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Adequação Automática de Sistemas de
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Resumo — Nos últimos anos verificou-se uma evolução significativa nas tecnolo-

gias da informação e da comunicação, o que permitiu o desenvolvimento de novos

sistemas que supriram, aparentemente, as necessidades das organizações prestado-

ras de cuidados. No entanto, essa aproximação, numa base ad-hoc, traduziu-se em

problemas de interoperabilidade entre os sistemas.

Na verdade, apesar do desenvolvimento verificado ao ńıvel tecnológico, que permi-

tiu a troca de dados entre aplicações, verificou-se que a interoperabilidade não se

relaciona apenas com aspetos tecnológicos, tendo igualmente uma forte pendente

semântica.

Perante esta realidade complexa, e também devido às implicações do envelhecimento

verificado a ńıvel mundial, tornou-se evidente a necessidade de encontrar soluções

inovadoras para a gestão de toda a informação dispońıvel e necessária com vista à

mediação entre os diversos utentes, prestadores e instituições. Estas soluções devem

contribuir com resoluções concretas para os desafios existentes relacionados com a

implementação de uma rede de cuidados integrados que envolva EHR e ESR, mas

também PHR e informação obtida por outros sistemas ou dispositivos de ehealth.

Nesta tese propõe-se uma Plataforma de Serviços que permite o desenvolvimento

normalizado de aplicações para os mais variados ramos da prestação de cuidados.

Palavras Chave: Sistemas de Informação na Saúde, Cuidados Integrados, In-

teroperabilidade Semântica, Alinhamento de Modelos de Negócio.
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Abstract — In recent years there has been a significant evolution in ICT, which

allowed the development of new systems that apparently supplied the needs of care

organizations. However, this approach, in an ad-hoc basis, led to interoperability

problems among systems.

In fact, despite the technological development occurred, which allowed data ex-

change among applications, it has been found that interoperability has also a strong

connection to semantic aspects.

Given this complex situation, and also due to the ageing of population and diver-

sification of care services and devices, it became evident the need to find innova-

tive solutions for the management of all the information available. These solutions

should provide an integrated network for information derived from EHR (health),

ESR (social), PHR (personal) or information obtained by other ehealth systems.

This thesis proposes a Platform of Services to the normalized development of appli-

cations.

Key Words: Health Information Systems, Integrated Care, Semantic Interopera-

bility, Business Model Alignment.
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2.9 Áreas de integração da MDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.10 Etapas no desenvolvimento de uma aplicação com a MDA . . . . . . 38

2.11 Exemplo de possibilidades de transformações na MDA . . . . . . . . 38

2.12 Relação entre Adaptabilidade/Flexibilidade e Alinhamento Semântico 45
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5.2 Visão Hoĺıstica do Utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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6.57 Código da aplicação devidamente alterado . . . . . . . . . . . . . . . 207

xvii



6.58 Tabela PHQTEMPLATE CLASSTABLE . . . . . . . . . . . . . . . . 208

6.59 Tabela DIARYCLASSIFICATIONTEMPLATE CLASSTABLE . . . 208

6.60 Ação “save” das primitivas de interface com a base de dados . . . . . 208

xviii



Lista de Acrónimos

Sigla Significado

AAL Ambient Assisted Living

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde
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1 Introdução

1.1 Enquadramento

Nos últimos anos tem havido uma notória evolução na organização dos sistemas de

saúde, tendo sido feito um investimento significativo no uso das TIC (Tecnologias

da Informação e da Comunicação). Após uma fase inicial em que se privilegia-

ram as aplicações independentes, os sistemas de informação hospitalar começaram a

incorporar uma vasta gama de aplicações tais como as relativas aos serviços de enfer-

magem, gestão de stocks e de espaços, gestão de utentes ou gestão financeira, além

dos próprios dados cĺınicos, utilizando arquiteturas de sistemas distribúıdos para

efetuar a interligação necessária. Esta prática consistiu na utilização das chamadas

tecnologias de middleware [1].

As plataformas de middleware basearam-se em RPC (Remote Procedure Calls) e

DCE (Distributed Computing Environments), evoluindo para tecnologias orientadas

a objetos, em que as mais conhecidas foram o DCOM (Distributed Component Object

Model) da Microsoft e o CORBA (Common Object Request Broker Architecture) da

OMG (Object Management Group). Este middleware permitiu não só a interligação

transparente entre aplicações como a partilha de alguns serviços comuns, como os

serviços de autenticação, segurança ou de acesso a bases de dados, entre outros.

1
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Resolvido, através do middleware, o problema da ligação de sistemas distribúıdos, a

evolução deu-se no sentido de adicionar aos serviços comuns um conjunto de serviços

distribúıdos de mais alto ńıvel, capazes de atender às diferentes especificidades de

negócio. Estes aspetos foram alvo de uma arquitetura definida pela OMG e conhe-

cida como OMA (Object Management Architecture). Para a área da saúde foi esta-

belecido um serviço chamado de CORBAMed, que permitiu desenvolver aplicações

aproveitando todas as vantagens do middleware e dos serviços oferecidos pela OMA.

Com a introdução das aplicações distribúıdas surgiu também a preocupação de uni-

formizar o acesso aos próprios dados isto é, se anteriormente eles se encontravam

embutidos nas aplicações com esta nova perspetiva surge uma aproximação que tem

por base a partilha dos dados, sendo estes considerados não como estando direta-

mente inseridos numa aplicação mas sim como um recurso dispońıvel no sistema,

encapsulado sob a forma de um serviço [2].

Com esta aproximação deu-se uma mudança igualmente conceptual, com conceitos

como o de registo de informação de saúde distribúıdo, algo que veio mudar sig-

nificativamente a forma como o próprio utente é encarado dentro do sistema de

saúde. Neste contexto, as aplicações para o registo de dados cĺınicos do utente,

conhecidas como EHR (Electronic Health Records), foram definidas pela Comissão

Europeia como “um registo médico completo ou documentação equivalente, em for-

mato eletrónico, dos antecedentes e do estado de saúde atual, f́ısico e mental, de

uma pessoa, que permite obter prontamente esses dados para fins de tratamento

médico e outros, de uma forma estreitamente conexa.” [3].

Com a introdução dos EHR surgiram arquiteturas suficientemente flex́ıveis para su-

portar tipos de dados abrangentes, bem como protocolos de transporte espećıficos

para lidar com este tipo de registos. Para o transporte da informação foi criada a

norma HL7 (Health Level Seven) [4], a qual permite, através de mensagens, o trans-

porte de informação cĺınica entre aplicações suportadas em bases de dados. Para

além do transporte, o HL7 permite também alguma separação entre os diferentes

tipos de conteúdo dos EHR, uma vez que as suas mensagens são distintas conso-

ante o tipo de informação que transportam (registo, atualização de informação ou
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transferência de um paciente, apenas para referir três exemplos) [5]. No que se re-

fere à estrutura e contextualização dos registos eletrónicos de saúde surgiu o modelo

openEHR [6], o qual define a parte estrutural da informação referente aos EHR.

Outra norma importante é a EN 13606, da CEN (Comité Européen de Normalisa-

tion), a qual permite a troca de extratos de EHR entre aplicações. Note-se que esta

norma não especifica a estrutura dos EHR em si mas sim a troca de fragmentos de

EHR entre sistemas.

Dentro do contexto dos Sistemas de Informação na Saúde, os EHR são encarados

como um componente fundamental da infraestrutura informática hospitalar. No en-

tanto, os EHR podem estar subdivididos em subcomponentes, cada um suportando

uma aplicação particular. Este panorama implica a coexistência de um elevado

número de registos eletrónicos independentes que necessitam de ser interligados para

constituir um registo de saúde mais completo, centrado no utente, permitindo com

isso uma visão hoĺıstica deste [7]. Se esta questão se coloca dentro de uma instituição

de saúde, como um hospital ou um centro de saúde, igualmente se coloca a um ńıvel

superior, numa relação entre organizações de saúde e, a um mais alto ńıvel, mesmo

entre páıses [8]. Esta “federação” de EHR, conhecida como FHR (Federated Health

Records) [9], trata portanto de coligir os dados dos diversos sistemas existentes, que

se encontram ligados em rede, por forma a completar um puzzle cuja chave é o

utente.

Convém contudo salientar que se atualmente, ao ńıvel tecnológico, é posśıvel agregar

um grande número de diferentes aplicações heterogéneas e independentes entre si,

previamente instaladas e operacionais em diversos centros autónomos, isso por si só

não chega para a resolução da integração global necessária. Mesmo tendo em conta

a introdução das tecnologias orientadas ao serviço, como a SOA (Service Oriented

Architecture), o que permitiu um maior desacoplamento entre as aplicações cliente

e a infraestrutura de suporte [10], a troca efetiva e segura dos dados não é suficiente

pois estes têm significados diferentes, entre instituições e mesmo dentro de uma dada

instituição, devido a hábitos, poĺıticas ou tradições culturais, entre outros aspetos.
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De facto, a interoperabilidade dos sistemas não se relaciona apenas com aspetos tec-

nológicos tradicionais, pois estes não são, por si só, uma contribuição suficiente para

a interoperabilidade efetiva a um ńıvel de abstração superior (quer entre utilizadores

quer entre modelos de informação) [1]. As tecnologias apenas resolvem uma parte

da questão deixando de fora a componente semântica, a qual, contextualizando a

informação, permite a interpretação desta com o significado que realmente tem, quer

por parte de utilizadores humanos quer das aplicações que têm a responsabilidade

de a gerir dentro do sistema de informação.

Um dos grandes problemas que se tem verificado ao longo dos anos é a utilização

de diferentes nomenclaturas para caracterizar os mesmos conceitos. Muitas vezes

cada instituição prestadora de cuidados utiliza os seus próprios termos, independen-

temente das restantes entidades, o que se reflete nas dificuldades de comunicação

entre instituições. Como forma de tentar fazer face a esta situação têm surgido

diversas normas, como a CID (Classificação Internacional de Doenças), a ICPC

(International Classification of Primary Care), a SNOMED-CT (Systematized No-

menclature of Medicine - Clinical Terms), a CIF (Classificação Internacional de

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) ou a CIPE (Classificação Internacional para

a Prática de Enfermagem), as quais procuram uniformizar conceitos e com isso ser-

vir de base para a construção de sistemas coerentes e semanticamente alinhados, que

possibilitem a cooperação entre os vários intervenientes da prestação de cuidados.

Apesar dos avanços verificados, é posśıvel constatar que continuam a existir mui-

tos desafios à criação de sistemas de registo de saúde, e as próprias ontologias e

terminologias, destinadas a normalizar conceitos, acabaram por acrescentar ainda

mais problemas de interoperabilidade devido às inconsistências entre si e à sua não

cobertura de todas as áreas e conceitos envolvidos.

Por outro lado, sob o ponto de vista da prestação de cuidados tem-se também ve-

rificado uma mudança estrutural no próprio Sistema de Saúde, partindo de uma

aproximação vertical e centralizada, onde todos os cuidados fundamentais eram

prestados apenas nos grandes centros, para uma aproximação horizontal e descen-

tralizada, onde é efetuada a integração de um conjunto de departamentos, com
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diferentes loǵısticas e requisitos organizacionais e cĺınicos. O principal objetivo de

tal estrutura é a construção de uma rede de centros complementares (hospitais,

laboratórios, centros de coordenação, entre outros) espalhados pelo território, indi-

vidualmente autónomos mas capazes de funcionar em conjunto, fornecendo cuidados

integrados [1].

Os cuidados integrados representam um modelo com o qual se pretende responder

aos desafios do envelhecimento demográfico. Na verdade, em termos demográficos,

tem-se assistido ao envelhecimento da população a ńıvel mundial, algo que terá im-

pacto em todos os cidadãos e que implicará profundas alterações em diversas facetas

da vida humana. Esta situação, com tendência a agravar-se nas próximas décadas

em todas as regiões do mundo [11], leva a um aumento substancial dos ńıveis de

consumo de serviços de saúde e das situações de invalidez e dependência prolongada

[12], principalmente devido ao acréscimo da proporção de idosos na população e à

sua cada vez maior esperança média de vida. Este facto vem agravar o processo de

construção de um EHR centrado no utente pois faz aumentar significativamente a

fragmentação existente, visto considerar outros tipos de dados e de aplicações que

até aqui não eram equacionados, especificamente dados não diretamente relaciona-

dos com os cuidados saúde, como os de âmbito social.

Na realidade, a implementação de serviços de cuidados integrados [13] destina-se a

superar os problemas associados à fragmentação e falta de conexão entre os serviços

de saúde e de assistência social, o que é particularmente grave para os idosos. Este

problema foi identificado em muitos sistemas atuais, nomeadamente em Portugal

[13], contribuindo para a insatisfação dos utentes [14]. Neste contexto, a integração

de informação cĺınica e informação de âmbito social ganha particular relevo dado

que as condições de saúde são não só influenciadas pelo historial cĺınico do indiv́ıduo

como também por outros fatores, distribúıdos em diferentes ńıveis de influência,

que interagem de forma cont́ınua e subtil [15]. Informação comportamental (por

exemplo, dados associados à adesão à medicação), social (como dados relacionados

com as atividades realizadas) e sobre condições ambientais (por exemplo, a qualidade

do ar ou posśıveis elementos alérgicos presentes no mesmo), constituem igualmente

fatores importantes a considerar.
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Outro aspeto a ter em conta é o facto de que à medida que a tecnologia se vai

tornando mais barata, omnipresente e acesśıvel a um maior número de pessoas, o

espetro de aplicações stand-alone que promovem o atendimento ao utente aumenta

exponencialmente. Sistemas que vão desde a possibilidade de acesso remoto a dados

cĺınicos até serviços de homecare (monitorização remota de sinais vitais, teleconsulta

ou registo cĺınico móvel) têm sido avaliados por utentes, nomeadamente no âmbito de

patologias espećıficas. Infelizmente, a maior parte dessas aplicações são concebidas

e utilizadas para atividades cĺınicas restritas, o que limita, ou impossibilita, a sua

integração em serviços centrados no utente [16].

A este respeito os sistemas de AAL (Ambient Assisted Living) têm imergido como

um instrumento importante para a integração de uma ampla gama de serviços [17].

O seu objetivo geral é permitir que as pessoas com necessidades espećıficas, por

exemplo idosos, possam viver durante mais tempo no seu ambiente natural, procu-

rando contribuir para aumentar ou manter o desempenho dos indiv́ıduos num amplo

espetro de atividades como: a realização dos seus cuidados pessoais; autoadminis-

tração ou calendarização de atividades; aconselhamento nutricional; manutenção da

casa; envolvimento diário em diferentes atividades de lazer; bem como na interação

com a sociedade [18]. Além disso, um conjunto significativo de sistemas e serviços de

AAL está relacionada com dispositivos biomédicos, incluindo sensores integrados no

vestuário capazes de monitorizar os parâmetros fisiológicos ou reconhecer situações

de emergência [19].

Devido a esta realidade complexa, há a necessidade de encontrar soluções inovado-

ras na gestão de toda a informação dispońıvel e necessária para a mediação entre

os diversos utentes, prestadores de cuidados e instituições. Na verdade, os novos

procedimentos, e o ritmo a que são introduzidos pela evolução em curso, exigem

rápidas e constantes adaptações a várias realidades. Contudo, muitos dos atuais

sistemas de informação de suporte não acomodam tais dinâmicas. Este problema de

desalinhamento entre o modelo de negócio (que é relativamente dinâmico) e o sis-

tema de informação (relativamente estático) é tão real quanto é grave, tornando-se

a sua resolução determinante para o sucesso da implementação de soluções eficazes

de registo de informação, podendo, caso não seja resolvido, ser um fator limitativo
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que impossibilita uma prestação de cuidados que vá de encontro às necessidades dos

cidadãos.

1.2 Objetivos do Trabalho

Considerando a complexidade e evolução dos paradigmas associados à prestação de

cuidados, existe a necessidade de criar serviços tecnológicos sofisticados para a gestão

e mediação de informação entre utilizadores, prestadores de cuidados e instituições.

Em particular, tais serviços devem contribuir para otimizar a cooperação entre várias

unidades de cuidados, derivadas das diversas áreas, públicas e privadas, e até mesmo

os prestadores de cuidados informais.

O presente trabalho pretende contribuir para integrar informação proveniente de

outras fontes que não as diretamente relacionadas com os cuidados de saúde. Tais

fontes podem ajudar a construir uma base de informação que permita uma visão

hoĺıstica do utente e, em consequência, influir na qualidade da própria prestação

de cuidados. Nesse sentido, pretende-se, inclusive, que os utentes sejam prove-

dores diretos de informação, devendo-se englobar informação relacionada com os

PHR (Personal Health Records) ou informação associada à prestação de cuidados de

âmbito social, a que se convencionou designar por ESR (Electronic Social Records).

Constata-se também que mesmo as áreas cĺınicas que já se encontram abrangidas

por sistemas de informação precisam constantemente de novos objetos de informação

(por exemplo novas avaliações mais subjetivas como a qualidade de vida), algo que

não é facilmente acomodado em sistemas fechados, maioritariamente proprietários.

Assim, no âmbito desta tese, propõe-se conceptualizar uma plataforma de serviços

que suporte o desenvolvimento de aplicações relacionadas com os vários domı́nios

da prestação de cuidados. Pretende-se que tais aplicações possam contribuir para

que a informação relativa aos utentes (tanto no âmbito dos cuidados de saúde como

também no âmbito dos cuidados sociais) possa ser usada para apoiar os cuidados

prestados na comunidade (desde a gestão do estilo de vida até à gestão da doença

crónica), nomeadamente os prestados por cuidadores formais e informais que, atual-

mente, não têm acesso a serviços de informação estruturados sobre os seus utentes.
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A plataforma deve englobar mecanismos que facilitem a criação e adaptação de

aplicações interoperáveis com os sistemas existentes, permitindo a criação de objetos

de informação espećıficos que possibilitem acomodar informação derivada de um

vasto leque de fontes.

Este trabalho tem portanto como base a problemática do alinhamento entre o mo-

delo de negócio e os sistemas de informação de suporte, pretendendo contribuir para

o aparecimento de novas soluções de gestão de informação para áreas não contem-

pladas pelos atuais sistemas de informação em saúde, o que pode potenciar uma

melhoria significativa na prestação de cuidados aos cidadãos.

1.3 Organização da Tese

Esta tese é composta por sete caṕıtulos, sendo este primeiro dedicado à introdução,

com um enquadramento geral ao tema e a definição dos objetivos e organização da

mesma.

O caṕıtulo 2 aborda as questões tecnológicas relacionadas com a interligação de

sistemas computacionais e respetivas aplicações, em paralelo com a evolução das

soluções para a captação dos requisitos dos utilizadores e dos modelos de negócio

das aplicações finais. Neste caṕıtulo constata-se também que uma real interopera-

bilidade entre aplicações apenas pode ser conseguida através da adaptabilidade dos

seus modelos de informação, algo que ainda apresenta muitas fragilidades, sendo

necessárias soluções para as ultrapassar.

No terceiro caṕıtulo são enquadrados os problemas do alinhamento (com especial

atenção à sua componente semântica) e da interoperabilidade no âmbito da prestação

de cuidados de saúde. Em particular, é analisado o registo de informação em saúde,

nomeadamente os EHR, e apresentadas as suas perspetivas de evolução.

Por sua vez, o caṕıtulo 4 mostra os novos paradigmas da prestação de cuidados,

nomeadamente a necessidade de integração de informação de outras áreas para além

da saúde, uma problemática que tem vindo a ganhar cada vez mais relevo devido ao

envelhecimento verificado da população a ńıvel mundial. Nesse sentido é mostrada
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a mudança estrutural que tem ocorrido no sistema de saúde e a importância da

inclusão de informação de âmbito social, derivada de sistemas de AAL ou mesmo

introduzida pelos próprios pacientes (PHR). Devido à importância das TIC para o

desenvolvimento de novas soluções, o seu papel é também salientado.

O quinto caṕıtulo apresenta as propostas efetuadas nesta tese, particularmente a Pla-

taforma de Serviços, que inclui como componentes fundamentais um SPI (Serviço de

Persistência de Informação) e um ECA (Ecossistema de Construção de Aplicações).

Para a definição dos diversos componentes são especificados os seus requisitos,

definindo-se a partir dáı a arquitetura e as funcionalidades que estes vão dispo-

nibilizar.

Já o caṕıtulo 6 apresenta as opções tecnológicas tomadas para a implementação das

soluções propostas no caṕıtulo anterior. Inicialmente é apresentado o SPI, seguindo-

-se a Plataforma de Serviços que, englobando-o, disponibiliza funcionalidades de

mais alto ńıvel para as aplicações que dela façam uso. Completando o ciclo, é

apresentado o ECA, que facilita o desenvolvimento de aplicações que façam uso

da Plataforma. Numa fase posterior, e de modo a efetuar a prova de conceito,

constrói-se um cenário de validação que envolve diferentes tipos de aplicações e áreas

de prestação de cuidados, demonstrando como as soluções definidas neste trabalho

conseguem responder aos requisitos presentes no mesmo.

Por fim, o Caṕıtulo 7 apresenta as conclusões finais e a projeção do trabalho futuro

a realizar.





2 Interoperabilidade e
Alinhamento de Sistemas

O caṕıtulo aborda as questões tecnológicas relacionadas com a interligação de siste-

mas computacionais e respetivas aplicações, em paralelo com a evolução das soluções

para a captação dos requisitos dos utilizadores e dos modelos de negócio das aplicações

finais. Posteriormente constata-se que uma real interoperabilidade entre aplicações

apenas pode ser conseguida através da adaptabilidade dos seus modelos de in-

formação, algo que ainda apresenta muitas fragilidades, pelo que são necessárias

soluções para as ultrapassar.

2.1 A Evolução dos Sistemas Distribúıdos

Toda a panóplia de serviços eletrónicos nos quais se baseia a Sociedade da Informação

assenta num patamar de comunicações, o qual era inicialmente tecnologicamente

muito heterogéneo. Foi, portanto, fundamental a aproximação verificada entre as,

até então totalmente divergentes, rede telefónica e rede de dados, que se deu funda-

mentalmente através da união das infraestruturas básicas de transporte das redes

telefónica e de televisão por cabo com os protocolos digitais das redes de dados, às

quais se juntaram mais tarde as redes sem fios. Esta integração permitiu utilizar

os diferentes serviços caracteŕısticos de cada rede (voz, televisão, transferência de

dados, entre outros) numa plataforma única [20].

11
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2.1.1 Arquiteturas de Comunicação

Para além das infraestruturas de comunicação foi necessário desenvolver também

entidades lógicas para a coordenação dos fluxos simultâneos de dados numa mesma

rede, de forma a assegurar uma troca de dados sem a ocorrência de erros. Surgi-

ram então as pilhas protocolares, as quais são modelos de referência para garantir

que qualquer tipo de equipamento ou aplicações possam não só trocar dados mas

também, efetivamente, comunicar entre si [20].

No que respeita à interligação de computadores, resolvidos os problemas ao ńıvel

dos sistemas individuais e da interligação f́ısica entre computadores, a tónica passou

a ser colocada nos serviços distribúıdos e nas infraestruturas que os automatizam,

com o objetivo de disponibilizar serviços que se encontram separados (até mesmo em

termos espaciais) mas que podem ser utilizados para realizar tarefas mais complexas.

Da necessidade de regulamentação das infraestruturas de comunicação de suporte

ao processamento distribúıdo surgiram modelos como o OSI (Open Systems Inter-

connection) [21][22] e o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

[23], os quais constitúıram o cimento agregador dos diferentes conceitos envolvidos.

Nestes dois modelos, constrúıdos em camadas, em cada uma são implementados

diversos protocolos e, se nas mais baixas é tratada a transmissão f́ısica dos dados

(interligação entre sistemas), consoante se vai subindo de ńıvel existe uma apro-

ximação ao utilizador, possibilitando, no seu conjunto, a comunicação entre compu-

tadores/sistemas [24].

