cinco 

caracteres ficaram iguais na mesma posição das hash 

digests MD5 e três caracteres das hash digests SHA256, 

conforme a Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Hash digests obtidas 

Prontuário SHA256 

Original 
6716d425a0de9ff5871bfad6d819ed48 

a95672da7c5c6bc39c8edd475df12269 

Adulterado 
4ace807c8aa556cccda71646f92382f3 

99344e7ba1487631d62575e459a06fac 

Prontuário MD5 

Original 2ab459a7b7e0cb50a6973e2d8a41dafc 

Adulterado 98082c54b71289fbbb97ae3357086745 

 

4. Conclusões 
Conforme esperado, a diferença nos hash digests entre 

a figura original e a figura alterada permite facilmente a 

detecção de uma eventual fraude. 

Com isso, este trabalho forneceu subsídios para a 

implementação da verificação dos prontuários através da 

função de hash dentro do projeto PEAD-PMPT e para 

uma posterior certificação da S-BIS Nível de Garantia de 

Segurança 2 [8]. 
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