O OSI é um modelo de referência constitúıdo por sete camadas, especificando as

funcionalidades de cada camada, em particular as interfaces entre elas, sem no en-

tanto concretizar a sua implementação. O OSI surgiu da preocupação de estabelecer

um modelo “aberto” que satisfizesse os requisitos dos sistemas de comunicação em

geral, havendo para isso uma independência entre modelo e implementação.

Apesar da sua aceitação enquanto modelo de referência, a implementação segundo

o OSI começou a revelar-se extremamente complexa, implicando um grande esforço

por parte dos implementadores na interpretação das normas [25].
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Tanenbaum [26] refere que existem quatro razões que contribúıram de forma signifi-

cativa para a não aceitação do OSI em termos de implementação: mau timming, má

tecnologia, más implementações e má poĺıtica. Mau timming no sentido em que já

estavam a haver investimentos na área das redes de computadores, nomeadamente

no TCP/IP, o que levou a um impasse no arranque da sua implementação. Má

tecnologia pois existiam camadas sobrecarregadas de protocolos e serviços enquanto

outras estavam praticamente vazias. O facto da complexidade do modelo implicar

que certas primitivas fossem implementadas várias vezes, em camadas diferentes,

levou a uma rotulação do OSI como tendo fracas implementações. Já a má poĺıtica

é apontada como sendo devida à ideia de que o OSI era uma imposição poĺıtica e,

estando já o TCP/IP em franco crescimento, esta imposição, aliada à ideia de fraca

implementação e complexidade associada, foi mal recebida. Mais ainda, o OSI é

frequentemente acusado de ser inadequado relativamente aos aspetos de segurança,

não havendo uma definição espećıfica relativa a esse problema.

Mesmo assim, através dos seus conceitos bem definidos de interfaces, serviços e pro-

tocolos, este modelo continua a ser útil, não tanto em termos de implementação mas

sim para grupos de investigação e desenvolvimento, bem como ao ńıvel académico

para explicar a comunicação entre sistemas [20].

Por sua vez, o TCP/IP é igualmente um protocolo em camadas, podendo encontrar-

se uma inter-relação entre as camadas deste e as do modelo OSI. No entanto, ao

contrário do OSI, no TCP/IP há uma grande ligação entre o modelo e a sua im-

plementação, tendo os fabricantes, ou proponentes das diversas tecnologias ao ńıvel

do acesso à rede, que obedecer a especificações individualizadas de maneira a ga-

rantir o encapsulamento correto dos dados em relação ao ńıvel superior. A falta

de distinção clara entre serviços, protocolos e interfaces, torna o modelo TCP/IP

muito espećıfico, motivo pelo qual se torna dif́ıcil de utilizar para especificar e im-

plementar protocolos baseados em novas tecnologias. Além disso, sendo um modelo

em camadas deveria haver uma separação clara de tarefas entre elas, algo que não

se passa pois, por exemplo, a Camada de Acesso à Rede, engloba tanto tarefas

f́ısicas, como a transmissão em cobre ou fibra, como tarefas lógicas para assegurar

uma comunicação fiável. Outro grande problema apontado a este modelo, talvez o
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mais importante, é o transporte de sinais do tipo stream, que impõem à rede fortes

requisitos temporais a que este muito dificilmente poderia responder devido às suas

caracteŕısticas de “melhor esforço”. Esta situação tentou ser superada através de

outras filosofias de qualidade de serviço (QoS), como a IP precedence and type of

service, a Internet Stream Protocol, os IntServ (Integrated Services) e os DiffServ

(Differentiated Services).

Mesmo tendo em conta alguns problemas que denota, no geral pode-se dizer que

a importância do TCP/IP se prendeu com o facto de permitir uma comunicação

entre dois processos independentemente da sua localização, de pertencerem a sis-

temas operativos diferentes ou de correrem ou não sobre plataformas de hardware

semelhan- tes. Em jeito de conclusão, e em comparação com o modelo OSI, pode

afirmar-se que o modelo TCP/IP foi elaborado a pensar na interligação de redes,

ao contrário do modelo OSI, mais genérico, pensado para a interligação de sistemas

[20], sendo ambos importantes, embora que para fins diferentes.

2.1.2 Processamento Paralelo e Processamento Distribúıdo

A perspetiva inicial dos supercomputadores a fornecer serviços foi sendo gradual-

mente abandonada, devido em muito às limitações que apresentava, principalmente

em termos de custo, segurança e escalabilidade, começando-se cada vez mais a apos-

tar noutras soluções, nomeadamente o processamento paralelo através dos Clusters

[27] e o processamento distribúıdo [28]. Na verdade, os sistemas distribúıdos propi-

ciavam soluções mais baratas e versáteis do que os supercomputadores.

De facto, se numa primeira aproximação houve a preocupação de desenvolver apli-

cações monoĺıticas, o que conduziu a que estivessem recorrentemente a ser implemen-

tadas as mesmas funções, com as novas arquiteturas de middleware que permitiam a

reutilização de componentes esta situação teve tendência a desaparecer, facilitando

a vida ao implementador e permitindo uma melhor gestão de recursos. Além disso,

o rápido desenvolvimento do desempenho nas redes de computadores, em oposição à

lenta evolução do desempenho dos CPU (Central Processing Units), consolidou ainda

mais e impulsionou as perspetivas multi-computador com processamento distribúıdo
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[29].

Para a integração dos modelos de comunicação com os de programação, e de forma

a permitir aos utilizadores uma fácil utilização quer dos processos locais quer dos re-

motos, foi importante o surgimento de um modelo (Figura 2.1), que oferecesse uma

interface com a rede, de modo a “mascarar” todo o processo de transporte. Neste

modelo o conceito de “porto” é central na medida em que é um objeto com du-

pla valência, funcionando tanto ao ńıvel do sistema operativo local como ao ńıvel da

rede, servindo de interface quer para enviar quer para receber dados. Assim, quando

se ligam dois “portos” cria-se um “canal de comunicação” entre eles, podendo este

ser permanente, o que consome mais recursos mas é em contrapartida mais fiável,

ou temporário. Toda a orgânica envolvida na criação e funcionamento dos “por-

tos” e respetivos canais é obtida através de uma API (Application Programming

Interface), a qual fornece um conjunto de funções, semanticamente semelhantes, in-

dependentemente do sistema operativo em uso. Existem diversas implementações

deste modelo, como os Sockets, o NetBIOS (Network Basic Input/Output System) e

o TLI (Transport Layer Interface) [30][31].

Figura 2.1 – Modelo de Comunicação. (a) Realce para a Pilha Protocolar. (b) Realce para
a abstração introduzida. Retirado de [20].

No entanto, mesmo tendo em conta que os Sockets e as outras interfaces oferecem

uma grande flexibilidade para as comunicações remotas, o que se torna vantajoso

para quem quer controlar todos os detalhes do processo, não libertam verdadei-

ramente o programador dos aspetos relacionados com as comunicações [20]. Em
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consequência, tiveram origem vários modelos com uma perspetiva do tipo cliente-

servidor, salientando-se as RPC (Remote Procedure Calls) [32], modelos estes que

com o desenvolvimento da ótica orientada ao objeto evolúıram para tecnologias de

objetos distribúıdos, como o RMI (Remote Method Invocation) [33][34], a CORBA

(Common Object Request Broker Architecture) [35][36][37] ou o DCOM (Distributed

Component Object Model) [38].

As RPC fornecem uma infraestrutura que permite que os processos comuniquem en-

tre si, mesmo que separados fisicamente. Para que isso aconteça é necessário definir

interfaces de serviço numa linguagem espećıfica, a IDL (Interface Description Lan-

guage), que é independente dos sistemas operativos e das linguagens de programação

usadas. A Figura 2.2 mostra os mecanismos usados nas chamadas remotas de pro-

cedimentos. Além da comunicação entre processos, as RPC fornecem ainda um

mecanismo de descoberta de serviços isto é, um serviço de nomes onde o servidor

anuncia os serviços que possui e em que posteriormente os clientes, quando neces-

sitam de um determinado serviço, procuram por ele para saber a que servidor se

vão ligar. Outro aspeto importante é poder definir os dados de modo independente

das plataformas, algo que foi conseguido através de soluções como a XDR (eXter-

nal Data Representation) [39] ou a NDR (Network Data Representation). Uma das

implementações das RPC é o DCE (Distributed Computing Environment).

Por sua vez, a CORBA é uma arquitetura definida pela OMG (Object Manage-

ment Group) que se baseia em objetos, garantindo a interoperabilidade entre eles

através do estabelecimento de um barramento de comunicações comum, bem como

pela definição das interfaces entre este e os objetos numa linguagem de especificação

neutra. Essa linguagem, a IDL, é semelhante à utilizada nas RPC, definindo apenas

as interfaces dos componentes isto é, os contratos entre os componentes cliente e

servidor. Quanto ao barramento de comunicações, o ORB (Object Request Broker),

está na base das comunicações entre objetos. Tal como mostra a Figura 2.3, quando

um objeto pretende invocar um método de outro objeto utiliza o ORB como in-

termediário. O pedido é feito através de uma “interface de invocação” e enviado

através do barramento (“núcleo do ORB”), que se encarrega de linearizar e trans-

portar os dados, havendo depois uma deslinearização por parte do “adaptador de
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Figura 2.2 – Mecanismo usado nas chamadas remotas a procedimentos. Retirado de [20].

objetos” de modo a fazer a adaptação ao objeto chamado. Este processo garante

interoperabilidade, pois existe uma linearização e posterior deslinearização aquando

de cada passagem pelo núcleo do ORB, permitindo assim efetuar invocações entre

objetos implementados em diversas tecnologias [20].

Figura 2.3 – Funcionamento geral da CORBA. Retirado de [20].

Já o DCOM (Distributed Component Object Model) é uma adaptação da Microsoft
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à sua tecnologia de componentes, o COM (Component Object Model), dando-lhe

um carácter de objetos distribúıdos. De facto, se o COM fornece um mecanismo

que permite que componentes binários de software, de diferentes origens, possam

comunicar entre si de uma forma bem definida, o DCOM dá-lhe a dimensão de

computação distribúıda com base no DCE-RPC, atuando o “barramento COM” de

forma equivalente ao “núcleo do ORB” da CORBA [40].

Note-se que segundo a Microsoft os objetos COM existem apenas ao ńıvel binário,

sendo “peças de código compilado que fornecem serviços ao resto do sistema” [41],

diferindo da noção de objeto das linguagens de programação orientadas ao objeto.

Tal como a CORBA, o DCOM também possui um mecanismo de descoberta de

métodos, tendo a capacidade de manipular partes do conteúdo de um objeto e

decidir, em runtime, que método invocar. Disponibiliza também mecanismos para

a gestão de memória partilhada entre estes, relatórios de erro e de estado, e ainda o

carregamento dinâmico de componentes.

2.1.3 Web Services

Apesar do impacto que os sistemas distribúıdos convencionais tiveram, e embora

funcionem bem para ambientes locais, estes apresentam a desvantagem de ser muito

complexos. Além disso, posśıveis alterações no servidor podem trazer consequências

para os clientes, podendo-se portanto constatar que apresentam limitações para

ambientes globais [42]. Outro problema existente é, por exemplo no caso do DCOM,

o facto de este ser suportado apenas por um número limitado de sistemas operativos,

não podendo ser usado em muitos ambientes web devido ao seu carácter proprietário.

Já o CORBA, embora seja suportado por vários sistemas operativos, obriga os

utilizadores a optar por uma das soluções proprietárias que o implementam (existem

várias), o que leva a que, tal como o DCOM, também não possa ser usado em muitos

ambientes web [28]. Por estes motivos os web services ganharam especial ênfase,

uma vez que são independentes dos sistemas operativos, plataformas e linguagens

de desenvolvimento, pois todas as tecnologias que lhes estão associadas baseiam- -se

em normas como a XML (eXtensible Markup Language), o SOAP (Simple Object
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Access Protocol), a WSDL (Web Services Description Language), o UDDI (Universal

Description, Discovery and Integration) e o HTTP (HyperText Transfer Protocol)

[43], sendo hoje amplamente usados.

Segundo Freeman [44] “Os web services são uma categoria de componentes de soft-

ware que disponibilizam funcionalidades dentro de uma rede”. Pelo facto de se ba-

searem em normas permitem a interação entre aplicações sem intervenção humana,

sendo que o seu encapsulamento reduz a complexidade associada à interação de sis-

temas, possibilitando um desenvolvimento mais rápido das aplicações. Podem tirar

partido da autenticação do HTTP, através do uso das capacidades de encriptação

existentes na SSL (Secure Socket Layer), já para não falar no facto de toda a sua

estrutura ser representada por um conjunto de documentos XML.

Para efetuar a definição dos web services existe uma linguagem baseada no XML,

a WSDL, que permite descrevê-los, para depois se tornarem de acesso público [45].

Essa informação fica armazenada no UDDI, que é um repositório para informação

de negócio e descrições WSDL de web services. A criação e uso de um web service

pode ser dividida em quatro partes principais:

• Descrição - o fornecedor do web service define a sua interface, explicitando to-

das as funcionalidades por ele disponibilizadas, assim como os tipos de mensa-

gens para lhe poder aceder;

• Publicação - é um processo, opcional, através do qual o fornecedor do web

service dá a conhecer a existência do seu serviço, efetuando o registo do mesmo

no repositório (UDDI);

• Descoberta - é um processo, opcional, através do qual uma aplicação cliente

faz uma pesquisa no UDDI, a fim de tomar conhecimento da existência de um

web service que disponibilize o serviço pretendido;

• Invocação - é o processo pelo qual o cliente e o servidor interagem, trocando

mensagens no formato especificado na interface do web service.
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Resumidamente, o ciclo de vida de um web service pode ser caracterizado como se

vê na Figura 2.4.

Figura 2.4 – Ciclo de Vida de um Web Service.

O fornecedor constrói o serviço usando a linguagem de programação que desejar.

De seguida, especifica a interface do mesmo em WSDL, publicando-a no UDDI. Por

sua vez, a aplicação cliente, caso não saiba como aceder ao serviço, pode procurá-

lo no UDDI e, a partir desse momento, começar a comunicar com ele através de

mensagens SOAP.

Outro tipo de web services, mais simples, são os RESTful [46]. Estes são “um

conjunto coordenado de restrições arquiteturais que tentam minimizar a latência na

comunicação em rede, enquanto que, ao mesmo tempo, maximizam a independência

e a escalabilidade das implementações dos componentes”. O seu uso é indicado para

operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).

De uma forma resumida, pode afirma-se que a principal vantagem trazida pelos web

services se prendeu com o facto de permitirem encapsular os serviços, bastando, para

lhes aceder, conhecer a sua interface, independentemente da linguagem utilizada na

criação dos mesmos [47].

2.1.4 Arquitetura Orientada aos Serviços

Tendo por base o uso de infraestruturas de serviços distribúıdos e os web services,

surgiu a SOA (Service Oriented Architecture), como tecnologia de coordenação de
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serviços. Esta pretende ser “uma forma de organizar software (...) cujo resultado é

um conjunto de unidades modulares, chamadas serviços, que permitem uma resposta

rápida a mudanças” [48], tornando-se apelativa na medida em que, enquanto o uso de

web services garante a interoperabilidade entre aplicações constrúıdas em diferentes

plataformas e linguagens, aplicar os conceitos e prinćıpios da SOA gera soluções

robustas [49].

De facto, esta tecnologia é baseada em serviços, que são unidades de software que

correm numa rede, disponibilizando determinadas funcionalidades de forma relativa-

mente independente, algo que normalmente se caracteriza como acoplamento fraco

(loose coupling). Esta flexibilidade é muito importante, uma vez que garante uma

diminuição de custos aquando de mudanças pois, como são serviços distribúıdos e

independentes, basta alterar a lógica de relação entre eles e/ou acrescentar mais

componentes para alterar o sistema.

Além dos web services acima referidos existem também os binary-exchange services,

que permitem a troca de dados binários. As vantagens prendem-se com uma mais

rápida resposta em runtime e com a não necessidade de aprender a tecnologia dos

web services e de manter as definições dos WSDL. Porém, existe a desvantagem da

acessibilidade, uma vez que estes apenas são acesśıveis para o software que transmite

dados no formato binário esperado pelo serviço.

A SOA tem como prinćıpios a modularidade e a reutilização, permitindo o uso

repartido de serviços e a reutilização de software já implementado. Na verdade,

as suas caracteŕısticas garantem uma maior facilidade de construção, resolução de

problemas e mudanças, quando necessárias. De facto, em caso de modificações não

são necessárias grandes alterações na maioria do sistema pois, por exemplo, uma

alteração num serviço apenas pode implicar uma mudança no próprio serviço, que

declara na sua interface a forma de o aceder. Assim, todos os restantes componentes

apenas necessitam de aceder à interface, não tendo qualquer “preocupação” com o

serviço em si. Outra vantagem prende-se com o uso de normas e com a associada

facilidade de comunicação entre serviços, mesmo que estes se encontrem escritos em

linguagens de programação diferentes ou sejam acedidos por protocolos de acesso
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distintos.

A Figura 2.5 mostra a estrutura geral de uma Aplicação SOA, cujos serviços se

encontram geralmente hierarquizados.

Figura 2.5 – Aplicação SOA tradicional.

No ńıvel superior encontram-se um ou mais “Serviços de Integração”, que contro-

lam uma ou várias atividades, invocando para o efeito “Serviços de Negócio”. Os

elementos desta camada são os componentes de mais alto ńıvel, respondendo, por

exemplo, ao pedido de um utilizador através de uma aplicação web, tomando de-

cisões sobre os processos do ńıvel imediatamente a seguir que devem ser chamados

para responder a essa solicitação.

O segundo ńıvel é composto por Serviços de Negócio, em que cada um deles executa

uma atividade espećıfica, como verificar se determinado número de Bilhete de Iden-
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tidade se encontra numa lista. Estes componentes são invocados pelos componentes

da camada superior, efetuando exclusivamente a sua tarefa.

Dado que o acesso a bases de dados é quase sempre fundamental em qualquer ati-

vidade, existe o terceiro ńıvel, que consiste em “Serviços de Acesso a Dados”.

É posśıvel a ocorrência de maior complexidade, como no caso em que um Serviço de

Integração pode disponibilizar mais do que uma tarefa, passando a haver, consequen-

temente, diversos ńıveis destes serviços. No entanto, na maioria das situações esta

estrutura de três camadas é adequada.

Na criação de uma solução SOA o primeiro passo é construir os serviços. Depois

disso, torna-se necessário fazer uma composição a partir deles, definindo a forma

como vão interagir para executar a tarefa desejada. Para esse efeito existem dois

mecanismos: a orquestração e a coreografia. A orquestração consiste na criação de

um Processo de Negócio, que vai ser executado por um “motor de orquestração”,

e que serve de “cérebro” da operação, fazendo as invocações necessárias e tomando

as devidas decisões de acordo com as respostas que vai recebendo aquando das

chamadas que faz. A Figura 2.6 é ilustrativa da situação.

Figura 2.6 – Esquema de uma orquestração.

A linguagem WS-BPEL (Web Services - Business Process Execution Language) per-

mite realizar a referida orquestração através da definição de processos de negócio.

Por sua vez, a coreografia permite a descrição de relações peer-to-peer entre web ser-

vices e/ou outros participantes. Aqui, ao contrário da orquestração, não existe um

controlo centralizado, sendo este distribúıdo pelos vários participantes, não havendo

assim nenhum motor para executar o trabalho. A coreografia pode ser realizada
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para possibilitar a colaboração entre uma orquestração e um serviço cliente, como

se mostra na Figura 2.7. A definição de uma coreografia faz-se recorrendo ao WS-

CDL (Web Services - Choreography Description Language), criando um documento

de descrição, que é como que um contrato entre os participantes da mesma.

Figura 2.7 – Exemplo de coreografia entre um serviço cliente e uma orquestração.

Assim sendo, através de soluções como a SOA é posśıvel integrar diversos serviços de

negócio, oriundos de múltiplos fornecedores/empresas/instituições, conseguindo-se,

com a sua reutilização e partilha, melhorar a qualidade das próprias aplicações.

2.1.5 Frameworks para o Desenvolvimento de Software

Apesar da evolução verificada, quer em termos de capacidade computacional quer

das arquiteturas desenvolvidas, a conceção e implementação de software complexo

continua a ser cara e propensa a erros. De facto, grande parte do custo e esforço

no desenvolvimento de aplicações decorre da redescoberta cont́ınua e reinvenção

de conceitos e componentes básicos na indústria do software. Em particular, “a

crescente heterogeneidade de arquiteturas de hardware e a diversidade de sistemas

operacionais e plataformas de comunicação fez com que se tornasse dif́ıcil construir

aplicações eficazes, eficientes, portáteis e de baixo custo a partir do zero” [50].
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De modo a solucionar este problema, surgiram os Frameworks para o Desenvolvimen-

to de Software. Estes constitúıram um avanço significativo na construção de apli-

cações pois, se anteriormente a programação era efetuada exclusivamente sob a forma

de código, os frameworks, como o Eclipse Process Framework [51] ou o NetBeans

IDE (Integrated Development Environment) [52], permitiram agrupar numa única

plataforma um conjunto de ferramentas úteis aos programadores. Estes funcionam

quer como ferramentas de programação quer como plataformas para a construção

de aplicações do tipo RCP (Rich Client Platform) [53][54].

De facto, os frameworks OO (Object-Oriented), fornecendo modelos padronizados

para a construção de software, permitem o desenvolvimento de aplicações de uma

forma mais fácil, reduzindo o custo associado e melhorando a qualidade do mesmo.

Na verdade, “um framework é uma aplicação ’semi-completa’ reutilizável que pode

ser especializada para produzir aplicações personalizadas” [55], e se as técnicas de

reutilização OO anteriormente utilizadas eram baseadas em bibliotecas de classes, os

frameworks são já direcionados para determinadas unidades de negócio (tal como o

processamento de dados) e domı́nios de aplicação (como as interfaces de utilizador).

Segundo Fayad [50], os principais benef́ıcios dos frameworks OO são:

• Modularidade - Os frameworks aumentam a modularidade ao encapsular de-

talhes de implementação voláteis atrás de interfaces estáveis. Esta modulari-

dade ajuda a melhorar a qualidade do software, dado permitir averiguar o

impacto que determinadas alterações ao projeto ou à implementação têm na

aplicação. Este aspeto reduz o esforço requerido para o entendimento e manu-

tenção do software existente;

• Reutilização - As interfaces estáveis fornecidas pelos frameworks aumentam

a reutilização de software, através da definição de componentes genéricos que

podem ser replicados para criar novas aplicações. Esta caracteŕıstica evita

a criação de soluções recorrentes, as quais já se encontram implementadas

e prontas a ser reutilizadas, permitindo aos programadores centrarem-se nos

requisitos e na arquitetura da sua aplicação. A reutilização de componentes

traz portanto melhorias substanciais na produtividade do programador, melho-
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rando igualmente a qualidade do produto, o desempenho, a confiabilidade e a

interoperabilidade do mesmo;

• Extensibilidade - Um framework garante extensibilidade ao software ao forne-

cer métodos expĺıcitos que permitem que aplicações incorporarem funcionalida-

des já implementadas por outro software. Esta caracteŕıstica é essencial para

garantir a personalização de novos serviços e funcionalidades da aplicação,

permitindo uma evolução da mesma ao longo do tempo;

• Inversão de Controlo - A arquitetura em runtime de um framework é caracteri-

zada por uma “inversão de controlo”. No fluxo normal de execução, um de-

terminado programa cria chamadas para outros programas e assim sucessiva-

mente, deixando a criação dos componentes, o ińıcio da execução e o fim da

mesma, sob o controlo do programador. Pelo contrário, na inversão de con-

trolo, ao invés de se criar explicitamente um código, ou acompanhar todo o ci-

clo de vida de uma execução, o programador delega algumas dessas funcionali-

dades para um terceiro. Esta caracteŕıstica permite que as aplicações possam

ser personalizadas por objetos de manipulação de eventos, que são chamados

via mecanismos de “despacho reativo” do framework. Assim, quando ocorrem

eventos, o dispatcher do framework reage, chamando os métodos necessários

para a realização do processamento espećıfico da aplicação sobre os aconteci-

mentos. A inversão de controlo permite que seja o framework (em vez de cada

aplicação) a determinar qual o conjunto de métodos da aplicação a invocar em

resposta a eventos externos (como mensagens de páginas web que derivam de

utilizadores finais ou pacotes que chegam nas portas de comunicação).

Os frameworks ligados ao desenvolvimento de aplicações web, tais como o Grails,

Ruby, Griffon ou Spring Roo, e às metodologias de desenvolvimento, RAD (Rapid

Application Development) e Agile, são também exemplos muito populares.

Assim sendo, promovendo uma estrutura padrão para as aplicações, os frameworks

tornam a tarefa dos programadores muito mais simples, pois o facto de definirem

a estrutura de código subjacente à aplicação de forma automática permite que os



2.2. CAPTURA DE REQUISITOS 27

programadores criem as suas aplicações, utilizando normalmente linguagens de pro-

gramação orientadas ao objeto, podendo estas simplesmente herdar as caracteŕısticas

das classes pré-existentes no framework [50].

2.2 Captura de Requisitos

Numa fase em que a implementação era o “motor” para o desenvolvimento de arqui-

teturas e sistemas, assumia-se que os requisitos dos utilizadores eram mais ou menos

estáticos, mas dif́ıceis de captar. No entanto, considerava-se que se se conseguissem

captar as soluções seriam perfeitas. Dáı a aposta na análise de sistemas e metodolo-

gias para especificar os requisitos dos utilizadores, assistindo-se a uma evolução da

Engenharia de Software em termos de ńıvel de abstração.

Igualmente, e na medida em que o desenvolvimento tecnológico está, na maior parte

das vezes, associado às carências empresariais e económicas, surgiu a necessidade

do gestor, aquele que domina os aspetos relacionados com o negócio e que gere as

estratégias de determinada empresa/instituição, fazer os seus próprios esquemas de

negócio. Esses esquemas deveriam ser algo entend́ıvel para si mas que pudesse, ao

mesmo tempo, ser interpretado universalmente, com a possibilidade de criação de

sistemas de informação a partir dos mesmos.

Com estas duas tendências (captura dos requisitos dos utilizadores e dos seus mode-

los de negócio) a importância dada aos modelos no processo de criação de sistemas

começou a aumentar, sendo que a primeira tentativa de aplicação desta nova forma

de construir software foi, nos anos 80, a CASE (Computer-Aided Software Engi-

neering) [56].

A CASE centravam-se no desenvolvimento de métodos e ferramentas de software que

permitissem a quem desenvolve expressar os seus requisitos através de programação

gráfica, podendo essas representações ser máquinas de estado, diagramas de estru-

tura ou diagramas de fluxo de dados. A ideia fundamental era a partir de uma

representação gráfica sintetizar os artefactos da implementação, de modo a reduzir

o esforço de fazer manualmente a escrita do código, o debugging e/ou a portabilidade
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dos programas. Mais ainda, as suas ferramentas pretendiam permitir uma análise

mais aprofundada dos programas (em termos gráficos), o que resultaria numa menor

complexidade em relação às convencionais linguagens de programação.

No entanto, e apesar do entusiasmo inicial, constatou-se que esta ideologia não foi

muito aplicada na prática. Um dos motivos era o fraco mapeamento nas plata-

formas subjacentes das representações criadas, faltando suporte para propriedades

importantes de qualidade de serviço, como uma distribuição transparente, tolerância

a erros e segurança. Além disso, a quantidade e complexidade do código gerado,

necessários para compensar a escassez de plataformas subjacentes, estava para além

da capacidade existente nas tecnologias de transformação dessa altura, o que tor-

nou dif́ıcil o seu desenvolvimento e a evolução das suas ferramentas e das aplicações

criadas através destas.

Embora a primeira abordagem feita com a CASE não tenha sido propriamente

favorável, a importância dada à modelação não diminuiu, surgindo linguagens de

modelação com um alto ńıvel de abstração, das quais se destaca a UML (Unified

Modeling Language) [57]. Note-se que o conceito de modelação é, em si mesmo,

constrúıdo em camadas, indo das mais abstratas (mais próximas do negócio) às mais

concretas (mais próximas dos sistemas informáticos), introduzindo com isso novos

graus de liberdade na definição de aplicações, constituindo uma “aparente” ponte

entre as pessoas ligadas ao negócio (em sentido lato) e os sistemas de informação.

2.2.1 Modelação de Processos de Negócio

A UML é uma linguagem gráfica para especificar, construir, documentar e visuali-

zar os artefactos de um sistema de informação, fornecendo o vocabulário necessário

para o efeito. Oferece uma forma padrão para representar projetos de um sistema,

abrangendo aspetos conceptuais, tais como processos de negócio e funções do sis-

tema, bem como aspetos mais concretos, como as classes escritas numa determinada

linguagem de programação, esquemas de bases de dados ou componentes de software

reutilizáveis.
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Um diagrama UML é a representação gráfica de um conjunto de elementos, permi-

tindo visualizar um sistema sob diferentes perspetivas, sendo cada diagrama uma

forma de projeção dos elementos que o compõem. O mesmo elemento pode aparecer

em todos os diagramas ou apenas em alguns (o caso mais comum). Os diagramas

podem ser de nove tipos: classes; objetos; casos de uso; sequência; colaboração;

estado; atividade; componentes; ou de implementação [57].

Apesar de permitir a definição de sistemas sob múltiplos pontos de vista, o apareci-

mento da UML não significou a existência de um processo automático que converta

a representação mais abstrata, que exprime a ideia de negócio, na representação

concreta de um código executável correspondente. Na verdade, a abstração trazida

pela UML pode não ser a mais apropriada para a modelação de processos de negócio,

desde logo porque o que é uma abstração para o sistema de informação não é neces-

sariamente algo concreto para um determinado negócio. Portanto, se se consegue

uma certa distanciação da programação de sistemas a partir da abstração, não se

consegue, apenas por isso, uma aproximação a uma linguagem de negócio, motivo

pelo qual os modelos criados apenas serviram de produtos intermédios, como um

esquema ou desenho, sendo mantidos separados do produto final, que era código

[58].

2.2.2 Especificações para a Descrição de Processos de Negócio

Com o intuito de desenvolver especificações que permitam a necessária descrição

de processos de negócio têm surgido mais algumas propostas, nomeadamente por

parte da BPMI (Business Process Management Initiative), que desenvolveu a BPMN

(Business Process Modeling Notation), cuja solução de implementação foi a BPML

(Business Processing Modeling Language). Esta solução foi mais tarde (2005) fun-

dida com a BPM (Business Process Management), solução da OMG, passando a

chamar-se Business Process Model and Notation [59].

A BPMN é uma norma que fornece uma notação gráfica para definir processos de

negócio através de BPD (Business Process Diagrams), baseando-se numa técnica de

fluxogramas muito similar aos diagramas de atividade UML. Fornece uma notação
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normalizada capaz de representar a semântica de processos complexos, sendo intui-

tiva de forma a ser facilmente utilizada quer pelos gestores quer pelos programadores.

A BPMN pretende ser uma solução para diminuir as dificuldades de relação entre

os modelos de negócio e a sua implementação [60].

Já a BPML é uma solução de implementação baseada na BPMN, tendo inicialmente

sido desenvolvida para criar uma metalinguagem gráfica para a descrição de modelos

de negócio [61]. A BPML permite descrever um modelo de negócio, incluindo todos

os aspetos relativos ao processo empresarial, mesmo os que se referem à gestão

de dados, garantindo a compatibilidade entre sistemas heterogéneos devido ao uso

de uma sintaxe XML [62]. Esta linguagem foi criada de modo a poder descrever

qualquer modelo, podendo o mesmo ser depois implementado, através de uma BPMS

(Business Process Management Suite), sem necessidade de criação de qualquer tipo

de código por parte do programador [63].

Apesar do impacto que teve, esta aproximação sofreu algumas cŕıticas, nomeada-

mente por parte da Microsoft e da IBM (International Business Machines), que

apontavam problemas na implementação da BPMN devido à sua complexidade.

Além disso, a proeminência do uso de web services era também um fator a salva-

guardar, motivo pelo qual propuseram uma linguagem alternativa, a BPEL (Busi-

ness Process Execution Languagem), a qual foi submetida à OASIS (Organization

for the Advancement of Structured Information Standards) para ser normalizada.

“A BPEL é uma linguagem baseada no XML para criar um processo, que é um

conjunto de passos lógicos (a que se dá o nome de “atividades”) que guiam uma

sequência de trabalho (...) indo acedendo a um serviço após o outro” [48].

Os processos BPEL podem ser executáveis ou abstratos. Os executáveis são eles

próprios web services, agindo como um hub num serviço de orquestração, sendo

corridos por um motor BPEL. Esta situação é bem exemplificada na figura 2.6.

Existe também a possibilidade de invocação de uma orquestração a outra(s), como

se vê na figura 2.8. Por sua vez, os processos abstratos definem a interface de um

serviço, sem implementar contudo o seu conteúdo.

As atividades desempenham aqui um papel similar à chamada de uma função numa
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Figura 2.8 – Invocação de uma orquestração por parte de outra.

linguagem de programação, podendo ser básicas, como operações de invocação

de serviços ou receção de mensagens, ou estruturadas, quando especificam uma

condição ou ordem que afeta o desenrolar do processo, como acontece com os ciclos

(por exemplo, while ou repeat until).

Os serviços que interagem com os processos, aqui chamados partner services, são

invocados através de atividades de invocação, executando determinada tarefa e res-

pondendo no final com uma mensagem de resultados ou com a confirmação de tarefa

realizada, ou não, com sucesso. Estes desempenham portanto um papel análogo ao

das tradicionais funções, executando determinada tarefa aquando da sua chamada.

A BPEL disponibiliza também mecanismos de gestão de erros, compensação e cor-

relação. A gestão de erros serve, como o próprio nome indica, para responder a

erros, técnicos, como falhas na rede, ou de negócio, como por exemplo um pedido

de reserva para um concerto que já está esgotado. Já a compensação surgiu da

necessidade de por vezes ter de se reverter uma ação, como no caso de atividades

combinadas, tais como uma reserva de hotel em que a mesma é executada mas tem
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posteriormente que ser alterada porque o cliente não conseguiu arranjar voo para

esse dia. Por sua vez, a correlação apareceu devido à obrigatoriedade de direcionar

cada mensagem para a instância correta do processo BPEL.

Existem ainda outros aspetos a ter em conta na BPEL, como uma linguagem de

query, para procurar valores numa estrutura XML, e uma linguagem de expressão

que visa permitir calcular valores numéricos e temporais, manipular strings e fazer

comparações entre valores. Há também a referir uma função, XslTransform, para

transformar dados de uma estrutura XML para outra.

A BPEL é então “uma linguagem de orquestração usada para descrever a lógica de

execução de aplicações de web services, definindo as suas sequências de controlo e

fornecendo um caminho para os vários serviços partilharem um contexto comum”

[49].

Em resposta à BPEL, a OMG desenvolveu a sua própria forma de descrever pro-

cessos de negócio envolvendo web services, combinando os conceitos e especificações

que até então tinha desenvolvido numa só tecnologia, que designou de BPDM (Bu-

siness Process Definition Model) [64]. Este modelo tem como principal vantagem o

facto de poder ser integrado com uma arquitetura que entretanto foi desenvolvida

também pela OMG, a MDA (Model-Driven Architecture), pretendendo, em con-

junto, representar e descrever modelos de negócio independentemente da notação

ou metodologia aplicadas.

O objetivo do BPDM é representar/descrever os processos de negócio de uma forma

abstrata, de maneira a torná-los suscet́ıveis de ser interpretados em diversas ferra-

mentas, permitindo com isso a interoperabilidade entre processos de negócio inde-

pendentes e até mesmo realizados em diferentes empresas/instituições. O BPDM

inclui a representação da informação sob a forma de uma coreografia, possibilitando

posteriormente averiguar se nas suas implementações a interoperabilidade entre pro-

cessos se verifica perante a coreografia definida. Além disso, permite também definir

orquestrações, o que faculta ao gestor uma perspetiva geral sobre os processos, po-

dendo gerir a sua execução [64]. O BPDM utiliza o MOF (Meta-Object Facility)

para a definição dos modelos, dos dados e da estrutura envolvente, podendo estes
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depois ser descritos em XMI (XML Metadata Interchange) com vista à troca entre

aplicações.

O XMI é uma metalinguagem da OMG que expressa um conjunto de regras para

a descrição de modelos, de modo a que uma ferramenta que utilize o XMI possa

trocar objetos com outras que também dele façam uso. Assim sendo, através da

criação de modelos UML que sejam descritos através do XMI pode-se efetuar a troca

desses modelos entre ferramentas sem a necessidade de preocupação com a descrição

dos objetos, pois esse processo é feito de forma direta pelas mesmas. Consegue-se

portanto trabalhar com os objetos diretamente em diagramas. Este aspeto também

é importante no sentido inverso isto é, para a partir de um documento XMI efetuar a

chamada “reverse engineering”, criando os objetos, um processo muito importante

em ambientes distribúıdos heterogéneos [65].

A importância do XMI é então devida ao facto de permitir a representação nor-

malizada de objetos em XML e, com isso, possibilitar a troca eficaz dos mesmos.

Este é assim muito mais do que um conjunto de regras de sistematização, estando

também estritamente relacionado com as normas de modelação e, principalmente,

possibilitando uma maneira de as utilizar de forma realmente útil. Utilizando esta

linguagem é posśıvel exportar toda a informação relativa a um tipo de modelo de

negócio e transformá-la noutro tipo, podendo, em conjunto com outras linguagens

de descrição que facultem a validação da estrutura e formato dos dados, conver-

ter um determinado modelo para diferentes modelos que sejam compat́ıveis com a

ferramenta que se pretenda utilizar.

2.2.3 Uma Evolução com Base na Implementação

A evolução das arquiteturas até agora tratadas (quer em termos tecnológicos quer

mais na perspetiva dos modelos) deveu-se quase exclusivamente às necessidades dos

implementadores, e as vantagens que iam trazendo, tirando a eventual diminuição

de custos, não eram vantagens evidentes sob o ponto de vista da diversidade das ca-
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racteŕısticas dos utilizadores finais. Note-se que, embora tenham evolúıdo simultane-

amente, nunca se conseguiu uma real integração entre os modelos (que representam

os requisitos dos utilizadores e dos seus modelos de negócio) e a implementação

prática.

Mais ainda, e na perspetiva dos utilizadores, constatou-se que afinal era um mito

que se podiam especificar as caracteŕısticas dos mesmos pois, em primeiro lugar, os

utilizadores têm caracteŕısticas individuais diferentes, o que se reflete, por exemplo,

ao ńıvel das interfaces. Como consequência houve a separação entre a aplicação

e a sua apresentação (a mesma aplicação pode ter vários tipos de apresentação).

Este facto não constituiu uma novidade pois já antes tinha havido a preocupação

de separar a aplicação da respetiva interface, como por exemplo nos modelos de

Seeheim, Arch/Slinky, MVC (Model-View-Controller), PAC (Presentation, Abstrac-

tion, Control) e PAC-AMODEUS. No entanto, o que diferiu foi que os requisitos

atendidos por estes modelos se centravam na resolução dos problemas envolvidos

na implementação e não com a preocupação de atender aos requisitos do utilizador,

algo que se começou a passar.

Por outro lado, verificou-se que não se podem definir normas universais para os

sistemas de informação das instituições, nem ao ńıvel das bases de dados nem da

lógica relacionada. Por razões históricas, hábitos, normas internas, entre outros

aspetos, a informação essencial de duas instituições semelhantes pode ser diferente

(isto também pode ser verdade para diferentes secções dentro de uma mesma insti-

tuição). Houve portanto a necessidade de separação entre os dados e a aplicação.

Constatou-se também que a própria apresentação das aplicações devia variar de

acordo com as necessidades de cada utilizador. Nesse sentido, apareceu a arquite-

tura em três camadas, que separa claramente a aplicação, os dados e a apresentação,

começando-se aqui a “pensar” mais na utilidade dos sistemas sob o ponto de vista

dos utilizadores. Esta arquitetura trouxe uma grande portabilidade, capacidade de

mudança, integrabilidade e escalabilidade aos sistemas, pois permite o tratamento

autónomo de cada camada, isolando os problemas existentes em cada uma delas.

Apesar destes avanços, e ainda que se tenha assistido a uma evolução em termos de
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ferramentas e arquiteturas, o que elevou o ńıvel de abstração para quem desenvolve

software, alguns dos problemas persistiram, nomeadamente para uma definição re-

almente expressiva e útil das necessidades dos utilizadores e dos seus modelos de

negócio.

2.2.4 Desenvolvimento Centrado no Modelo

Como resposta ao problema do alinhamento, e numa nova tentativa de efetuar a

junção entre os sistemas de informação e os modelos de utilizador e de negócio, sur-

giu o conceito de Desenvolvimento Centrado no Modelo. A MDE (Model-Driven

Engineering), como ficou conhecida, combina DSML (Domain-Specific Modeling

Languages), que formalizam a estrutura da aplicação, comportamento e requisi-

tos dentro de um domı́nio espećıfico, e Transformation Engines and Generators,

que analisam determinados aspetos dos modelos criados, sintetizando então vários

tipos de artefactos, tais como código fonte, simulações de entradas, descrições de

implementação em XML ou representações alternativas do mesmo [66]. Esta tem-se

apresentado como uma solução promissora, considerando os modelos como ponto

central da criação de sistemas, utilizando posteriormente mecanismos apropriados

para a sua transformação em código.

Assim, em vez das anotações de propósito geral, que raramente expressam a aplicação

dos conceitos no domı́nio do projeto, as DSML, com uma semântica e sintaxe do

domı́nio pretendido, disponibilizam elementos gráficos que se relacionam direta-

mente com um domı́nio familiar, o que não só ajuda a diminuir a curva de aprendi-

zagem mas também a ter uma gama mais ampla de posśıveis utilizadores, tais como

engenheiros de sistemas e de software, garantindo com isso que o software venha a

satisfazer as necessidades dos utilizadores finais. Além disso, as ferramentas MDE

impõem restrições espećıficas de domı́nio e executam a verificação do modelo, o que

pode detetar e evitar muitos erros no ińıcio do ciclo de vida dos projetos. Mais

ainda, pelo facto das plataformas de hoje terem muito mais funcionalidades e qua-

lidade de serviço do que nos anos 80 e 90, as ferramentas MDE não precisam de ser

tão complexas. Um dos exemplos mais conhecidos baseado nesta ideologia é a MDA



36 CAṔITULO 2. INTEROPERABILIDADE E ALINHAMENTO DE SISTEMAS

(Model Driven Architecture).

A MDA é uma arquitetura que deu a oportunidade a quem desenvolve software de

convergir para um framework comum, permitindo definir a teoria (requisitos mais

voltados para o negócio) e a prática (requisitos tecnológicos) na engenharia orientada

ao modelo. É considerada uma forma de organizar e gerir arquiteturas, algo que é

suportado pelo uso de ferramentas e serviços automatizados tanto para a definição

de processos como para efetuar transformações entre diferentes tipos de modelos.

Segundo Brown [67], a visão da OMG sobre a MDA assenta nos seguintes prinćıpios

fundamentais:

• Os modelos devem ser expressos numa notação bem definida, de forma a ga-

rantir uma melhor compreensão dos sistemas, o que pode levar a soluções mais

adequadas e eficazes à escala empresarial;

• A criação de sistemas pode ser organizada sob a forma de um conjunto de mo-

delos, havendo uma série de transformações entre modelos, num percurso que

vai desde a simples definição conceptual do sistema até à sua implementação

em código.

Para suportar estes prinćıpios a OMG definiu um conjunto espećıfico de modelos

e transformações que fornecem uma estrutura conceptual e vocabulário à MDA,

permitindo a criação automática de um modelo a partir de outro conforme uma es-

pecificação de transformação. Estas especificações abrangem um conjunto de regras

bem definidas cujo objetivo é a descrição de como transformar um modelo noutro

[68]. Poder-se-á, por exemplo, criar um modelo inicial em UML, que caracterize uma

determinada situação empresarial através de “meras” observações, havendo depois

transformações sucessivas até chegar a um modelo final que seja uma implementação

em código [69].

Como se observa na Figura 2.9, a MDA integrou um conjunto de tecnologias nor-

malizadas, derivando-as para diversas áreas de negócio, o que permite implementar,

em cada área, arquiteturas de modelos de negócio interoperáveis e com uma gestão

de dados eficiente, de acordo com as especificidades de cada uma delas.
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Figura 2.9 – Áreas de integração da MDA. Retirado de [70].

O ciclo de desenvolvimento de uma aplicação através da MDA engloba normal-

mente, como se observa na Figura 2.10, os seguintes passos: Começa por se criar

um CIM (Computation-Independent Model) inicial, que representa uma visão do

negócio numa perspetiva independente de qualquer aspeto relativo ao seu funciona-

mento, retratando-se apenas os requisitos da aplicação. De seguida, esse modelo é

transformado num PIM (Platform-Independent Model), ainda com um alto grau de

abstração e em que os aspetos que relacionam o modelo com uma tecnologia ou pla-

taforma não estão representados [71]. O PIM representa o sistema através de normas

de modelação independentes de uma plataforma espećıfica, tal como a UML [65].

Após esta etapa é então posśıvel derivar vários PSM (Platform-Specific Models),

em que cada um deles já tem em conta detalhes espećıficos para uma determinada

plataforma. É nessa fase, a partir de cada PSM, que se cria o código.

A Figura 2.11 mostra um exemplo concreto em que, partindo de um PIM, se derivam

três PSM para plataformas distintas (uma base de dados relacional, um componente

EJB - Enterprise Java Bean e um bloco de código em C#) [72].

Apesar das espetativas criadas em torno da MDA, e embora esta se tenha apresen-

tado eficaz na representação dos aspetos funcionais do software, falha na modelação



38 CAṔITULO 2. INTEROPERABILIDADE E ALINHAMENTO DE SISTEMAS

Figura 2.10 – Etapas no desenvolvimento de uma aplicação com a MDA. Retirado de [71].

Figura 2.11 – Exemplo de possibilidades de transformações na MDA. Retirado de [72].

e análise de propriedades não funcionais do mesmo, como os ńıveis de desempe-

nho e utilidade, aspetos fundamentais nos modernos sistemas distribúıdos. Além

disso, a MDA tem uma curva de aprendizagem bastante acentuada, requerendo bas-

tante habilidade e treino de modelação da parte de quem desenvolve os sistemas,

o que implica consumo de tempo. É também suscet́ıvel aos erros inerentes à ne-

cessidade de mapear manualmente um modelo UML para um código espećıfico da

plataforma. Outro aspeto negativo é o facto das ferramentas de modelação da MDA

serem frequentemente fechadas, contendo elementos proprietários (são vistas como o

que vulgarmente se designa de black boxes), o que faz com que os seus fornecedores

tendam a não fornecer o código fonte, implicando por isso um investimento elevado

caso se pretenda modificar ou adaptar as mesmas. Existe também uma reconhecida
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tentativa de fazer demasiado por parte das ferramentas MDA, o que leva a que: ou

não executem bem a tarefa pretendida; ou sejam demasiado complexas; ou percam

em flexibilidade [73].

Mais ainda, a MDA continua a ter algumas limitações, desde logo pelo facto de

apresentar uma diversidade de ferramentas que não são interoperáveis entre elas,

não existindo um design flow que suporte as diferentes fases do desenvolvimento

de soluções em si baseadas. De facto, um dos principais desafios neste tipo de

solução prende-se com a variedade de ferramentas que, mesmo com o esforço que a

OMG tem tido na definição das suas normas, não são interoperáveis. Por exemplo,

consegue encontrar-se uma grande quantidade de ferramentas MDA que utilizam o

UML (incluindo geradores de código) para o desenvolvimento de web services, no

entanto, não existe uma ferramenta única que contenha todos os meios necessários

[74].

Desta forma, embora tenha aparecido como uma tecnologia promissora, a MDA não

tem vingado no mercado, não se tendo verificado grandes soluções desenvolvidas

com base na sua utilização.

2.2.5 Um Novo Paradigma Centrado na Partilha de Recur-
sos

A Cloud Computing surgiu como um novo paradigma centrado na partilha de recur-

sos. Segundo a Comissão Europeia, em termos gerais a cloud é “um ambiente elástico

de execução de recursos que envolve múltiplos interessados, prestando serviços com

vários ńıveis de granularidade para satisfazer um determinado ńıvel de qualidade

(de serviço).” [75].

Consoante o tipo de recursos que disponibiliza através da web a Cloud Computing

pode ser:

• IaaS (Infrastructure as a Service) - quando se utiliza um servidor para o pro-

cessamento de informação;

• PaaS (Platform as a Service) - quando se usa uma plataforma, tal como um
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repositório de dados ou um web service;

• DevaaS (Development as a Service) - se se utilizam ferramentas de desenvol-

vimento;

• SaaS (Software as a Service) - uso de um software;

• CaaS (Communication as a Service) - uma solução de comunicação que é

facultada por um determinado fabricante;

• DBaas (DataBase as a Service) - quando se usam servidores de bases de dados;

• EaaS (Everything as a Service) - este é um termo geral que serve para ca-

raterizar uma situação em que se utiliza a infraestrutura, plataformas e/ou

software, sob a forma de um serviço.

Um estudo efetuado pela SUCRE (SUpporting Cloud Research Exploitation)[76]

divide as caracteŕısticas da Cloud Computing em três categorias: não funcionais;

económicas; tecnológicas. Em termos não funcionais apresenta como caracteŕısticas

a elasticidade, qualidade de serviço, agilidade e adaptabilidade, bem como disponi-

bilidade. Elasticidade no sentido de ter capacidade para se adaptar à evolução dos

requisitos, como o aumento do espaço necessário ao armazenamento de dados ou

do número de utilizadores, podendo esta adaptação dar-se no sentido de aumentar

os recursos ou da diminuição dos mesmos. Já a qualidade de serviço diz respeito

às garantias que as soluções de cloud dão, por exemplo, de funcionamento cont́ınuo

do sistema, sem quebras de operação, com a consequente perda de informação que

lhe poderia estar associada. Por sua vez, agilidade e adaptabilidade são também

caracteŕısticas chave deste tipo de solução, permitindo uma adaptação dos recursos

às necessidades dos utilizadores, possibilitando adicionar novas funcionalidades ou

aumentar a capacidade das existentes. Por fim, a disponibilidade de serviços e de

informação oferecida pela cloud apresenta-se como uma das suas principais vanta-

gens, permitindo uma utilização partilhada de recursos e fundamentalmente a sua

interação no sentido de servir as necessidades do utilizador, independentemente da

localização dos serviços ou dos utilizadores.
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Já no que se refere aos aspetos económicos, uma solução de cloud permite, entre

outros aspetos, a redução dos custos e do tempo de desenvolvimento das aplicações.

De facto, com a cloud reduzem-se os custos associados à aquisição e manutenção

do equipamento, uma vez que esta faculta uma escalabilidade da solução de acordo

com as necessidades. O chamado pay-per-use, ou seja, pagar apenas pelos recursos

necessários, evita gastos desnecessários devido ao sub ou sobre dimensionamento

das infraestruturas. Além disso, a cloud possibilita o desenvolvimento mais rápido

das soluções para as empresas, visto fornecer à partida diversas funcionalidades

que podem ser adaptadas à organização em causa, diminuindo significativamente o

tempo de desenvolvimento.

Apesar das vantagens descritas ao ńıvel não funcional e económico, em termos tec-

nológicos aparece uma das principais preocupações em relação à cloud isto é, a

segurança e privacidade da informação. Este é um aspeto importante e que deixa

alguma relutância aos utilizadores no seu uso para o armazenamento de dados, prin-

cipalmente se se tratar de informação confidencial. Também a este ńıvel se colocam

questões de protecção dos dados pois, sendo estes um recurso disponibilizado inde-

pendentemente da localização do utilizador, é necessário ter em conta as poĺıticas lo-

cais e a legislação em vigor, as quais influenciam, em muito, o acesso/disponibilização

de determinado tipo de informação em certas regiões. Também essencial é a gestão

da informação, pois esta pode ser distribúıda por múltiplos utilizadores e tipos

de aplicações, o que implica adaptações de formato e preocupações com posśıveis

latências e faltas de ligação. Em contraponto, é também ao ńıvel tecnológico que

existem algumas das principais vantagens da Cloud Computing. Na verdade, o facto

destas “esconderem” a complexidade da tecnologia aos utilizadores, caracteŕıstica

a que se chama vulgarmente de “virtualização”, apresenta-se como um importante

ponto de atração em prol da sua utilização, dada a facilidade de desenvolvimento

e redução de custos inerente à implementação e manutenção das soluções criadas.

Este ponto é ainda amplificado pelo facto da escalabilidade do sistema ser efetuado

de forma automática, o que facilita a gestão dos recursos e dos gastos associados.

Em termos de abrangência as clouds podem ser públicas, privadas ou h́ıbridas

[77][76]. No primeiro caso são disponibilizadas por empresas que prestam serviços a
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outras, permitindo igualmente o provisionamento de serviços a partir das mesmas.

Este tipo de solução permite reduzir os custos e o esforço necessário à construção

de uma infraestrutura própria, pois esta já é disponibilizada pela cloud pública.

Exemplos deste género de cloud são o Google Apps ou o Windows Azure. Por ou-

tro lado, as clouds privadas são propriedade dos próprios utilizadores, podendo ser

constrúıdas pelos mesmos ou fornecidas por uma empresa, que constrói a infraestru-

tura e a disponibiliza mas que não trata das funcionalidades de forma direta, sendo

estas realizadas pelas empresas cliente. De facto, neste tipo de solução a gestão

da cloud é feita pelos utilizadores, não existindo uma disponibilização direta de re-

cursos por parte do construtor, como acontece nas clouds públicas. Existem ainda

as clouds h́ıbridas, que como o próprio nome indica, combinam caracteŕısticas quer

das públicas quer das privadas, utilizando clouds públicas sempre que seja posśıvel

a utilização de recursos nesse tipo de configuração, mas permanecendo num caráter

privado nos aspetos que não são pasśıveis, ou envolvem muitos riscos, de ser uti-

lizados numa cloud pública, como o armazenamento de dados importantes e cuja

confidencialidade seja uma necessidade imprescind́ıvel. Existem ainda ideias de criar

outros tipos de configurações, como as comunidades de clouds, as quais permitiriam

a partilha de recursos derivados de diversas infraestruturas. Este cenário seria par-

ticularmente útil para que as instituições criassem comunidades entre si com vista

à partilha de recursos.

Assim sendo, e embora levante ainda algumas preocupações no que se refere prin-

cipalmente à segurança, a Cloud Computing promete mudar significativamente a

forma como as aplicações e os sistemas têm sido encarados ao longo dos anos, pas-

sando de uma visão de aplicações locais para um novo paradigma de partilha de

recursos e serviços.

2.2.6 Interoperabilidade para além dos Aspectos Tecnológicos

Apesar dos avanços verificados em termos tecnológicos, constata-se que o tão ne-

cessário alinhamento entre os modelos e o código continua a não existir, não havendo

um meio eficaz para efetuar essa ligação de modo a permitir uma posterior adaptação
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automática entre ambos. Paralelamente, no que diz respeito ao alinhamento entre

sistemas de informação, mesmo tendo em conta a evolução que a SOA representou,

prevendo uma infraestrutura de interligação entre sistemas pares (através do con-

ceito de “coreografia”), e da facilidade e virtualização no desenvolvimento trazida

pela Cloud Computing, a verdadeira interoperabilidade entre sistemas só poderá

ser conseguida se for resolvido o problema da integração dos respetivos modelos de

informação. Esta problemática não é objeto da SOA nem é resolvida pela cloud,

devido às diferentes nomenclaturas e modelos de informação utilizados pelas várias

organizações.

São portanto precisas novas soluções que permitam a construção de um sistema

de informação pasśıvel de se adaptar à evolução que se vai verificando ao ńıvel do

negócio. Igualmente, esses sistemas devem possibilitar a interoperabilidade com

outros sistemas existentes.

2.3 Os Sistemas de Informação e a Necessidade

de Integração Semântica

As soluções de interoperabilidade e utilização de serviços disponibilizadas por arqui-

tetura como a SOA permitem hoje em dia utilizar um inúmero lote de serviços de

uma forma facilitada. Este aspeto torna-se importante perante a constante mudança

na lógica dos modelos de negócio das instituições modernas. Igualmente relevante

é a rápida partilha de informação, que cada vez mais é essencial à medida que se

caminha para a globalização.

Verifica-se, no entanto, que apesar das TIC disponibilizarem uma grande panóplia

de soluções, subsistem problemas importantes relacionados com aspetos semânticos.

A interoperabilidade tecnológica entre sistemas não é por si só suficiente, reque-

rendo uma integração igualmente semântica, dáı a importância da adaptabilidade

dos modelos de informação. De facto, as interações entre os vários setores de uma

instituição, e entre esta e as entidades externas, são facilitadas se existir integridade
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conceptual, nomeadamente através da definição do vocabulário comum e das de-

pendências existentes entre conceitos diferentes mas mutuamente relacionados [14].

Constatou-se, contudo, que a própria resolução do problema da interoperabilidade

entre sistemas em termos tecnológicos, que tem obrigatoriamente que existir, acar-

reta problemas acrescidos de semântica. Para se alcançar a interoperabilidade é ne-

cessário existir um alinhamento entre os modelos de informação dos vários sistemas

envolvidos, o que pode ser garantido através da definição de protocolos que facultem

essa uniformização. Porém, quando é imposto um novo modelo de negócio (que pode

acontecer por alguma alteração na estratégia da própria instituição/empresa ou por

imposição/normalização efetuada por uma entidade superior, tal como uma ordem

ministerial) toda a estrutura (modelo de informação e sistema informático corres-

pondentes) deixa de estar alinhada com a nova lógica de negócio. Nesse sentido,

flexibilidade e adaptabilidade são caracteŕısticas de extrema importância para os

sistemas. Apesar disso, para termos um modelo de informação flex́ıvel perdemos em

alinhamento semântico (pois pode tornar-se demasiado genérico) e, em contraponto,

se tivermos um modelo de informação ŕıgido há menos problemas a esse ńıvel, não

se adequando, todavia, à flexibilidade requerida perante tão rápidas mudanças em

termos de modelo de negócio. Assim sendo, encontrar um bom compromisso entre

estes fatores torna-se fulcral para construir sistemas robustos e consistentes, que

incorporem a informação de forma contextualizada e que, ao mesmo tempo, sejam

flex́ıveis e adaptáveis a futuras mudanças. A Figura 2.12 mostra essa relação.

As dificuldades encontradas no alinhamento das soluções tecnológicas com as práticas

das organizações, à qual não é alheia a falta de maturação nas tecnologias vocacio-

nadas para a semântica, bem como a falta de arquiteturas e soluções que garantam

uma interoperabilidade igualmente nessa vertente, leva a que muitas instituições

se concentrem mais nos aspetos tecnológicos e organizacionais da sua partilha de

informação, deixando a componente semântica algo esquecida [78].

Na verdade, a interoperabilidade continua a ser um dos fatores cŕıticos para as

instituições, estando bem patente nas dificuldades de comunicação entre elas e as

suas parcerias [79]. É essencial que as instituições compreendam a sua posição dentro
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Figura 2.12 – Relação entre Adaptabilidade/Flexibilidade e Alinhamento Semântico nos
Sistemas de Informação.

de um “sistema” mais vasto no qual a informação circule entre os vários serviços e

hierarquias, quer isto se passe apenas numa única organização (intra-organizacional)

quer entre organizações sob a alçada da mesma administração (inter-organizacional),

ou mesmo entre diferentes administrações (intergovernamental) [80].

Segundo Adegboyega et al. [78], tendo como base a análise das necessidades gerais de

partilha de informação das organizações governamentais, existem três categorias de

requisitos para conseguir a interoperabilidade semântica: poĺıtico/governamentais,

organizacionais e tecnológicos. Os poĺıtico/governamentais, bem como os organi-

zacionais, influenciam os requisitos técnicos, e como tal são no mı́nimo tão im-

portantes para alcançar a interoperabilidade como esses. Ao ńıvel dos requisi-

tos poĺıtico/governamentais, deve ter-se em conta a necessidade de disponibili-

zar prinćıpios e estratégias de desenvolvimento, em termos de interoperabilidade

semântica, entre o governo e as suas parcerias. Isto implica a criação de papéis (car-

gos) e obrigações, e ainda restrições relacionadas com a partilha de dados e outras

iniciativas de cooperação. Por outro lado, a ńıvel organizacional deve-se edificar

um processo para criar “comunidades de interesse”, de modo a incorporar orga-

nizações com intenção de colaborar, sendo também importante a adoção de uma

linguagem de negócio comum para descrever o contexto dos dados trocados. Além
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disso, são necessários processos para gerir o ciclo de vida das bases semânticas cri-

adas, assim como normas e processos para criar e gerir os regionalismos, hábitos e

tradições locais, algo que constituiria um suporte para a colaboração entre governo,

intermediários e fornecedores.

Finalmente, ao ńıvel tecnológico, é preciso desenvolver descrições (metadata), in-

cluindo dados e processos, fornecer repositórios para as descrições locais e, também,

métodos para lhes aceder. Mais ainda, é importante desenvolver um gateway para

resolver os posśıveis conflitos de significado que possam ocorrer durante as trocas de

informação, e também criar interfaces para integrar a infraestrutura semântica com

outras infraestruturas existentes [78].

Como forma de cumprir os pré-requisitos até aqui referenciados foram criadas ar-

quiteturas de referência. A sua finalidade é guiar as organizações que pretendam

colaborar e a organização central no desenvolvimento das suas capacidades com

vista à interoperabilidade. Estas representam vistas complementares do suporte

semântico necessário para permitir a colaboração, sendo a Network View e a Parti-

cipant View. A primeira é baseada na CNO (Collaborative Network Organizations)

[81], apresentando quatro dimensões para descrever a rede de colaboração:

• Governança - especificação do prinćıpio orientador geral de desenvolvimento

da interoperabilidade semântica no governo e dentro das organizações particu-

lares;

• Participantes - identificação das várias organizações (governo, fornecedores

e organizações intermediárias) envolvidas na colaboração, detalhando os seus

papéis;

• Processos - descrição dos diversos processos colaborativos que requerem in-

teroperabilidade semântica, os quais são o suporte organizacional necessário

para se conseguir a interoperabilidade;

• Recursos - recursos tecnológicos necessários para implementar a referida in-

teroperabilidade. São úteis, por exemplo, para efetuar descrições e mapea-

mento de informação.
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Por sua vez, a segunda arquitetura baseia-se na tradicional “Enterprise Architecture

Framework” [82] e apresenta as seguintes dimensões:

• Processos - especificam as colaborações que uma agência governamental ou

uma organização tem de ter para cumprir as suas obrigações e deveres;

• Informação - inclui a descrição semântica de aspetos-chave da organização

(dados, processos, objetivos e regulamentos);

• Serviços - englobam aplicações, serviços e componentes de apoio à descrição

semântica, à sua descoberta e mediação;

• Tecnologia - especificação das capacidades tecnológicas necessárias com vista

a desenvolver o modelo de referência semântico pretendido.

Uma das tentativas de resolver na prática o problema da interoperabilidade semântica

foi através do uso de ontologias, estas que são representações formais de conceptua-

lizações, fornecendo definições e conceitos relevantes para um determinado domı́nio

em particular, sistema ou aplicação [83]. No entanto, e apesar desta iniciativa, o

uso de múltiplas ontologias pelas diversas organizações levou a um cenário com di-

ferentes nomenclaturas nas transações governamentais, causando conflitos entre as

várias partes envolvidas. Dentro desses conflitos salienta-se a existência de várias

representações para o mesmo tipo de dados, diferenças nas unidades usadas e na sua

organização, ou problemas de privacidade com dados que podem num determinado

contexto ser aceitáveis (disponibilizados) mas que noutro violam as regras em vigor

[84].

Assim sendo, mesmo tendo em conta a existência de um grande número de projetos

de investigação em curso, e alguns mesmo já conclúıdos, sobre a interoperabilidade

semântica, uma visão consolidada do problema continua por alcançar. De facto,

observa-se que os resultados de projetos anteriores raramente são considerados nos

projetos seguintes, mesmo quando inseridos no mesmo framework [78]. Além disso,

muitos dos projetos existentes centram-se nos aspetos tecnológicos do problema,

existindo igualmente a necessidade de abordar os aspetos poĺıtico/governamentais e
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organizacionais [85][86]. Continua a haver, portanto, a reconhecida urgência de

consolidar a visão sobre o problema da interoperabilidade semântica, e de conseguir

alcançar soluções capazes de resolver esta problemática tão importante que afeta a

grande maioria dos setores da sociedade.



3
Desafios Tecnológicos e
Semânticos do Registo de
Informação em Saúde

Este caṕıtulo enquadra os problemas do alinhamento (com especial atenção à sua

componente semântica) e da interoperabilidade no âmbito da prestação de cuidados

de saúde. Em particular, analisa o registo de informação em saúde, nomeadamente

os EHR (Electronic Health Records), apresentando as suas perspetivas de evolução.

3.1 Sistemas de Informação em Saúde

A disseminação das TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) foi feita,

na maior parte das vezes, com os departamentos hospitalares ou profissionais de

saúde a adquirirem software e bases de dados individuais (adaptados às suas ne-

cessidades espećıficas), de forma a armazenar e gerir os dados importantes dos seus

doentes. Esta forma de atuar não promoveu a partilha e utilização globalizada da

informação cĺınica, dando origem a inúmeras inconsistências e/ou redundâncias nos

dados armazenados, o que se veio a manifestar na falta de interoperabilidade e, em

consequência, nos recursos humanos, técnicos e financeiros dispendidos [87]. Na

verdade, existe uma discrepância entre as melhores práticas para o tratamento e os

cuidados de saúde que são prestados efetivamente aos doentes, algo que é em muito

devido à falta de integração entre os sistemas.

49
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Como forma de incorporar os diversos sistemas existentes numa estrutura mais am-

pla e eficaz, desenvolveram-se esforços no sentido de promover a sua integração.

Apesar disso, e contrariamente às recomendações da OMS (Organização Mundial

de Saúde), segundo as quais a forma de responder às necessidades existentes, nome-

adamente no que diz respeito aos mais idosos e pessoas com deficiência, passa por

centrar os sistemas de saúde nos utentes, assiste-se a uma falta de integração no

que confere aos dados dos mesmos. De facto, cada utente é tratado de uma forma

particular em cada instituição, não existindo uma partilha consistente dos dados

entre os diversos intervenientes da prestação de cuidados de saúde. Para colmatar

estas falhas é necessária a existência de sistemas de informação em saúde capazes

de interagir e disponibilizar os registos relativos a cada utente, independentemente

do local de prestação de cuidados, de forma a que a situação global do mesmo

seja compreendida por todos os envolvidos no processo, reconhecendo-o como um

todo, muito mais do que soma das suas partes. A simples existência de sistemas de

informação não chega, é preciso que haja uma comunicação útil entre eles.

Nesta perspetiva, os sistemas de informação em saúde requerem a utilização de pro-

tocolos normalizados, de modo a garantir a sua abrangência, colocando ênfase nos

utentes e no seu bem-estar, permitindo o tratamento adequado destes, a prevenção

de doenças e a promoção da saúde nos vários contextos relacionados com a prestação

de cuidados [88]. Simultaneamente, devem dar resposta às necessidades dos profis-

sionais de saúde, nomeadamente em termos de condições de trabalho, formação e

exerćıcio eficiente das suas funções.

A introdução de sistemas de informação poderá no entanto trazer, inicialmente,

algumas desvantagens, uma vez que requer a habituação por parte dos profissionais

de saúde, que necessitam de formação espećıfica, o que exige a alocação de recursos

humanos e financeiros. Obriga também à constante atualização de conhecimentos

(consoante vão sendo introduzidas novas facetas ao sistema), requerendo ainda a

realização correta dos procedimentos necessários, sob pena de se perder informação.

Tudo isto pode levar a uma eventual maior lentidão na realização das tarefas numa

primeira fase devendo, contudo, ter-se em conta que as vantagens que advêm são

largamente apelativas e superam os inevitáveis problemas iniciais.
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Efetivamente, um sistema de informação em saúde facilita em muito o acesso à

informação, nomeadamente em simultâneo e a partir de diferentes localizações,

ganhan-do-se, portanto, quer em acessibilidade quer em tempo de obtenção dos

dados. Igualmente, permite uma maior precisão e eficácia na inserção e atualização

da informação, facultando o processo cĺınico completo do doente sob diversas for-

mas de visualização e, especialmente, possibilitando a análise e troca de informação

cĺınica entre entidades de uma maneira normalizada, conseguindo-se, com isso, a

integração dos cuidados [89].

A gestão de atividades é outra das tarefas cruciais que pode beneficiar com a

existência de um sistema de informação que facilite a integração, monitorização

e inter-relacionamento global dos vários atores envolvidos. Um caso concreto é a

realização de uma atividade em que pode ser aconselhável, ou mesmo necessário,

a execução prévia ou posterior de um conjunto de atividades complementares, que

não podendo ser consideradas como parte dessa atividade, estão relacionadas. Da

mesma forma, atividades ou constrangimentos externos podem ter influência numa

determinada ação. Por outro lado, da realização de uma atividade são gerados resul-

tados, bem como utilizados alguns recursos (nomeadamente humanos e materiais),

algo que, juntamente com a localização de onde foram prestados os cuidados (por

exemplo o departamento de uma instituição), é fundamental registar. Outro aspeto

a ter em conta são as caracteŕısticas e disponibilidade dos recursos que devem ser

utilizados em cada caso individual, recursos estes que, na sua maioria, são partilha-

dos por diferentes serviços. Uma gestão adequada dos recursos deve ter em conta

as necessidades particulares e globais, podendo contribuir para a melhoria da qua-

lidade dos serviços e a otimização dos seus custos. De igual maneira, as interações

entre os vários setores de uma organização, e entre esta e as entidades externas, são

facilitadas se existir uma integridade semântica, nomeadamente através da definição

do vocabulário comum e das dependências existentes entre conceitos diferentes mas

mutuamente relacionados [14]. Mais ainda, os sistemas de informação em saúde per-

mitem uma melhoria não só em termos de cuidados diretamente relacionados com

os utentes mas igualmente no que respeita à investigação cient́ıfica, pois facultam

bases de dados mais completas e facilmente acesśıveis.
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A partir das vantagens expostas pôde-se concluir que a construção de sistemas de

informação em saúde constituem uma aposta de extrema importância com vista a

uma prestação de cuidados eficiente. Neste sentido, os ĺıderes ao ńıvel governamental

e hospitalar centraram a sua atenção na implementação de EHR (Electronic Health

Records), uma vez que estes podem ter um impacto significativo no aumento da

eficiência e segurança, bem como na redução do tempo de espera dos pacientes e dos

erros médicos, em muito devidos à inexistência ou inacessibilidade de alguns dados

dos pacientes no momento e local certos [90]. Há no entanto a salientar que, apesar

da noção adquirida de que os sistemas existentes são instrumentos eficazes para a

melhoria da qualidade dos cuidados prestados e para a saúde em geral da sociedade

[87][89][91], é reconhecida a necessidade de introduzir sistemas mais flex́ıveis que se

adaptem a mudanças e que, fundamentalmente, suportem o registo e utilização da

informação de uma forma contextualizada e mais próxima da realidade [92].

3.2 EHR (Electronic Health Records)

Os EHR procuram ser uma coleção sistemática de informação de saúde, em formato

eletrónico, sobre pacientes individuais ou grupos populacionais [93]. Na verdade,

trata-se de um registo em formato digital que inclui toda a informação contida num

registo de saúde tradicional, incluindo um perfil cĺınico do paciente. Também a

dimensão temporal faz parte dos EHR, o que permite a inclusão de informação de

múltiplos episódios e prestadores de cuidados, o que poderá possibilitar, em última

instância, evoluir para um registo que engloba toda a vida (em termos dos mais

variados cuidados) do paciente [94].

Este conceito tem sido associado à passagem dos registos manuais em papel para

um registo eletrónico, sendo que ao longo dos anos um número de termos foi usado

para descrever aproximações à sua implementação, dos quais se destacam: AHR

(Automated Health Records), EMR (Electronic Medical Record), CPR (Computer-

based Patient Record) e, mais comummente utilizado hoje em dia, EHR.
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A utilização dos EHR pode significar várias vantagens, de entre as quais se desta-

cam uma maior precisão/exatidão e qualidade dos dados existentes num registo de

saúde, a facilitação do acesso (dos prestadores de cuidados) à informação de saúde

dos pacientes, bem como a partilha desta com vista a auxiliar quer os cuidados atu-

almente a serem prestados quer a continuação destes no futuro. Nesta perspetiva,

a disponibilização da informação de saúde de uma forma rápida, nos diferentes mo-

mentos da prestação de cuidados, pode contribuir para a melhoria significativa do

ńıvel de eficiência dos serviços.

Mesmo tendo em conta as inquestionáveis vantagens existe também o contraponto

do custo inerente à informatização dos sistemas, sendo que a tecnologia pode não

estar ao alcance de todas as instituições, o mesmo se passando com o apoio técnico,

algo que é particularmente problemático nos páıses menos desenvolvidos, em que os

apoios públicos para a saúde podem não ser suficientes. Outro aspeto a considerar é

a posśıvel resistência por parte de alguns prestadores de cuidados, algo que normal-

mente aparece aquando da transição de uma documentação manual para eletrónica

[87].

Mesmo assim, as vantagens sobrepõem-se, facto este que é comprovado pela aposta

feita pela OMS que, na sua declaração Health for All by the Year 2000, sublinhou a

necessidade de melhorar os serviços de saúde não apenas no que se refere aos cuidados

secundários (hospitalares) mas também no que concerne aos cuidados primários

e aos serviços de saúde comunitários. Para tal, foi incentivada a implementação

de registos eletrónicos que cubram os vários tipos de cuidados existentes ao ńıvel

da saúde [87]. A resposta a este apelo conduziu a que páıses como os Estados

Unidos, Reino Unido e Austrália, tenham adotado este conceito, promovendo o

desenvolvimento de sistemas de registo eletrónico com a intenção de melhorar a

prestação de cuidados e assegurar que os cuidados prestados a um indiv́ıduo (por

parte de vários departamentos e organizações, ao longo do seu ciclo de vida) são

mantidos num único catálogo facilmente acesśıvel.

Apesar do apelo da OMS e da resposta dada por alguns páıses, as implementações
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deste tipo de solução não foram feitas de forma uniforme, havendo bastante diversi-

dade, o que leva a que o que num páıs é designado por EHR pode não ser o mesmo

que foi desenvolvido noutro. Na verdade, o que em alguns casos pode ser um re-

gisto longitudinal dispońıvel para várias instituições, noutros casos pode não passar

de um sistema automático limitado, apenas dispońıvel dentro de uma comunidade

restrita ou numa unidade ou departamento espećıficos de uma dada instituição [87].

Independentemente da discrepância existente, as implementações que foram suce-

dendo consideram os EHR como um dos três modelos seguintes: Um único repo-

sitório centralizado de dados com soluções normalizadas para os sistemas de in-

formação em saúde; Repositório (s) centralizado (s) com a normalização de uma

interface, podendo englobar assim diversos sistemas de informação em saúde; Repo-

sitórios de dados distribúıdos com um catálogo centralizado e normas para a troca

de mensagens.

O primeiro modelo é tipificado em Inglaterra pelo NPfIT (National Program for

IT ) dentro do NHS (National Health Service). Este modelo apresenta um repo-

sitório único de informação dos pacientes (para, por exemplo, dados demográficos,

condições de saúde, alergias, entre outros aspetos), sendo os dados enviados para

este repositório nacional de registos (Care Record Service) utilizando mensagens

HL7. Todos os locais de atendimento (incluindo os serviços comunitários, unidades

de saúde mental e hospitais) têm aplicações EHR e Sistemas de Informação pa-

dronizados e certificados que comunicam com o repositório central para efetuar a

persistência e o acesso aos dados.

O segundo modelo está a ser considerado como uma solução em locais onde a possi-

bilidade de definir normas está limitada pela estrutura do setor de saúde local (por

exemplo, em regiões onde os hospitais privados têm um impacto significativo). Esta

solução é baseada num ou mais repositórios centrais, sendo a troca de mensagens

entre as novas aplicações (ou aplicações já existentes) feita através de mensagens pa-

dronizadas. Vários páıses estão a planear a utilização de cartões de saúde eletrónicos

como uma primeira abordagem a este tipo de implementação, como é o caso da

França, Suécia e Alemanha.
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Finalmente, o terceiro modelo é uma perspetiva diferente, uma rede peer-to-peer, em

que um sistema EHR comunica diretamente com outro sistema (peer) ou disponibi-

liza dados cĺınicos dos seus pacientes diretamente através de um web browser. Neste

caso, os sistemas são capazes de localizar outros sistemas que possuam informação

cĺınica pertinente e aceder-lhes através de um ı́ndice central. Esta filosofia está a

ser considerada e/ou desenvolvida em páıses como a Irlanda, Holanda, Dinamarca

e Áustria [90].

Convém contudo salientar que um sistema de registo eletrónico não é apenas uma

simples substituição dos registos em papel, devendo, antes de se fazer a transição,

detetar e resolver os problemas que possam existir em termos de organização dos

dados e processos envolvidos. Os problemas identificados na documentação e os

aspetos de privacidade e confidencialidade, bem como a introdução de medidas de

controlo de qualidade, devem ser tratados antes de se poder efetuar eficazmente a

mudança. Desta forma, e não havendo dúvida que este conceito veio para ficar,

há que ter a noção de que os diferentes tipos de extensão e de automação fazem

com que haja diferenças consideráveis não só entre os vários páıses mas também

entre as próprias instituições de um mesmo páıs [87], algo que pode criar, se não for

controlado, problemas acrescidos de interoperabilidade.

3.3 Desafios para a Implementação de EHR

Os EHR são um meio para conseguir uma melhoria na prestação de cuidados, no-

meadamente através de uma maior qualidade e acessibilidade dos registos de dados.

No entanto, a sua implementação correta implica diversos desafios, desde logo no

que respeita aos próprios dados, mas também devido a questões de ordem técnica,

ao financiamento, e ainda ao ńıvel dos processos e procedimentos.

3.3.1 Desafios ao Nı́vel dos Dados

Os desafios ao ńıvel dos dados prendem-se, fundamentalmente, com a identificação

dos pacientes, a qualidade dos dados, regulamentação, privacidade e acesso a dados
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históricos. O desafio da identificação dos pacientes é talvez o mais significativo

que uma iniciativa para implementar um EHR a ńıvel nacional enfrenta, dado que

é necessário considerar os vários identificadores para cada paciente e criar ı́ndices

que mapeiem tais identificadores para um sistema de ńıvel nacional. De facto, é

necessário resolver a questão da identificação global dos pacientes para que os EHR

tenham sucesso.

Já no que se refere à qualidade da informação, dada a histórica falta de padrões e de

medidas de qualidade em muitas organizações de saúde, é preciso ter em conta que

sem um rigoroso e bem estruturado plano para o estabelecimento de normas (por

exemplo, de codificação cĺınica e de troca de mensagens) as implementações de um

EHR não são eficazes e, consequentemente, não são aceites pela comunidade cĺınica.

Por sua vez, a gestão dos dados e o acesso a estes é uma questão muito complexa,

devido ao número de utilizadores/participantes no uso e atualização de uma fonte

de dados partilhada. Os sistemas EHR têm de ser suportados por poĺıticas de gestão

e acesso aos dados que incluam as opiniões dos múltiplos participantes, incluindo os

cidadãos.

Por fim, um dos principais problemas enfrentados por todos os EHR é a quantidade

de dados antigos a migrar para os novos sistemas. Toda esta informação é importante

e valiosa, mas como ela é importada de sistemas antigos pode ter sérias implicações

nos atuais modelos. A decisão deve ser tomada, se se trabalha apenas com novos

dados ou se se assume a tarefa complexa e cara de mover todos (ou uma parte)

dos dados históricos para o novo sistema. Uma solução pode passar por manter os

dados históricos no seu formato original e “apenas” aceder ao seu conteúdo através

de referências. Os ı́ndices podem nesse caso ser disponibilizados a ńıvel central para

descrever os dados dispońıveis nos sistemas locais, não se transferindo o seu conteúdo

[90].
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3.3.2 Desafios de Nı́vel Técnico

A adoção de EHR exige normas para facilitar a troca de dados entre sistemas e

entre profissionais de saúde, isto é, para permitir tanto a interoperabilidade técnica

como funcional. Além disso, a infraestrutura técnica deve fornecer um modelo de

segurança flex́ıvel, permitindo uma gama abrangente de utilizadores mas garantindo,

ao mesmo tempo, a restrição do acesso aos dados conforme a categoria do utilizador

em questão.

Os desafios técnicos variam desde problemas como a falta de padronização dos dados

cĺınicos e das trocas de mensagens até desafios mais subtis, tais como a necessidade

de uma gestão/manutenção/configuração flex́ıvel e fácil dos sistemas. Outros exem-

plos são a escalabilidade (capacidade para lidar com enormes e diversificados volumes

de dados), confiabilidade (que sejam fiáveis e justifiquem o investimento feito nestes

sistemas), acessibilidade e usabilidade (permitir o acesso facilitado à informação,

da forma mais rápida e eficiente posśıvel), normalização (de formatos de registo e

visualização de dados cĺınicos, assim como a interligação com o vocabulário local

existente), integração (do EHR com os sistemas de informação de saúde locais) e

segurança.

3.3.3 Desafios ao Nı́vel do Financiamento

Quando consideramos as implicações de um EHR é necessário ter em conta que a

avaliação do investimento não deve apenas considerar as métricas de controlo de

custos, mas também outros indicadores menos tanǵıveis. Há pelo menos mais três

melhorias que podem ser conseguidas. A primeira são os resultados cĺınicos, in-

cluindo a redução dos erros médicos e a melhoria no acesso aos cuidados. A segunda

vantagem é o aumento da satisfação daqueles que estão envolvidos no processo, não

só os pacientes mas igualmente os médicos, os enfermeiros e os técnicos que ficam

muitas vezes frustrados devido à existência de informação inconsistente e/ou não dis-

pońıvel, algo que atrasa o processo e pode levar a erros. O terceiro tipo de retorno

do investimento não-financeiro são os posśıveis avanços ao ńıvel da investigação, do
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diagnóstico e das intervenções terapêuticas (por exemplo, com o acelerar do processo

de triagem cĺınica através de um melhor acesso aos dados).

Apesar destes aspetos, quantificar os benef́ıcios qualitativos em todo o sistema é

uma tarefa dif́ıcil e por vezes não muito fácil de entender [90].

3.3.4 Desafios ao Nı́vel dos Processos e de Ordem Opera-
cional

Através da aplicação de novas tecnologias e da redefinição dos processos cĺınicos é

posśıvel evidenciar boas práticas, reduzir os erros de medicação, melhorar as decisões

com base em protocolos de decisão e, de forma drástica, diminuir a burocracia

administrativa.

A implementação de EHR tem a capacidade de otimizar o trabalho ao ńıvel cĺınico.

Especificamente, os EHR redesenham as operações de negócio através da utilização

de registos de pacientes, possibilitando que os profissionais se foquem numa prestação

de cuidados de saúde de qualidade. O esforço de reformulação inclui a gestão da

prestação de cuidados cĺınicos, de pacientes, fluxos de trabalho de médicos e pessoal

associado aos serviços, apoio à decisão cĺınica, e ainda a administração de medica-

mentos.

Permitindo o aumento do uso da medicina baseada na evidência, estas novas soluções

conseguem diminuir o tempo entre decisões cĺınicas importantes, a melhoria no pro-

cesso de medicação e alerta de alergias e/ou contraindicações em tempo real, mo-

nitorização das intervenções cĺınicas, acesso facilitado a novas descobertas médicas,

bem como a agilização do atendimento através da integração de cuidados. Além

disso, os benef́ıcios relacionados com a assistência aos pacientes incluem a redução

de erros médicos, a diminuição do tempo para desenvolver programas de tratamento,

facilitação da gestão farmacêutica e do preenchimento de formulários, mais apoio

para os serviços auxiliares e melhoria na produtividade.

Ambos os setores, público e privado, concordam sobre a necessidade dos sistemas

EHR, e se há diferenças de pontos de vista, não há discordância que a utilidade é
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significativa e positiva. Há contudo que ter em conta que para se aproveitarem todas

as potencialidades dos EHR é necessário um profundo entendimento da atividade

cĺınica, uma vez que a falta desse entendimento leva a uma resistência à mudança,

que passa a ser interpretada como uma imposição de fora com pouca preocupação

com as necessidades dos profissionais. Assim sendo, e embora os desafios sejam

significativos, especialmente em sistemas de saúde descentralizados, o que no passado

eram barreiras intranspońıveis para o sucesso são hoje em dia desafios que podem ser

enfrentados com êxito por todos os indiv́ıduos e organizações afetadas. Em última

análise, pode afirmar-se que a adoção generalizada de EHR revolucioná a prestação

de cuidados, não havendo dúvida de que estes estão a ocupar um lugar central nos

sistemas saúde atuais [90].

3.4 A Implementação de EHR

A forma como foi feita a disseminação das TIC no âmbito dos sistemas de saúde

conduziu a cenários de grande heterogeneidade. De facto, o ideal é que a informação

possa ser trocada e usada pelas diferentes aplicações de uma forma facilitada e que

permita manter o seu contexto. Mais ainda, é fulcral possibilitar a coexistência de

modelos de informação diferentes, pois dada a diversidade que se verifica seria quase

imposśıvel convertê-los todos para um único modelo.

A interoperabilidade torna-se assim num fator crucial para o bom funcionamento

de um sistema integrado de informação. Segundo a HIMSS (Healthcare Information

Management Systems Society), interoperabilidade é “a capacidade dos sistemas de

informação em saúde trabalharem em conjunto, quer no interior das organizações

quer atravessando fronteiras organizacionais, no suporte a uma eficaz prestação de

cuidados de saúde a indiv́ıduos e à comunidade.” [95].

Apesar do termo ser geral, a interoperabilidade pode subdividir-se em várias ver-

tentes, sendo de destacar a componente técnica e a componente semântica. Desta

forma, se a interoperabilidade técnica se refere às infraestruturas, ao armazena-

mento, transporte e receção dos dados, a interoperabilidade semântica diz respeito
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à compreensão dos dados trocados, não apenas a “simples” troca de informação mas

o seu entendimento com o significado que realmente tem, quer pelos sistemas quer

pelos utilizadores.

No que se refere à componente técnica, hoje em dia as arquiteturas baseadas em

serviços são a forma mais comummente usada para conseguir interligar aplicações.

Estas facilitam as trocas de dados através de normas de comunicação e linguagens

próprias para o efeito, como é o caso da XML (eXtensible Markup Language).

Já ao ńıvel semântico, a obtenção de um bom registo de saúde passa, sem dúvida,

pela definição de um modelo de informação que padronize a estrutura/formato dos

dados nele contidos. De facto, a identificação de um modelo servirá de base à uni-

formização de conteúdos e, consequentemente, à aplicação das regras de interopera-

bilidade semântica que irão potenciar a comunicação entre sistemas d́ıspares, quer

a ńıvel tecnológico quer funcional.

Assim, para se conseguir alcançar um patamar de qualidade na prestação de cuida-

dos, onde segurança, fidedignidade e confiabilidade sejam caracteŕısticas reais, tem

que existir um modelo de informação consistente e adequado às necessidades dos

utentes e dos prestadores de cuidados. Para isso é precisa a colaboração entre os

diversos agentes do setor (entidades, profissionais de saúde e até os próprios uten-

tes), devendo todos os grupos de interesse cooperar para superar as barreiras legais,

organizacionais e poĺıticas [96].

Segundo um estudo efetuado pela Comissão Europeia [97] é posśıvel distinguir quatro

ńıveis posśıveis de interoperabilidade:

• Nı́vel 0 - Inexistência completa de interoperabilidade;

• Nı́vel 1 - Interoperabilidade técnica e sintática (sem semântica);

• Nı́vel 2 - Interoperabilidade semântica parcial (unidirecional ou bidirecional,

de fragmentos de significados);

• Nı́vel 3 - Interoperabilidade semântica total.
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Adicionalmente, o mesmo estudo da Comissão Europeia realça a importância das

ontologias e terminologias.

Como se pode constatar pela aposta efetuada pela Comissão Europeia, as preo-

cupações em conseguir alcançar interoperabilidade igualmente ao ńıvel da semântica

são grandes, sendo que a este ńıvel Portugal se encontra ainda numa fase inicial de

desenvolvimento, não existindo orientações nem regras espećıficas no setor da saúde.

O que se verifica é a utilização de terminologias sob a égide da ACSS (Administração

Central do Sistema de Saúde), como acontece com as Práticas de Enfermagem de-

finidas pela CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) [96].

Além disso, é preciso ter noção da importância dos modelos de informação, pois é a

sua flexibilidade/adaptabilidade que serve de ponto de partida para conseguir esse

mesmo objetivo.

Finalmente, é também preciso considerar um novo conceito que adiciona mais um

ńıvel de complexidade à interoperabilidade, ou seja, a interoperabilidade legal, con-

templando a forma de harmonizar os efeitos que a regulamentação e legislação em

vigor têm no fluxo de serviços entre diferentes jurisdições [98].

3.5 Ontologias e Terminologias na Saúde

Um dos grandes problemas que se tem verificado ao longo dos anos é a utilização de

diferentes nomenclaturas para caracterizar os mesmos conceitos. Na verdade, mui-

tas vezes cada instituição prestadora de cuidados utiliza os seus próprios termos,

independentemente das restantes entidades. Este facto reflete-se nas dificuldades de

comunicação entre instituições, uma vez que conduz a problemas de interoperabili-

dade semântica.

Como forma de tentar fazer face a esta situação têm surgido diversas ontologias e

terminologias que procuram uniformizar conceitos. Estas podem servir de base para

a construção de sistemas coerentes e semanticamente alinhados, que possibilitem a

cooperação entre os vários intervenientes da prestação de cuidados. Nas subsecções

seguintes serão explicadas algumas destas normas da Saúde, nomeadamente a CID
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(Classificação Internacional de Doenças), a ICPC (International Classification of

Primary Care), a SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clini-

cal Terms), a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e

Saúde) e a CIPE.

3.5.1 CID (Classificação Internacional de Doenças)

A Classificação Estat́ıstica Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com

a Saúde, vulgarmente designada por CID (Classificação Internacional de Doenças)

[99][100], é uma classificação publicada pela OMS que fornece códigos para a cata-

logação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspetos anormais,

queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. Tem

ainda uma classificação suplementar (classificação de não doenças) para o caso, por

exemplo, de transplantados e recém-nascidos.

Dada a constante evolução existente na área da Saúde é efetuada periodicamente

uma revisão à CID, encontrando-se neste momento na sua décima versão, motivo

pelo qual se designa de CID-10. Na sua versão atual dispõe de mais de 155 mil

códigos diferentes, abrangendo com isso muitos novos diagnósticos e procedimentos

[101]. Esta classificação é feita através da atribuição a cada condição de saúde de

uma categoria única, à qual se faz corresponder um código que a identifica inequi-

vocamente. A CID-10 foi desenvolvida para registar as estat́ısticas de mortalidade,

sofrendo algumas pequenas atualizações anuais e outras mais significativas de três

em três anos. Foi aprovada em maio de 1990 e entrou em uso nos Estados Membros

da OMS a partir de 1994. Atualmente, está em curso a preparação da sua décima

primeira versão.

A CID é uma classificação base da Famı́lia de Classificações Internacionais da OMS.

A sua aprovação foi relativamente rápida, sendo o sistema de classificação mais

utilizado para efetuar estat́ısticas de doenças em todo o mundo. Esta é usada

globalmente para estat́ısticas de morbilidade e de mortalidade, sistemas de reembolso

e decisões automáticas de suporte em medicina, incluindo a análise da situação

geral de saúde de grupos populacionais, a monitorização da incidência e prevalência
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de doenças e problemas de saúde em relação a determinadas variáveis (como as

caracteŕısticas e circunstâncias dos indiv́ıduos afetados), a alocação de recursos e a

estipulação de diretrizes [102].

Apesar da importância que tem tido, e embora para muitos páıses tenha sido sufi-

ciente para fins de indexação nos hospitais, para muitos outros a CID não fornecia os

detalhes suficientes para a indexação de diagnósticos. De facto, as primeiras versões

da CID não facultavam os códigos para a classificação de procedimentos cirúrgicos

ou diagnósticos. Como resultado, diversos páıses desenvolveram as suas próprias

adaptações da CID, sendo um desses exemplos os Estados Unidos, através de uma

publicação do seu Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a ICD-9-CM (ICD-9

Clinical Modification)1. Esta adaptação foi desenvolvida e implementada de forma a

descrever melhor o quadro cĺınico do paciente, recorrendo a códigos mais precisos do

que aqueles necessários somente para análises estat́ısticas. Mesmo assim, e tirando a

parte referente ao quadro cĺınico, a componente de diagnóstico da ICD-9-CM é com-

pletamente consistente com os códigos CID-9, o que demonstra a validade da CID.

Mais ainda, aquando da adoção da CID-10 já foram incorporados tanto os códigos

cĺınicos (CID-10-CM) como os códigos dos processos (CID-10-PCS), levando a que

mesmo nos Estados Unidos os CMS (Centers for Medicare e Medicaid Services)

anunciassem que iriam futuramente começar a utilizar a CID-10.

A CID fornece então uma estrutura de base etiológica para a classificação de di-

agnósticos de doenças, de perturbações e de outras condições de saúde, sendo de

utilização livre (sem licenciamento). Esta complementa-se com as outras classi-

ficações de referência da OMS, como a CIF, que classifica a funcionalidade e a

incapacidade associadas às condições de saúde, tornando-se, em conjunto, úteis no

sentido de se obter uma visão mais ampla e significativa do estado de saúde dos

indiv́ıduos e das populações [103].

1Continua a ser a norma em Portugal, não existindo, contudo, uma tradução oficial para por-
tuguês, estando esta tradução a ser feita paulatinamente ao longo dos últimos anos. No entanto,
não existem sistemas implementados em Portugal que permitam codificar até ao ńıvel mais baixo
dos diagnósticos e das práticas de saúde, sendo por isso um uso algo limitado.
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3.5.2 ICPC (International Classification of Primary Care)

Mesmo tendo tido um grande impacto, a CID não foi aceite unanimemente. Por

exemplo, a WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Aca-

demic Associations of General Practitioners/Family Phisicians), ao não aceitar a

CID como classificação, criou a ICPC.

Esta classificação, não sendo tão granular como a CID, é muito adaptada às ne-

cessidades dos cĺınicos gerais, sendo concisa, objetiva e focalizada na prestação de

cuidados primários, considerando a codificação de diagnósticos, dos motivos de ida

ao médico, tratamentos e resultados laboratoriais. Mas, mais do que uma clas-

sificação, a ICPC constitui também um instrumento dinâmico de tratamento de

informação por episódios, podendo-se seguir a evolução temporal de um problema

de saúde durante o processo de prestação de cuidados e entre processos.

Dado que a ICPC não permitia codificar informação sobre os medicamentos foi

criada a ICPC-Classification of Drugs, uma classificação de caráter farmacológico

que possibilita registar os medicamentos prescritos, podendo, a partir dáı, verificar-se

qual a frequência dessa prescrição ou analisar as relações entre o motivo da consulta,

o diagnóstico e a terapêutica farmacológica. Isto pode melhorar significativamente

a avaliação sobre o desempenho de uma dada terapêutica, comparando o seu uso a

ńıvel nacional e internacional.

A ICPC encontra-se na sua segunda edição, ICPC-2, estando já a ser desenvolvida

uma terceira versão, que deverá ser inicialmente usada nos Estados Unidos, através

da qual se procura expandir o grupo de atuais utilizadores. Na medida em que a CID,

da OMS, foi sempre considerada importante (embora não com os mesmos objetivos

que a ICPC), a WONCA foi procurando manter uma certa compatibilidade entre

ambas, encontrando-se em negociações com a OMS para que a próxima versão da

norma CID, a CID-11, se construa em torno das bases da ICPC-3.

No caso de Portugal, mesmo não existindo uma tradução oficial para o português

existe uma versão publicada em 1995 pela APMCG (Associação Portuguesa dos

Médicos de Cĺınica Geral), sendo o seu uso generalizado em todas as entidades pres-
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tadoras de cuidados de saúde primários [96].

3.5.3 SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medi-
cine - Clinical Terms)

A SNOMED [104][100] é uma estrutura terminológica que classifica, de forma multi-

axial, patologias e procedimentos. Tendo sido inicialmente desenvolvida numa par-

ceria do NHS (National Health Service) com o CAP (College of American Patho-

logists), é hoje em dia mantida pela IHTSDO (International Health Terminology

Standards Development Organization).

Desde a sua criação, a SNOMED tem vindo a evoluir gradualmente, sendo atu-

almente designada de SNOMED-CT (Clinical Terms), englobando termos cĺınicos

para doenças, descobertas médicas e procedimentos, permitindo indexar, recolher e

arquivar informação das várias especialidades e áreas da saúde. Na SNOMED-CT

são considerados mais de 311.000 conceitos ativos com um único significado, para

além de uma estrutura lógica hierárquica de definições, que vai do geral para o es-

pećıfico/particular. Com esta forma de organização é conseguido um maior detalhe

dos dados cĺınicos. Em termos de descrições associadas a conceitos existem mais

de 800.000 definidas, incluindo sinónimos que podem ser utilizados para fazer re-

ferência a um determinado conceito. Mais ainda, existem cerca de 1.360.000 ligações

e relações semânticas entre os conceitos existentes na SNOMED-CT, permitindo uma

relação com a linguagem natural mais comummente usada. Estas caracteŕısticas le-

vam a que a SNOMED seja amplamente aceite para descrever resultados de testes

patológicos.

A SNOMED é utilizada em mais de 50 páıses, sendo trabalhada por várias orga-

nizações, das quais se destacam a DICOM (Digital Imaging and Communications in

Medicine), a HL7 (Health Level 7 ), a ISO (International Organization for Standar-

dization), o ASC (Accredited Standards Committee) X12, a American Academy of

Ophthalmology, o ANSI (American National Standards Institute) e o IOM (Institute

Of Medicine). Por esta aceitação são já várias as empresas comerciais a adqui-

rir licenças de utilização da SNOMED, começando a integrá-la nas soluções por si
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comercializadas.

No que se refere às linguagens em que se encontra traduzida, a SNOMED existe

em várias ĺınguas e dialetos, das quais se destacam as versões inglesas (UK e US)

e a espanhola (da América do Sul), contando ainda com traduções oficiais para

francês e lituano. Não existe, contudo, nenhuma versão portuguesa, havendo sim já

algum esforço no sentido de mapear a versão original para uma estrutura portuguesa,

seguindo as orientações identificadas pela IHTSDO. Apesar disso, a necessidade de

licenciamento é um ponto fraco da terminologia, uma vez que o custo associado pode

colocar certas reticências à sua utilização por parte de quem esteja a pensar nesta

solução [96].

A SNOMED é portanto uma terminologia cĺınica de prestação de cuidados de saúde,

um recurso com conteúdos validados cientificamente essencial para a implementação

de soluções de registo de saúde eletrónico. Além disso, tem a particularidade de se

poder integrar com outras normas. Permite, por exemplo, o mapeamento dos seus

dados com diversas classificações utilizadas a ńıvel mundial, nomeadamente com a

CID-10, sendo assim uma das classificações mais importantes na área da saúde.

3.5.4 CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde)

Em 1980, a OMS publicou a t́ıtulo experimental a CIDID (Classificação Interna-

cional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens). Esta assentava nas con-

sequências das doenças, considerando a incapacidade como um estado da pessoa

causado diretamente por doença, deficiência ou outra condição de saúde. Mais

tarde, essa classificação foi revista, passando a ser um sistema de classificação mul-

tidimensional e interativo que não classifica a pessoa mas sim as caracteŕısticas

desta, do meio ambiente e a interação dessas duas componentes, permitindo, com

isso, descrever o estatuto funcional da pessoa. A nova classificação teve o nome de

CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) [103].

Esta classificação destina-se a uma gama alargada de utilizadores em diversos se-

tores, classificando a saúde e os seus domı́nios relacionados. Permite descrever as
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alterações nas funções e estrutura do corpo e, com isso, a capacidade de uma pessoa,

com uma determinada condição de saúde, num ambiente padronizado, bem como

o seu desempenho no seu ambiente real. De modo a classificar estes domı́nios (sob

o ponto de vista do corpo, indiv́ıduo e sociedade) a CIF utiliza duas listas, sendo

a primeira relacionada com as funções e estrutura do corpo, e a segunda com os

domı́nios de atividade e participação. Note-se que na CIF utiliza-se o termo fun-

cionalidade como referência a todas as funções do corpo, atividades e participação,

enquanto que a incapacidade diz respeito às deficiências, limitações da atividade e

restrições de participação [103].

No que se refere à incapacidade, ao longo do tempo têm sido propostos dois grandes

modelos conceptuais: o médico e o social. O modelo médico considera a incapaci-

dade como um estado da pessoa, causado diretamente por doença, trauma ou por

qualquer outra condição de saúde, o qual requer cuidados médicos prestados por

profissionais sob a forma de tratamento individual. Já o modelo social encara a

incapacidade como um problema de natureza social e de forma alguma como um

atributo do indiv́ıduo, sendo antes um desajustamento do meio ao indiv́ıduo. Ape-

sar da existência destes dois modelos, nenhum deles é apropriado, sendo o melhor

modelo de incapacidade aquele que sintetiza os modelos médico e social.

Nesse sentido, a CIF trouxe uma mudança profunda em termos de paradigma, pas-

sando de um modelo puramente médico para um modelo biopsicossocial, conse-

guindo, através da integração dos dois modelos anteriormente referidos, ter uma

conceção coerente de diferentes perspetivas da saúde, como a biológica, a individual

e a social. De facto, na CIF a incapacidade e a funcionalidade são vistos como o

resultado de interações entre as condições de saúde (doenças, perturbações e lesões)

e fatores contextuais (externos ou fatores ambientais, tais como atitudes sociais

e caracteŕısticas arquitetónicas, ou internos e/ou pessoais, como o género, idade,

educação ou profissão, entre outros), identificando, ao ńıvel da funcionalidade hu-

mana, três ńıveis: o corpo ou parte do corpo; a pessoa no seu todo; e esta integrada

num contexto social.

Em termos de aplicação a CIF tornou-se fundamental (pois é a base conceptual) para



68
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a definição, medida e formulação de poĺıticas sobre saúde e incapacidade, podendo

ser utilizada para diversos fins, nomeadamente nos processos de tomada de decisão.

Na verdade, a CIF permite o planeamento e gestão da saúde, mais propriamente na

previsão de serviços de apoio, tempo de hospitalização, ńıvel de cuidados a dispensar,

consequências de natureza funcional, desempenho no trabalho, regresso ao trabalho

ou mesmo integração social. Além disso, possibilita a avaliação estat́ıstica do estado

de saúde em geral de toda a população, da prevalência e incidência de consequências

cĺınicas não fatais, das necessidades de cuidados de saúde e da atuação e eficácia

dos sistemas. Pode igualmente contribuir para ajudar na planificação e formulação

de poĺıticas sociais, uma vez que faculta dados quer sobre os fatores humanos quer

ambientais, possibilitando a tomada de medidas com base nestes parâmetros. Outras

áreas de aplicação incluem a definição de modelos de utilizadores e a avaliação da

usabilidade de sistemas de informação [105][106].

Perante este cenário podemos considerar a CIF como fulcral a três ńıveis distin-

tos: Individual, Institucional e Social. Individual no sentido de avaliar o ńıvel de

funcionalidade da pessoa, que tratamentos ou intervenções podem maximizar essa

funcionalidade, a utilidade das intervenções até então feitas, ou para uma autoava-

liação por parte do próprio utente. Já a ńıvel Institucional pode ser útil para fins

educativos e de formação, para planear e desenvolver recursos e ter uma noção da

qualidade e utilidade destes, bem como para determinar a relação custo/eficácia dos

serviços prestados. Por fim, em termos Sociais, é importante para a determinação

de critérios de ilegibilidade (com vista à atribuição de benef́ıcios decorrentes da

existência de incapacidade), para a formulação de poĺıticas (incluindo revisões de

conteúdos legislativos, legislações modelo, regulamentos, diretrizes e definições para

legislações anti-discriminação) e apreciação das necessidades das pessoas com os

vários graus de incapacidade. É também útil para avaliar o meio ambiente no que se

refere à implementação das normas de acessibilidade, identificação de facilitadores

e de barreiras ambientais, e ainda modificações operadas nas poĺıticas sociais.

A CIF tornou-se assim no quadro de referência da OMS para a saúde e incapacidade,

constituindo um valioso instrumento para a investigação no âmbito da incapacidade
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(nas suas várias dimensões), uma vez que estabelece o modelo conceptual e a clas-

sificação necessárias para a avaliação do meio social. Esta é fundamental para a

mudança de paradigma de uma perspetiva puramente médica para uma biopsicos-

social e integrada da funcionalidade e incapacidade humana. Assim sendo, espera-se

que se torne o padrão mundial para os dados sobre incapacidade e para a definição

do modelo de poĺıtica social, tendo para isso que ser introduzida na legislação de

mais páıses do que aqueles que até agora a adotaram [103].

3.5.5 CIPE (Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem)

A CIPE foi criada pelo ICN (International Council of Nurses) devido à necessidade

de garantir que os sistemas de informação em saúde integrassem dados relativos

à prestação de cuidados de enfermagem. Essa informação, que pode englobar a

localização geográfica, o contexto da prestação de cuidados e ainda alguns aspetos

sociais, é fundamental para o acompanhamento do cidadão ao longo do seu ciclo de

vida, pelo que deve ser igualmente registada.

Nesse sentido, a CIPE fornece uma linguagem cient́ıfica unificada comum à enfer-

magem a ńıvel mundial, tendo como objetivos fundamentais:

• Fornecer uma ferramenta para descrever e documentar as práticas de enfer-

magem;

• Usar essa ferramenta como base para a tomada de decisões cĺınicas;

• Facultar à Enfermagem um vocabulário e um sistema de classificação que pos-

sam ser usados para incluir dados de enfermagem nos sistemas de informação

computadorizados.

A CIPE é uma terminologia que sustenta a padronização da documentação de en-

fermagem no momento da prestação de cuidados, podendo ser a informação dáı

resultante utilizada para o planeamento e gestão dos cuidados de enfermagem, pre-

visões financeiras e desenvolvimento de poĺıticas.
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Um facto relevante é o da CIPE ter sido inclúıda, no final de 2009, no grupo de classi-

ficações internacionais da OMS, WHO-FIC (World Health Organization - Family of

International Classifications), passando com isso a ser considerada uma linguagem

unificada de enfermagem, o que facilita a sua interpretação e cruzamento com várias

terminologias. Apesar disso, não existe nenhum mapeamento formal da CIPE para

a SNOMED-CT existindo, isso sim, um plano para se efetuar esse mapeamento na

versão 2.0 da CIPE. Esse processo inclui o catálogo de termos, os diagnósticos, as

intervenções e os resultados cĺınicos. Outro facto de relevo é a capacidade para se

irem construindo catálogos com as sugestões dos profissionais, sugestões essas que

podem ser integradas nas versões posteriores da CIPE [96].

A CIPE é então a classificação de referência para a enfermagem, sendo amplamente

usada, nomeadamente em Portugal, em que foi adotada pela generalidade dos en-

fermeiros, estabelecimentos de ensino e de saúde.

3.6 Normas de Interoperabilidade

Considerando que o problema não é tanto a falta de ontologias e terminologias

de definição de termos e conceitos mas sim a sua multiplicidade (sendo por ve-

zes complementares, sobrepondo-se e/ou convergindo, podendo até mesmo divergir,

dependendo a sua aceitação das entidades ou páıses que estão a implementar os

sistemas [96]) para ser alcançada a interoperabilidade semântica têm vindo a ser

desenvolvidas/propostas uma série de normas de interoperabilidade, destacando-se,

entre outras, o openEHR, o CEN/TC251-EN13606, o HL7 (Health Level 7 ), o DI-

COM (Digital Imaging and Communications in Medicine) e o IHE (Integrating the

Healthcare Enterprise).

3.6.1 openEHR

O openEHR é uma norma para estruturar os registos eletrónicos de saúde (EHR),

tendo sido formada como resultado de uma cooperação entre a UCL (University

College London) e a empresa australiana Ocean Informatics. É o resultado de um
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processo evolutivo que começou com o projeto GEHR (Good European Health Re-

cord), o qual evoluiu para a especificação atual [6].

Havendo surgido para estruturar os registos eletrónicos de saúde, a sua abordagem

sobressaiu, pois ao invés de definir um modelo ŕıgido de persistência de informação

propôs um modelo em duas camadas, realizando uma separação clara entre o ńıvel

do armazenamento e o do conhecimento. Esta caracteŕıstica permitiu-lhe melhorar

em muito a interoperabilidade semântica entre registos eletrónicos.

Assim, o seu Modelo de Referência (Reference Model), não estando associado a

nenhum domı́nio em particular, é um modelo de classes suficientemente genérico e

estável para acolher todo o tipo de informação, estruturando o armazenamento de

informação nos EHR.

Quanto ao Modelo de Conhecimento, edificado através dos conceitos de “arquétipo”

e “template”, permite contextualizar a informação. Um arquétipo é a definição for-

mal de um conceito cĺınico que existe ao ńıvel do domı́nio, como por exemplo a

medição da pressão arterial, expressando restrições sobre os dados. A sua definição

é feita numa linguagem especificamente criada para o efeito, a ADL (Archetype

Definition Language)2, sendo regida por um AOM (Arquetype Object Model). Esta

normalização permite que os arquétipos possam ser partilhados e utilizados entre di-

ferentes comunidades, garantindo a interoperabilidade semântica entre a informação

[96].

Na criação dos arquétipos é definida, além da estrutura dos seus campos e das res-

trições aos valores que estes podem tomar, as ontologias utilizadas, que podem ser

codificações externas como, por exemplo, a SNOMED, o LOINC (Logical Observa-

tion Identifiers Names and Codes) ou a CID [107].

Se os arquétipos permitem definir conceitos cĺınicos, os templates são entidade de

mais alto ńıvel, agrupando arquétipos para estruturar conceitos mais complexos.

Estes são constrúıdos de acordo com um TOM (Template Object Model), sendo

normalmente definidos em XML. Ao contrário dos arquétipos, os templates já se

2Existem algumas tentativas de definir os arquétipos noutras linguagens, como o XML, conti-
nuando, no entanto, o ADL a ser a linguagem predominante.
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encontram frequentemente associados a formulários para a inserção de informação

numa aplicação.

O openEHR constitui assim uma norma fundamental para a definição da estrutura

de EHR.

3.6.2 CEN/TC251 - EN13606

O CEN (Comité Européen de Normalisation) [108] foi criado em 1991 com o objetivo

de desenvolver normas de comunicação entre sistemas independentes de informação

em saúde. É uma organização privada sem fins lucrativos cuja missão é promover

a economia europeia no comércio global, o bem-estar dos cidadãos e o ambiente,

fornecendo uma infraestrutura eficiente para o desenvolvimento, manutenção e dis-

tribuição de conjuntos coerentes de normas e especificações. O TC 251 é o comité

técnico responsável pela representação da informação de saúde, incluindo mensagens,

registos de saúde eletrónicos e iniciativas de eHealth. O seu objetivo é estabelecer

os prinćıpios para representar o conteúdo e a estrutura dos registos de saúde, de-

finindo a forma de representação de conceitos, termos, regras e mecanismos para

compartilhar e trocar informação.

A norma EN13606 (Health Informatics - Electronic Health Record Communication

- Part 1: Reference Model) define um modelo conceptual para estruturar dados

cĺınicos de uma maneira uniforme, preservando o significado e o contexto dos mes-

mos. Esta utiliza uma estrutura de arquétipos semelhante ao openEHR, apresen-

tando também mapeamento para a versão 2 do HL7. Estabelecendo ainda mensagens

HL7 v3 a partir de um modelo de informação em comum denominado D-MIM.

Na EN13606 o modelo de informação está organizado em blocos, podendo a sua

hierarquia ser mapeada para qualquer EHR. Este é constitúıdo por cinco partes:

• Modelo de referência;

• Arquétipos de especificação de trocas;

• Arquétipos de referência e listas de termos;
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• Caracteŕısticas de segurança;

• Modelos de troca.

A EN 13606 permite, portanto, a troca de extratos de EHRs entre aplicações, sendo

uma norma importante nesse sentido.

3.6.3 HL7 (Health Level 7)

As SDO (Standards Developing Organizations) são, tal como o nome indica, orga-

nizações criadas para desenvolver normas numa determinada área de atuação. A

HL7 (Health Level Seven International) é uma dessas organizações, dentro do setor

da Saúde. Fundada em 1987 dedica-se a fornecer um quadro global e normas relaci-

onadas com a integração e partilha de informação cĺınica eletrónica, visando ser um

suporte à prática cĺınica, gestão e avaliação dos serviços de saúde [109]. Original-

mente essas especificações, também conhecidas como HL7, foram introduzidas como

uma aplicação da camada de rede do modelo OSI (Open Systems Interconnection)

[21], servindo para suportar a partilha de informação cĺınica entre uma grande di-

versidade de aplicações e dispositivos, culminando essa iniciativa com a aprovação,

em 2003, da versão 2.5, a qual era um robusto protocolo de rede, tendo sido imple-

mentado por muitas organizações. No entanto, e embora funcionasse bem quando

usado para interligar aplicações de um único fornecedor, se estas pertencessem a

vários fornecedores os problemas de comunicação começavam a aparecer, deixando

de cumprir a sua missão.

Assim, e pretendendo alcançar os mesmos objetivos das versões anteriores isto é,

permitir a comunicação universal entre aplicações e dispositivos médicos, surgiu a

versão 3 do HL7, que como maior inovação trouxe o facto de utilizar a UML (Unified

Modeling Language) para especificar o processo cĺınico completo, proporcionando

um meio para a criação de muitas ITS (Implementation Technology Specifications).

A primeira delas destinou-se a representar todos os dados e mensagens em XML

(eXtensible Markup Language), uma vez que, sendo esta tecnologia uma norma,

poderá ter uma maior aceitação por parte dos desenvolvedores [109].
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A versão 3 do HL7 é baseada num modelo de informação de referência, o RIM (Re-

ference Information Model) [110], o qual é composto por duas áreas principais: a

infraestrutura normativa e a infraestrutura de comunicação. A primeira descreve a

gramática, enquanto a segunda define as mensagens (o formato estrutural dos do-

cumentos) de modo a permitir a comunicação entre as diversas aplicações de saúde.

Mais especificamente, dentro da infraestrutura de comunicação existem duas enti-

dades principais que foram constrúıdas usando as classes do RIM: a CDA (Clinical

Document Architecture) e o MDF (Message Development Framework). A CDA de-

fine o formato para toda a informação cĺınica relevante, enquanto que, por seu lado,

o MDF é um formato que permite a comunicação entre as aplicações de saúde parti-

cipantes, desde que os documentos ou mensagens se baseiem na CDA. Desta forma,

o MDF especifica a estrutura das mensagens para vários sistemas que trocam da-

dos entre si, mensagens estas que podem incluir queries, resultados de faturação,

registos médicos, observações cĺınicas, agenda da utilização de recursos, ficheiros de

atualização de informação, encaminhamento ou agenda de pacientes, entre outros

exemplos [109].

Em consequência desta norma destaca-se a criação, usando XMLITS (XML Im-

plementation Technology Specifications), de Schemas XML para os tipos de dados

abstratos do RIM e da CDA.

Na medida em que a informação passada para os centros médicos sobre pacien-

tes e medicamentos é, em grande parte, constitúıda por termos técnicos, e dada a

diversidade de linguagens usadas para efetuar essa descrição, o HL7 veio para uni-

versalizar essa mesma linguagem médica, eliminando a necessidade de um conversor

de termos. Procura, portanto, ser uma aproximação efetiva para conseguir uma

interligação robusta entre sistemas de informação em saúde.

O HL7 apresenta-se assim como uma solução a considerar para conseguir a interope-

rabilidade entre organizações de saúde, uma vez que fornece padrões de interope-

rabilidade que melhoram o atendimento, otimizam o fluxo de trabalho, reduzem a

ambiguidade e melhoraram a transferência de conhecimento entre todos os envolvi-

dos na área da saúde, incluindo os prestadores de cuidados, agências governamentais,
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comunidades de fornecedores e pacientes [4][111][112].

3.6.4 DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine)

O DICOM [113][114] é uma norma, desenvolvida pelo DICOM Standards Commit-

tee, amplamente utilizada na imagiologia cĺınica. O seu objetivo é fornecer um

mecanismo para o tratamento, armazenamento e transmissão de imagens médicas

num formato eletrónico padronizado, definindo quer o formato das imagens quer o

protocolo de transporte para a comunicação entre sistemas que dele façam uso.

De facto, o DICOM permite integrar numa única plataforma diversos dispositivos,

como scanners, servidores, estações de trabalho, impressoras e hardware de rede, de-

rivados de múltiplos fabricantes, sendo o sistema de armazenamento e comunicação

designado por PACS (Picture Archiving and Communication System) [115][114].

Assim sendo, as imagens cĺınicas podem ser trocadas entre instituições que tenham

implementados PACS, efetuando-se a troca no formato DICOM.

O PACS proporciona o armazenamento e partilha de imagens entre diversos dispo-

sitivos, imagens estas que podem ser geradas, entre outros, por equipamentos de

Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassom ou Raios X. Pos-

sibilita que a informação dos pacientes e as suas respetivas imagens digitalizadas e

armazenadas em formato eletrónico sejam compartilhadas e visualizadas, de uma

forma normalizada, por parte de quem tem este sistema implementado.

Um objeto de dados DICOM consiste num conjunto de atributos, desde metain-

formação, como o nome ou o id, até à imagem em si, a qual se encontra num

formato normalizado, como JPEG ou RLE (Run-Length Encoding).

O DICOM apresenta a desvantagem de permitir a inserção de demasiados campos

opcionais, o que leva a inconsistências no preenchimento desses campos, encontrando-

se frequentemente objetos de imagem incompletos, com campos em branco ou com

informação incorreta [116][117]. Apesar disso, apresenta-se como uma norma que

tem contribúıdo em muito para a troca de informação cĺınica entre instituições, no-
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meadamente no que diz respeito à área da imagiologia.

3.6.5 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)

O IHE [112] é uma iniciativa conjunta entre os profissionais de saúde e os profissionais

das TIC que visa melhorar a partilha de informação de saúde. Este promove o uso

coordenado de normas, como o DICOM e o HL7, para atender às necessidades

cĺınicas espećıficas de apoio à prestação de cuidados aos pacientes. É, portanto, um

organismo que promove a interoperabilidade, procurando validar as diversas normas

existentes em ambientes reais, emitindo os devidos certificados de conformidade.

O IHE pretende que os sistemas desenvolvidos de acordo com as suas especificações

tenham a capacidade de comunicar de uma forma mais eficiente, permitindo um

acesso mais eficaz à informação por parte dos prestadores de cuidados. Procura,

assim, melhorar a integração de sistemas e eliminar as barreiras à assistência aos

pacientes, através da criação e definição de processos através dos quais a interope-

rabilidade entre sistemas de saúde pode ser alcançada.

Através da iniciativa XDS (Cross Enterprise Document Sharing), possibilita efetuar

o armazenamento de documentos cĺınicos num repositório ebXML, facilitando com

isso a partilha entre departamentos ou entre diferentes instituições. Os documentos

são armazenados num formato neutro, podendo ser de qualquer tipo e estar de

acordo com qualquer norma, como, por exemplo, um simples texto formatado (p.ex.

HL7 CDA versão 1), imagens (p.ex. DICOM) ou de forma estruturada (p.ex. HL7

CDA versão 2). De forma a manter a interoperabilidade e conseguir a partilha

entre fornecedores e consumidores de documentos cĺınicos, as organizações têm que

concordar com os formatos dos documentos, as suas estruturas e os seus conteúdos.

O IHE [112] constitui portanto um organismo importante pois estuda os requisitos

necessários à realização de determinada ação e identifica as normas dispońıveis,

desenvolvendo então guidelines técnicas com as melhores práticas para os fabricantes

seguirem.
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3.7 As Implicações da Medicina Personalizada

Nos seus primórdios a medicina era encarada como um misticismo, e não como uma

ciência que procura estudar e cuidar do ser humano. Com Hipócrates, esta tornou-

se uma ciência, embora puramente emṕırica. Após a Segunda Guerra Mundial

começou-se a adotar uma medicina semi-emṕırica, através do método de tentativa

e erro, algo que levou a que “nos últimos trinta anos tenha havido uma explosão

de soluções terapêuticas baseadas em evidências derivadas de experiências cĺınicas”

[118].

Atualmente, no século XXI, a grande evolução cient́ıfica e tecnológica levaram ao sur-

gimento de novos conceitos que visam melhorar, de forma significativa, a prestação

de cuidados de saúde, salientando-se a medicina personalizada. Esta consiste num

modelo médico que dá ênfase ao uso sistemático de informação sobre um paciente in-

dividual, de maneira a selecionar ou otimizar os cuidados preventivos ou terapêuticos

desse mesmo paciente.

Para Janet Woodcock, a medicina personalizada “representa a esperança de na

próxima década haver uma explosão de ferramentas de diagnóstico, as quais irão

proporcionar uma visão mecanizada para a resposta à patogénese e ao tratamento,

vindo ajudar a transformar a base cient́ıfica da terapia”.

Este paradigma está a ganhar importância muito devido ao facto do modelo semi-

emṕırico, atualmente em utilização, não ser satisfatório, apresentando uma baixa

taxa de eficiência (note-se que a maioria dos medicamentos usados apenas é efetivo

em cerca de 40 a 60% da população), o que leva a que, por exemplo nos Estados

Unidos, cerca de 15% dos pacientes hospitalizados tenham reações adversas aos

medicamentos tomados, resultando em mais de 100000 mortes todos os anos. É

estimado que 5% das pessoas que chegam aos hospitais seja devido a reações adversas

a medicamentos, sendo esta a quinta causa de morte mais comum a ńıvel hospitalar.

Já na Europa é estimada a morte de 197000 pessoas por ano devido a este motivo, o

que se reflete num custo anual de 79 biliões de euros. Isto leva a que exista a noção,

por parte da Comissão Europeia, de que são precisos novos métodos para avaliar os
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medicamentos existentes, devendo-se alterar (com vista a fortalecer) a legislação

existente em farmacovigilância. Estas alterações devem visar a proteção da saúde

pública, através do funcionamento correto do mercado e da simplificação dos proce-

dimentos atuais, podendo salvar muitas vidas e ajudar a reduzir a burocracia, além

da consequente diminuição dos encargos administrativos num valor que pode chegar

aos 145 biliões de euros por ano. É portanto fundamental melhorar os cuidados

de saúde existentes, permitindo um tratamento de acordo com as caracteŕısticas de

cada indiv́ıduo.

Na verdade, os benef́ıcios da medicina personalizada ocorrem a vários ńıveis, desde

logo para os próprios pacientes. Com a existência de dados constrói-se informação,

que por sua vez gera conhecimento, o qual, em última instância, permite a ação,

conseguindo-se com isso uma melhoria significativa na medicina atual. Este modelo

é suportado pelo facto de ser muito expectável que “agora, ou muito em breve, seja

posśıvel obter tipos de informação que até este momento não era posśıvel obter”

[118]. Com base neste pressuposto, pode considerar-se esta nova perspetiva como

uma espécie de puzzle, em que os dados atuais, juntamente com aqueles que futu-

ramente poderão ser obtidos, permitirão consolidar os tratamentos e a criação de

medicamentos mais eficazes. A Figura 3.1 mostra a evolução trazida pela medicina

personalizada, nomeadamente através do uso de biomarcadores.

No que confere à parte tecnológica e aos dados propriamente ditos, a medicina perso-

nalizada irá ter efeitos na quantidade e diferenciação dos dados que deverão estar as-

sociados aos EHR. De facto, verificam-se cada vez mais descobertas acerca do corpo

humano, bem como novas formas de o tratar, nomeadamente recorrendo a técnicas

e campos cient́ıficos que têm aparecido recentemente. Desta inovação destaca-se a

descoberta, em 2003, do genoma humano, que traz indubitavelmente um infindável

lote de possibilidades de estudo que até então não pareciam posśıveis, especifica-

mente em áreas como a medicina molecular, na qual possibilita uma melhoria no

diagnóstico de doenças (por exemplo através da própria deteção de pré-disposição

genética para certas doenças) e na criação e racionalização de medicamentos.

Além disso, ciências como a Proteomics e a Metabolomics trouxeram também novas
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Figura 3.1 – A importância dos Biomarcadores.

perspetivas e dados igualmente relevantes. A primeira faz um estudo em grande

escala de protéınas, particularmente das suas estruturas e funções, uma vez que

estas são os principais componentes do metabolismo das células. Note-se que o termo

“proteoma” é uma mistura de “protéına” e “genoma”. Já aMetabolomics encarrega-

se do “estudo das impressões digitais qúımicas criadas a partir de processos celulares”

[119], podendo fornecer um panorama geral sobre o estado fisiológico de uma pessoa.

Mais ainda, as novas técnicas de imagem e a quase inesgotável capacidade de arma-

zenamento e processamento de informação existentes contribuem significativamente

para a medicina personalizada.

Outro aspeto relevante foi a descoberta dos biomarcadores. Segundo o NIH (Na-

tional Institutions of Health), um biomarcador é “uma caracteŕıstica que é obje-

tivamente medida e avaliada como um indicador de processos biológicos normais,

processos patogénicos ou respostas farmacológicas a uma intervenção terapêutica”.

Os biomarcadores são hoje em dia vistos como um complemento indispensável para

o desenvolvimento de medicamentos, estimando-se que o seu número total possa ser

de cerca de 113300 elevado a 20.

Apesar de todos estes avanços, e daqueles que certamente irão aparecer nos próximos
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anos, é necessário ter em consideração que os atuais sistemas de saúde, nomeada-

mente de tratamento e análise de dados, não se encontram preparados para lidar

com tanta disparidade de informação, algo que se apresenta como uma limitação que

pode tomar contornos sérios. Note-se, que se por um lado existe uma evolução acen-

tuada a ńıvel cient́ıfico e tecnológico no que confere à descoberta e recolha de novos

dados de saúde, facto fundamental para se chegar à medicina personalizada, por

outro lado poderemos não ter capacidade para lidar com tal situação. Assim sendo,

evoluir as arquiteturas e os sistemas, de modo a torná-los interoperáveis e pasśıveis

de suportar a evolução esperada, nomeadamente ao ńıvel da persistência e estru-

turação de novos tipos de dados, torna-se num fator cŕıtico que deve ser resolvido,

sob pena de retardar/inviabilizar o tão aguardado e fundamental desenvolvimento

na prestação de cuidados de saúde.

3.8 Segurança e Privacidade

Em qualquer sistema de informação a segurança e privacidade dos dados é funda-

mental, principalmente se estes são de natureza pessoal. Isto aplica-se ainda mais na

prestação de cuidados de saúde, em que os dados dos pacientes (pessoais, biológicos,

historial cĺınico, entre outros existentes e/ou que possam vir a surgir) têm de ser

criteriosamente protegidos, de modo a que só a eles tenha acesso o próprio utente ou

pessoas com permissão para tal (por exemplo os cĺınicos, aquando de uma prestação

de cuidados). De facto, a divulgação destes dados poderia ter um impacto muito

significativo na vida dos pacientes. Desta forma, definir uma boa poĺıtica de privaci-

dade e segurança apresenta-se como um dos aspetos fundamentais para se alcançar

aceitação por parte dos próprios utentes, que de outra forma jamais aceitariam

disponibilizar os seus dados.

Assim, se os cidadãos têm preocupações leǵıtimas neste campo, também as têm as

instituições e os profissionais que com eles interagem no processo de prestação de

cuidados. Onde ficam então as fronteiras dos domı́nios de segurança e responsabi-

lidade? Até que ponto se pode monitorizar e atribuir responsabilidades no acesso,

arquivo, tratamento, transmissão e divulgação de informação? Estas questões levam
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a que a natureza ética e legal da recolha, armazenamento, tratamento e utilização

de informação devam ser objeto de ponderada consideração, requerendo um alinha-

mento dos aspetos organizacionais e técnicos [96].

Para facilitar este alinhamento existem várias leis que definem já as questões relaci-

onadas com a segurança e privacidade dos dados, contemplando a proteção de dados

pessoais, informação genética, informação de saúde, e ainda o acesso aos documen-

tos administrativos e sua reutilização. Vejamos: A Lei n.o 67/98 de 26 de outubro

- Lei da Proteção de Dados Pessoais, transpõe para a ordem juŕıdica portuguesa

a diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de

1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento

dos dados pessoais e à livre circulação desses dados. Já a Lei n.o 12/2005 de 26 de

janeiro - Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde, estabelece o regime

juŕıdico da informação de saúde. Por sua vez, a Lei n.o 46/2007 de 24 de agosto -

Acesso aos Documentos Administrativos e sua Reutilização, regula, como o próprio

nome indica, o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, revo-

gando a Lei n.o 65/93, de 26 de agosto, com a redação introduzida pelas Leis n.os

8/95, de 29 de março, e 94/99, de 16 de julho, transpondo para a ordem juŕıdica

nacional a Diretiva n.o 2003/98/CE, do Parlamento e Conselho Europeu, de 17 de

novembro, relativa à reutilização de informação no setor público.

Apesar das várias leis existentes estas podem ser vistas, de algum modo, como um

fator condicionante à utilização de registos eletrónicos, uma vez que as instituições

são legalmente obrigadas a manter registos em papel, mesmo que estes sejam feitos

também eletronicamente. Mais ainda, a própria digitalização do arquivo f́ısico em

papel confronta-se com obstáculos legais, dado que o papel não pode ser destrúıdo

após esse processo, sendo pelo menos obrigatório manter a sua microfilmagem. As

instituições continuam assim obrigadas a manter grandes depósitos de informação

cĺınica. Além disso, existem igualmente questões como a obrigatoriedade dos ci-

dadãos permitirem o armazenamento dos seus dados, pois mesmo verificando-se a

existência de dados dos utentes nas diversas unidades de prestação de cuidados, os

dados pertencem ao próprio utente, sendo as referidas unidades “apenas” arquiva-

doras dessa informação [96].
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Pode portanto dizer-se que embora haja uma reconhecida necessidade de estabelecer

e cimentar poĺıticas de segurança e privacidade, estas por si só não garantem o fun-

cionamento correto dos sistemas nem propiciam, nomeadamente no que respeita aos

registos eletrónicos de saúde, a sua aplicação, devido a alguma burocracia excessiva

das atuais Leis, algo que será certamente uma questão a tratar com vista a satisfazer

os novos paradigmas da medicina.

3.8.1 Segurança da Informação e Identificação dos Interve-
nientes

Num sistema de informação de Saúde a segurança dos dados é um aspeto fulcral.

Antes de mais, e pertencendo os dados ao próprio utente, este tem toda a legitimi-

dade para exigir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos mesmos apenas

a quem tem autorização para lhes aceder. De facto, deve haver uma proteção contra

a leitura não permitida (intencional ou não) dos dados durante o seu armazena-

mento, processamento e/ou transmissão. Por outro lado, a informação deve ser

precisa, tendo que haver mecanismos de defesa contra alterações (voluntárias ou

involuntárias) à mesma. Apesar disso, deve ser garantida a disponibilidade dos da-

dos para os utilizadores autorizados quando for necessário, pelo que os mecanismos

existentes para efetuar este controlo devem ser extremamente precisos e eficazes.

Nesse sentido, é determinante atribuir responsabilidades para todos os envolvidos no

processo, assegurando inequivocamente a identidade da totalidade dos participantes

num dado domı́nio de segurança. Convém referir que qualquer recolha de dados de

um cidadão tem de ter o consentimento do mesmo, dado que os dados em si, resul-

tantes de exames, resultados de diagnósticos e relatórios anexos aos diagnósticos,

são sua propriedade exclusiva, sendo que apenas o trabalho de investigação deve

ser considerado como propriedade dos profissionais de saúde que o realizaram. Por

outras palavras, considerando o exemplo de um exame médico, todos os dados ob-

jetivos devem considerar-se parte do registo cĺınico, enquanto toda a informação

adicional já é propriedade intelectual do profissional. Este claro reconhecimento dos

intervenientes, a sua função espećıfica e o seu ńıvel de acesso, são inquestionavelmen-
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te uma base fundamental para a construção de sistemas confiáveis e seguros.

Mais ainda, os sistemas devem também disponibilizar o histórico de acessos e das

ações realizadas nos mesmos, o que permite efetuar o controlo de privacidade dos

dados do cidadão, mitigar erros dos profissionais, salvaguardar responsabilidades,

planear e posteriormente introduzir medidas corretivas. O próprio registo para au-

ditoria deve igualmente estar, também ele, sujeito a poĺıticas com regras de acesso

[96].

Têm, desta forma, de se identificar claramente os participantes da globalidade do

processo, estabelecendo-se com isso uma poĺıtica de responsabilidades e conquis-

tando, acima de tudo, a confiança dos cidadãos.

3.8.2 Gestão da Segurança

Para efetuar uma gestão correta e eficaz dos aspetos relacionados com a segurança

e privacidade dos dados dos cidadãos é necessário ter um modelo de gestão de

segurança eficiente. Para isso, existe a norma ISO17999, que abrange não só os

aspetos f́ısicos e técnicos mas também os organizacionais. Tendo por base esta

norma, um modelo de gestão de segurança pode ser representado segundo uma

pirâmide, como é mostrado na Figura 3.2 [96].

Figura 3.2 – Modelo em Pirâmide para a Gestão da Segurança. Retirado de [96].

A pirâmide apresenta 10 secções (áreas de atuação), as quais podem ser definidas



84
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da seguinte forma:

• Poĺıticas - esta é uma área de atuação da Administração de Topo, procurando

definir com clareza questões de Poĺıtica Interna de Segurança. É aqui que se

deve produzir uma visão clara do que se pretende atingir e incutir na equipa a

noção de importância e responsabilidade em cumprir com tais poĺıticas;

• Organização - trata das questões de segurança da informação ao ńıvel organiza-

cional, sendo fulcral definir-se o ńıvel de relevância dos grupos de informação a

manipular, uma vez que só assim é posśıvel atribuir ńıveis de segurança distin-

tos e adequados a cada tipo de informação. Esta atividade deve ser garantida

por um gestor de segurança;

• Gestão de Bens - engloba o inventário e proteção de todos os meios f́ısicos e

lógicos ligados ao tratamento da informação (hardware e software) existentes;

• Controlo de Acessos - visa garantir um controlo apertado dos acessos realizados

aos sistemas de informação;

• Conformidade - preocupa-se em garantir a existência de mecanismos que con-

trolem e evitem falhas no cumprimento das leis e de regulamentos aplicáveis

ao acesso e tratamento de dados;

• Gestão das Pessoas - preocupa-se em saber quem é quem e de que equipa faz

parte. Adicionalmente, destina-se a identificar os privilégios de determinada

pessoa em termos de acesso às funcionalidades das diferentes áreas e ńıveis do

sistema de informação;

• Gestão F́ısica e Ambiental - visa a gestão de riscos devidos a vulnerabilidades

técnicas e ambientais;

• Desenvolvimento dos Sistemas e Manutenção - assegura que os sistemas e

aplicações informáticas são desenvolvidos e mantidos utilizando processos que

garantam a segurança;
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• Comunicações e Gestão de Operações - assegura a realização de todo o proce-

dimento de gestão de incidentes de segurança que se venham a identificar;

• Gestão da Continuidade dos Serviços/Negócios - tem a ver com a gestão de

backups, com a criação de centros de recuperação de problemas, com a dispo-

nibilidade dos sistemas de informação e com a garantia de qualidade adequada

às necessidades dos serviços que os utilizam.

Para além da ISO 17999, existem algumas normas adicionais que são igualmente

importantes, tais como a ISO 27000, a ISO 27002 e a ISO 27799. A ISO 27000 é

uma famı́lia de normas que abarca a gestão de segurança da informação, cobrindo,

entre outros aspetos, especificações, métricas, guias de implementação, auditoria ou

gestão de risco. Dentro desta famı́lia é relevante destacar a ISO 27002 - código de

prática para a gestão de segurança da informação (vem ocupar o espaço da ISO

17999); e a ISO 27799 - é uma norma setorial, que endereça a gestão de segurança

da informação na saúde com base na ISO 27002 [96].

Apesar disso, muito ainda existe por fazer, uma vez que no terreno a situação é bem

diferente do que se passa em teoria, sendo poucos os sistemas que têm uma gestão

de segurança adequada às exigências e ameaças atuais.





4 Os Novos Paradigmas da
Prestação de Cuidados

Este caṕıtulo enquadra os novos paradigmas da prestação de cuidados, nomeada-

mente a necessidade de integração de informação de outras áreas para além da saúde.

Esta é uma problemática que tem vindo a ganhar cada vez mais relevo devido ao

envelhecimento verificado da população a ńıvel mundial. Nesse sentido, é mostrada a

mudança estrutural que tem ocorrido no sistema de saúde, assim como a importância

da inclusão de informação de âmbito social, informação essa que pode ser derivada

de novos sistemas, como os relacionados com o AAL (Ambient Assisted Living), ou

mesmo dados introduzidos pelos próprios pacientes. Devido à importância das TIC

(Tecnologias da Informação e da Comunicação) para o desenvolvimento de novas

soluções, o seu papel é também salientado.

4.1 Envelhecimento da População

Na segunda metade do século XX assistiu-se, a ńıvel mundial, a um decréscimo

muito acentuado da fecundidade. Em consequência, o número médio de crianças

por mulher desceu de 5,0 para 2,7, prevendo-se que diminua até 2050 para um valor

de 2,1 crianças. Esta tendência vai ter especial impacto nos páıses desenvolvidos, que

já por si apresentam valores baixos de natalidade. Por outro lado, com as melhorias

87
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na nutrição, nos cuidados básicos e nos cuidados de saúde, além do controlo de

muitas doenças infeciosas, verificou-se um aumento da esperança média de vida. Por

exemplo, na segunda metade do século passado a esperança de vida da população

mundial aumentou quase 20 anos (de 46,5 anos no peŕıodo 1950-1955 para 66,0 anos

entre 2000 e 2005) [120].

Com o decréscimo do número de nascimentos e o aumento substancial da esperança

média de vida tem ocorrido um envelhecimento da população mundial, algo que

terá impacto em todos os cidadãos e que implicará profundas alterações em diversas

facetas da vida humana, tendo tendência a agravar-se nas próximas décadas em

todas as regiões do mundo [11][92].

Segundo Géry Coomans [121], até 2020 a Europa vai sofrer o impacto de três tipos de

envelhecimento: envelhecimento geral da população; envelhecimento da população

ativa; e envelhecimento no seio da população idosa1. Em termos de impacto os dois

últimos poderão ser os mais significativos pois, e no que concerne à população ativa,

o envelhecimento da mesma provocará importantes alterações no que diz respeito à

adequação dos perfis de conhecimento e de competências e à capacidade de apren-

dizagem dos trabalhadores [125]. Por sua vez, o envelhecimento da população idosa

leva a um aumento substancial dos ńıveis de consumo de serviços de saúde e das

situações de invalidez e dependência prolongada [12].

Assim sendo, o envelhecimento da população, sob os seus três tipos, pode trazer

graves consequências para a sociedade. Na verdade, as implicações socioeconómicas

resultantes do aumento da proporção de idosos na população global são preocupações

sérias num conjunto alargado de páıses. O decréscimo da oferta da força de trabalho,

a diminuição da produtividade e a menor mobilidade e flexibilidade dos trabalha-

dores, apesar de um acréscimo em termos de experiência, levará a um aumento do

peso das contribuições que recaem sobre os empregadores e a um decréscimo da

capacidade financeira das famı́lias (na medida em que são menos pessoas a usufruir

1Para efeitos estat́ısticos, o termo “idoso” refere-se a uma pessoa que se enquadra num grupo
de idade espećıfico, por exemplo pessoas com mais de 60 anos, dependendo esse valor de fatores
culturais e individuais [122]. Não existe, contudo, consenso quanto ao limite de idade dos grandes
grupos que devem sustentar a análise do envelhecimento [123][124].
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de rendimentos e mais a necessitar de cuidados) e do Estado (devido às reformas

necessárias subjacentes ao envelhecimento, por exemplo em termos de sistemas de

saúde e segurança social) [92].

Como é ilustrado na Figura 4.1, o processo de envelhecimento populacional terá

consequências ao ńıvel de vários setores da sociedade, de entre os quais se destacam

o setor empresarial, os cuidados de saúde e sociais, além do próprio ensino.

Figura 4.1 – Ciclo de Envelhecimento da População: Factores Impĺıcitos e Sistemas de
Influências

Em termos empresariais, a diminuição da população ativa poderá conduzir a uma

menor produtividade e a uma redução da oferta de trabalho em função do inevitável

aumento - se não forem implementadas reformas - das contribuições para a Segurança

Social. Já no que se refere aos cuidados de saúde e sociais, o envelhecimento geral

da população e, em particular, o aumento da esperança média de vida, levará a

um acréscimo dos gastos com cuidados de saúde continuados e cuidados sociais,

o que se refletirá nas poupanças familiares. Por fim, de forma a concluir o ciclo,

no que confere ao sistema educativo considera-se, por um lado, a diminuição da

população em idade escolar e, por outro, a possibilidade dos gastos aumentarem

devido à necessidade de um forte investimento no capital humano, fator crucial de
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competitividade [12].

4.2 Alteração do Paradigma na Prestação de Cui-

dados

Independentemente das pressões demográficas enfrentadas, os sistemas de saúde

precisam de garantir a igualdade de acesso aos cuidados e a disponibilização dos

recursos suficientes à sua prestação, sendo para isso requeridas soluções alternativas

à hospitalização. Trata-se de uma oportunidade de mudança, de uma prestação

de cuidados de saúde centrada nas organizações para um tratamento partilhado,

continuado e personalizado a cada utente [126].

Para isso é necessário encontrar formas de integrar a prevenção, o diagnóstico, o

tratamento, a reabilitação e, até, rever os perfis de competências dos profissionais,

criando, eventualmente, espaço para novas profissões. A este ńıvel deve ser realçado o

aparecimento de equipas multidisciplinares que forneçam respostas integradas como,

por exemplo, no serviço de apoio domiciliário. Num serviço de apoio domiciliário

integrado o utente tem acesso a vários tipos de cuidados, que podem não só passar

pelo apoio prestado pelo técnico de serviço social, mas também pela prestação de

cuidados de outros profissionais, como o médico, o enfermeiro ou o psicólogo, os

quais podem ser enquadrados por diferentes entidades. Assim, o utente pode, de

uma forma transparente, receber cuidados de diferentes entidades, pelo que tanto a

cooperação intrainstitucional como interinstitucional é fundamental (Figura 4.2).

Nesse sentido, nos últimos anos tem-se verificado uma mudança estrutural no Sis-

tema de Saúde, partindo de uma aproximação vertical e centralizada, de acordo com

a qual a globalidade dos cuidados era da responsabilidade de grandes centros, para

uma aproximação horizontal e descentralizada, na qual é efetuada a integração de

um conjunto de departamentos e/ou instituições, com diferentes loǵısticas e requi-

sitos organizacionais e cĺınicos. O principal objetivo de tal estrutura é a construção

de uma rede de centros complementares (hospitais, laboratórios, centros de coor-

denação, entre outros), distribúıdos geograficamente e individualmente autónomos
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Figura 4.2 – Rede Global de Prestação de Cuidados

mas capazes de funcionar em conjunto, fornecendo um cuidado cont́ınuo e integrado

[1].

De facto, durante a vida cada um de nós é tratado por diversos prestadores e em

diferentes locais, o que vem influenciar a forma como o próprio registo de informação

deve ser encarado. Este aspeto requer a construção de um registo de saúde mais vasto

que tenha por base as diversas aplicações existentes nas organizações prestadoras de

cuidados.

Além disso, o envelhecimento leva a um aumento substancial dos ńıveis de consumo

de serviços de saúde e das situações de invalidez e dependência prolongada [12].

Consequentemente, um registo de saúde centrado no utente deve considerar outros

tipos de dados e de aplicações que até aqui não eram equacionados. Mais especi-

ficamente, dados não diretamente relacionados com os cuidados de saúde, como os

de cariz social, são de extrema importância para avaliar o bem-estar dos pacientes.

Por outro lado, a frequência, gravidade e complexidade do tratamento de doenças

crónicas, que aparecem ou pioram com o processo natural de envelhecimento, irá,

inevitavelmente, aumentar o custo dos cuidados de saúde e de assistência social per

capita. O aumento acentuado do número de pessoas com mais de 80 anos irá con-

tribuir também significativamente para o crescimento da demanda por uma gama

diferente de serviços, nomeadamente cuidados de longa duração.
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Convém salientar que se as previsões das tendências demográficas para os próximos

anos têm um grau relativamente elevado de certeza, ainda há grande incerteza sobre

a evolução do papel dos prestadores de cuidados informais (as famı́lias em particu-

lar). Constata-se que nas últimas décadas tem havido uma alteração profunda na

estrutura familiar e uma mudança gradual nos valores (as gerações mais jovens estão

menos dispońıveis para fornecer cuidados informais do que as gerações anteriores, os

seus pais e avós), pelo que o aumento da necessidade/procura de cuidados informais

poderá coincidir com uma diminuição do número de prestadores de cuidados não

remunerados (principalmente mulheres) [14].

Através de vários estudos, foi posśıvel constatar que em páıses cujos cuidados de

saúde são financiados por taxas muitos dos serviços são fornecidos por prestadores

de cuidados independentes, o que vem aumentar ainda mais a fragmentação referida

[127]. Igualmente, a grande especialização em termos de fornecimento de cuidados

na Europa levou a uma situação de grande disparidade entre os diversos serviços,

fazendo com que a responsabilidade de gerir as transações entre prestadores de

cuidados passasse, inexplicavelmente, para os ombros dos próprios pacientes.

Desta forma, com o crescente envelhecimento da população e com o número de uten-

tes com necessidades múltiplas e complexas a aumentar, implicando em muitos casos

a intervenção de vários profissionais e instituições, torna-se notória a necessidade de

uma estreita relação entre serviços de saúde e de assistência social, e como tal, o

tema da integração e continuidade de cuidados tem vindo a ganhar importância.

Com a implementação de serviços de cuidados integrados [13] pretendem-se superar

os problemas associados à fragmentação e falta de conexão entre os serviços de saúde

e de assistência social, o que é particularmente grave para os idosos. Só assim se

conseguirá responder à crescente procura destes serviços de uma maneira objetiva e

financeiramente sustentável [128].

A integração de cuidados de saúde e sociais, e de outros serviços relacionados, tem-se

tornado assim universalmente aceite como uma estratégia importante nos moder-

nos sistemas de prestação de cuidados [128]. Na verdade, o conceito de cuidados

integrados surgiu na tentativa de transpor os problemas relacionados com a referida
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oferta fragmentada e descontinuada de serviços, tentando, por definição, encurtar as

“distâncias” entre os cuidados à comunidade, os cuidados primários e os cuidados

hospitalares [127].

Apesar do surgimento deste conceito, e do reconhecimento da sua importância, a

partir da implementação prática em alguns páıses europeus (tais como Finlândia,

Suécia, Áustria, Espanha, Holanda ou Inglaterra) foi notória a existência de al-

guns fatores inibidores a esta integração, desde logo a ńıvel legislativo, financeiro,

cultural e estrutural [128]. Mesmo assim, apesar das barreiras, estas não atenuam

a relevância e necessidade da integração de cuidados pois, com esta abordagem

pretende-se garantir a continuidade na prestação de cuidados aos utentes, incremen-

tar o seu grau de satisfação e aumentar a eficácia e a eficiência tanto dos sistemas

de saúde como dos sociais [129].

Um exemplo da aposta que tem sido feita nesta área foi a criação de um jornal, IJIC

(International Journal of Integrated Care), e do INIC (International Network for In-

tegrated Care), surgindo este último na tentativa de servir de base para uma partilha

de conhecimento e experiências entre vários páıses, de forma a facilitar o desenvol-

vimento/integração de cuidados de saúde e sociais [127][130]. O próprio programa

ALC (Ageing and Life Course), da OMS (Organização Mundial de Saúde), tem sido

um firme defensor desta perspetiva, reconhecendo o seu valor para a população idosa

tanto em páıses desenvolvidos como em desenvolvimento [131].

Finalmente, e embora a questão dos cuidados integrados esteja muitas vezes relacio-

nada com a população idosa, a necessidade de respostas integradas e personalizadas

não é exclusiva dessa faixa populacional, aplicando-se também à população com

deficiência e com limitações/restrições na atividade e participação. Nesse sentido,

torna-se fundamental desenvolver novas soluções, as quais devem ser respostas ade-

quadas a estes problemas e aos desafios socioeconómicos atuais [14].

Dentro de uma rede de cuidados integrados podem coexistir várias estruturas orga-

nizacionais em interação. Em primeiro lugar, existem as redes formais de cuidados,

tanto de cuidados de saúde como de assistência social, as quais são estruturas or-

ganizacionais reguladas por contratos ou acordos de colaboração, podendo envolver
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entidades como serviços de resposta a emergências, hospitais, companhias de segu-

ros ou lares. Em segundo lugar, há redes de cuidados informais, que representam

uma diversidade de estruturas orientadas para a comunidade, incluindo parentes,

amigos, grupos de voluntários, igrejas ou organizações não-governamentais. As si-

nergias entre esses dois tipos de redes pode ser devidamente conseguida através do

desenvolvimento de serviços de informação adequados.

É necessário portanto compreender que a integração e continuidade de cuidados

pressupõe a participação tanto de prestadores de cuidados formais como informais,

englobando áreas que vão para além da saúde. Em Portugal, o setor social é uma es-

trutura complexa de múltiplas instituições, disponibilizando várias respostas sociais.

Algumas dessas respostas exigem a parceria e colaboração com outras instituições e

entidades. Tal cooperação não é fácil de ser conseguida porquanto os serviços presta-

dos podem ter caracteŕısticas espećıficas e requisitos próprios (a ńıvel organizacional,

loǵıstico, ou mesmo cultural), estar distribúıdos por uma dada área geográfica e/ou

pertencer a várias entidades (como, por exemplo, IPSS - Instituições Particulares

de Solidariedade Social, centros de saúde ou mesmo juntas de freguesia), cada uma

delas com objetivos diferentes [14]. Isto implica mudanças significativas nos padrões

de afetação de recursos e nas opções que são feitas na área dos recursos humanos,

bem como o redesenho dos modelos de prestação de cuidados e a adequação das

respostas às exigências da doença crónica.

4.3 O Papel das Tecnologias da Informação e da

Comunicação

Encontramo-nos numa fase em que a carência de novos modelos e tecnologias que

suportem a necessidade de cuidados prolongados nunca foi maior, sendo a integração

de cuidados, uma área transdisciplinar relativamente recente e ainda em evolução,

cada vez mais uma posśıvel resposta a estes problemas [130]. Nesse sentido, as TIC

(Tecnologias da Informação e da Comunicação) têm ganho uma crescente notorie-

dade.



4.3. O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 95

De facto, embora à primeira vista pudesse parecer que as novas tecnologias não

iriam ter impacto ao ńıvel dos idosos, sendo este um preconceito comum, verifica-se

que as TIC permitem soluções de extrema importância para esta faixa populacional,

começando a ser também utilizadas com esse intuito. Estudos mais recentes provam

a evolução cont́ınua da utilização das TIC na União Europeia, evolução essa que se

verifica igualmente no que concerne à população mais idosa [132][133]. Esta é uma

tendência similarmente acompanhada em Portugal [134].

As TIC têm sido consideradas relevantes não só para fomentar a integração e con-

tinuidade de cuidados mas também para promover uma eficiência que é essencial

para sustentar as poĺıticas sociais e de saúde [92]. Na verdade, estas tecnologias têm

muita utilidade, nomeadamente ao ńıvel do registo e partilha de informação e conhe-

cimento, permitindo a interligação de entidades que se encontram separadas mas que

têm necessidade de cooperar [14]. De entre as soluções mais relevantes salientam-se

os sistemas de alarme ativos integrados em serviços de resposta a emergência (que

podem passar por transmissores rádio portáteis ou telemóveis, para a comunicação

com um centro de serviços em caso de emergência), sistemas de alarme passivos que

não requerem a interação do idoso mas que reagem a indicadores predefinidos de

situação de emergência (por exemplo, através da instalação de sensores de incêndio

ou da monitorização dos sinais vitais do utente), serviços avançados com recurso

a videotelefonia, apoio remoto a prestadores formais de cuidados nas suas ativida-

des de campo (nomeadamente através de dispositivos móveis, como tablets, para

visualização e inserção de dados/informação relevante), e ainda o apoio remoto a

prestadores informais de cuidados (tais como familiares e amigos, possibilitando a

troca de experiências a partir da criação de comunidades virtuais ou serviços estru-

turados de aconselhamento e informação). As TIC permitem, portanto, melhorar o

encontro entre os prestadores de cuidados e os utentes, assim como a participação

destes na prestação de cuidados. Além disso, reforçam a qualidade dos próprios cui-

dados (em consequência da existência de canais otimizados entre diferentes serviços,

quer a ńıvel regional quer a ńıvel nacional), auxiliando na superação dos problemas

resultantes da perda de mobilidade e na realização de atividades de lazer baseadas

em serviços eletrónicos.
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No entanto, mesmo tendo em conta as posśıveis vantagens trazidas pelas TIC, é

preciso considerar que a sua disseminação e aceitação depende de vários fatores,

desde logo do desenvolvimento económico e da estrutura dos sistemas nacionais de

segurança social. Além disso, a velocidade de introdução dos novos paradigmas na

prestação de cuidados é influenciada, em muito, pela disponibilidade para a aceitação

deste tipo de soluções tecnológicas, quer por parte dos utentes quer pelos prestadores

de cuidados, além das prioridades poĺıticas nacionais e regionais, em particular ao

ńıvel dos planos de desenvolvimento, das condições de financiamento e dos esforços

de investigação [14].

Assim, e independentemente do muito que ainda há a evoluir, é reconhecido pelas

instituições prestadoras de cuidados a idosos que, apesar do contacto humano nunca

poder ser substitúıdo, as TIC poderão alterar significativamente a forma como a

prestação de cuidados é realizada, nomeadamente ao ńıvel dos procedimentos de

gestão e na facilitação da comunicação entre os diversos intervenientes e processos

envolvidos [135][136].

4.3.1 As TIC no Envelhecimento Ativo

À medida que as pessoas envelhecem a sua qualidade de vida é largamente de-

terminada pela capacidade de manter autonomia e independência. Nesse sentido,

as inovações trazidas pelas TIC podem desempenhar um papel importante. Estas

permitem:

• Participação ativa na sociedade;

• Saúde e qualidade de vida;

• Viver com segurança.

Os serviços proporcionados pelas TIC podem contribuir para uma participação ativa

na sociedade, quer a ńıvel da promoção de uma vida independente (por exemplo,

atividades relacionadas com os cuidados pessoais, planeamento semanal, consulta
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nutricional, manutenção da casa e do jardim ou autoadministração) quer na faci-

litação da participação social. De facto, os idosos podem ser apoiados na procura

e realização de trabalhos, estabelecimento de contactos com outras pessoas e, em

geral, ser ajudados a passar o dia (através do envolvimento em diferentes atividades

de lazer [137], como comunidades virtuais). A gestão de comunidades de bairro e

de redes de voluntários, programas de atividades inseridas no contexto local, loca-

lização e contacto de pessoas próximas, otimização do calendário dos tratamentos

e sincronização dos mesmos com os horários dos transportes públicos, são também

funcionalidades importantes que as TIC podem proporcionar.

Com o envelhecimento da população a necessidade de acompanhamento de doenças

crónicas vai também aumentando, de modo a aliviar o sofrimento e melhorar a

qualidade de vida dos utentes. Neste campo, as TIC podem ter uma contribuição

importante, nomeadamente através do desenvolvimento de serviços que incluam, por

exemplo, cuidados de prevenção e de promoção das condições de saúde do utente,

vigilância do seu comportamento, teleconsulta com um médico a partir de casa e

prestação de cuidados remotos (homecare), partilha e continuidade de cuidados por

vários especialistas, acesso a registos de saúde eletrónicos, sistemas de gestão de

atendimentos, medicação e recibos eletrónicos, gestão de alarmes de saúde, ou ainda

PHR (Personal Health Records) [137] [138].

Outra questão essencial prende-se com o facto dos idosos se preocuparem com a sua

segurança pessoal. As causas mais comuns de medo ou sensação de insegurança são

o risco de serem alvo de uma situação de violência/criminalidade, doença, tornar-se

dependentes de outrem, a existência de crises na área da saúde ou perda de pessoas

importantes. Insegurança e solidão estão, geralmente, relacionadas com a sensação

de medo, o que pode provocar a renúncia a atividades sociais e, assim, provocar o

isolamento (ou seja, medo de sair de casa, abrir a porta ou interagir com pessoas

desconhecidas). Lesões não intencionais são também um problema grave entre os

idosos. Por exemplo, as quedas são uma causa grande e crescente de lesões, custos

de tratamento e morte. Riscos ambientais que aumentam as possibilidades de queda

incluem pouca iluminação, o chão escorregadio ou irregular e a falta de corrimões

de apoio. Na maioria das vezes, essas quedas ocorrem no ambiente doméstico e são
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evitáveis [137]. Na verdade, a prevenção de lesões não intencionais entre os idosos

é um problema complexo, exigindo uma variedade de abordagens e de serviços,

incluindo o acesso apropriado a informação, formação, sistemas sofisticados de alerta

(quer de deteção de situações anómalas quer de aviso ao indiv́ıduo), bem como a

automação e adaptação das próprias casas à situação espećıfica de cada indiv́ıduo.

Por vezes, alguns idosos sentem-se ansiosos por não serem capazes de realizar as suas

atividades quotidianas, o que pode ser ultrapassado pela utilização das TIC. Adi-

cionalmente, as TIC podem funcionar também como um auxiliar de memória para

os idosos, que dessa forma melhoram a sua satisfação e qualidade de vida. Alguns

exemplos de aplicações úteis são [137]: controle e ajuste da medicação de acordo com

o seu estado, orientação em situações desconhecidas, deteção e alerta de situações

de risco, automação da sua casa, sistemas de alarme senśıveis ao contexto, feedback

positivo na realização de determinadas ações, alerta sobre o risco da existência de

obstáculos, orientação dentro e fora de casa (como o planeamento de um percurso

seguro, sem obstáculos).

4.3.2 As TIC e a Cooperação na Prestação de Cuidados

Independentemente do grau de complexidade das diferentes soluções tecnológicas,

é preciso considerar que estas apenas fazem sentido quando consideradas global-

mente, isto é, inseridas num cenário extremamente amplo que considere a prestação

de cuidados formais e informais. Assim, a implementação de serviços tecnológicos

não pode ser feita de uma forma ad-hoc mas sim considerando a sua inserção num

ecossistema mais vasto. Neste particular, a conceptualização de um ecossistema que

promova a integração de cuidados e de serviços tecnológicos e humanos é fundamen-

tal para a criação de sinergias entre as diferentes partes interessadas e, consequente-

mente, para o sucesso da implementação de novos serviços de prestação de cuidados.

Tal tem como objetivo estruturar o desenvolvimento de serviços inovadores, através

da definição de terminologias unificadas, da construção de modelos de referência e

da descrição das funcionalidades e papeis dos diferentes componentes envolvidos. A

ideia fundamental subjacente a um ecossistema de serviços é a de providenciar um
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ambiente que facilite a composição rápida de serviços, os quais podem ser complexos

e, eventualmente, da responsabilidade de diferentes entidades. Assim, para além dos

serviços de apoio propriamente ditos, têm que ser devidamente considerados (Figura

4.3):

• Mecanismos de organização, governança e enquadramento, da colaboração en-

tre as múltiplas entidades envolvidas nas redes de prestação de cuidados, for-

mais e informais, de acordo com uma perspetiva socio-tecnológica;

• Serviços de apoio e assistência;

• Infraestruturas de suporte que facilitem a disponibilização de serviços de apoio

com um forte pendor tecnológico. Tais infraestruturas devem ser neutras, quer

em relação às especificidades próprias dos serviços de apoio e assistência quer

aos modelos organizacionais adotados.

Figura 4.3 – Ecossistema de Serviços.

4.3.3 As TIC e a Partilha de Informação

A cooperação, necessária à prestação de cuidados de qualidade, exige mecanismos

eficientes, sejam eles formais ou informais, mais ou menos estruturados, para a co-

municação e partilha de informação. A partilha de informação deve permitir a

existência de um fio condutor que possibilite aos diferentes prestadores de cuidados,

inseridos em diversos serviços ou entidades, trabalhar em conjunto de uma forma

eficiente e otimizada, para satisfazerem as necessidades dos utentes. Para isso, qual-

quer ação relevante deve ficar registada e devidamente documentada. Tal também
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serve para que os prestadores tenham conhecimento sobre os resultados de inter-

venções de outros profissionais, algo que pode influenciar a sua própria atuação,

e para que assumam a responsabilidade dos atos que praticam. Adicionalmente,

o facto de existir documentação, além de facilitar o trabalho do prestador de cui-

dados, leva a que os utentes e os elementos das suas redes de suporte como, por

exemplo, familiares, vizinhos ou amigos, participem ativamente no processo, não

sendo meramente atores passivos.

Em particular, a inclusão de informação fornecida pelos cidadãos deve ser conside-

rada, em conjunto com a cooperação entre as várias unidades de cuidados de saúde

e os próprios prestadores. Isto implica uma utilização e gestão de diferentes tipos

de informação, tanto cĺınica como social (informação que vai para além dos EHR),

a qual deve ser integrada em ambientes colaborativos, permitindo uma cooperação

efetiva e eficiente entre vários atores (mesmo aqueles não suportados e/ou que não

podem aceder aos sistemas de âmbito hospitalar, ou outros sistemas apenas dedica-

dos a informação cĺınica), tanto na prestação de cuidados de longo prazo como em

missões de curta duração e com um caráter espećıfico. Adicionalmente, a perspetiva

de integração de cuidados enfatiza a necessidade de garantir aos utentes, dependendo

da sua situação concreta, acesso ao tipo e intensidade de cuidados que efetivamente

necessitam, no tempo e lugar mais adequados.

Assim sendo, considerando a complexidade do paradigma dos cuidados integrados,

existe a necessidade de criar plataformas tecnológicas sofisticadas para a gestão e

mediação de informação entre utilizadores, profissionais e instituições. Em parti-

cular, estas plataformas devem contribuir para otimizar a cooperação entre várias

unidades de cuidados de saúde e sociais, bem como com os prestadores de cuidados

informais.

Outro aspeto a ter em conta é o facto de que à medida que a tecnologia se vai

tornando mais barata, omnipresente e acesśıvel a um maior número de pessoas, o

espetro de aplicações stand-alone que promovem o atendimento ao utente aumenta

exponencialmente [16]. Sistemas que vão desde a possibilidade de acesso remoto

a dados cĺınicos até serviços de homecare (monitorização remota de sinais vitais,
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teleconsulta ou registo de informação cĺınica através de dispositivos móveis) têm

sido avaliados por utentes, nomeadamente no âmbito de patologias espećıficas (por

exemplo, para avaliações neurocognitivas ou para a reabilitação) [139][140]. Infeliz-

mente, a maior parte destas aplicações são concebidas e utilizadas para atividades

cĺınicas restritas, o que torna complexa a sua integração [16].

A este respeito as arquiteturas AAL (Ambient Assisted Living) têm emergido como

um instrumento importante para a integração de uma ampla gama de serviços

[17][141][142][143]. O seu objetivo geral é permitir que as pessoas com necessidades

espećıficas, por exemplo idosos, possam viver durante mais tempo no seu ambiente

natural. Estas devem contribuir para aumentar ou manter o desempenho dos in-

div́ıduos num amplo espetro de atividades, onde se englobam: cuidados pessoais;

autoadministração ou calendarização de atividades; aconselhamento nutricional; ma-

nutenção da casa; envolvimento diário em diferentes atividades de lazer; bem como

na interação com a sociedade [18]. Além disso, um conjunto significativo de siste-

mas e serviços de AAL está relacionado com dispositivos biomédicos, incluindo [19]:

sensores integrados no vestuário capazes de monitorizar os parâmetros fisiológicos

do indiv́ıduo; infraestruturas para a comunicação desses subsistemas (por exemplo,

Body Area Networks, redes sem fios locais e redes móveis); funções distribúıdas para

processamento de dados (por exemplo, a gestão de alertas, o registo cumulativo ou

o tratamento e apresentação de vários parâmetros); ou sistemas de apoio à decisão,

nomeadamente para o reconhecimento e gestão de situações de emergência.

A juntar às aplicações que envolvem a medição de parâmetros fisiológicos, os ci-

dadãos devem também ser capazes de contribuir eles próprios com documentação,

ou seja, observações da sua vida diária [137]. Por esse motivo os PHR têm, hoje em

dia, uma importância crescente. Estes incluem informação relacionada com a vida

do indiv́ıduo e sobre os cuidados que recebe, particularmente informação relatada

pelo próprio. Além disso, os PHR podem representar mais do que repositórios de

dados individuais, pois são capazes de combinar dados, informação e conhecimento,

funcionando como ferramentas que ajudam qualquer pessoa a ser pró-ativa no seu

próprio cuidado [144].
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Mais ainda, a definição e implementação de registos eletrónicos sociais (Electro-

nic Social Records - ESR) tem também começado a ser considerada nos últimos

anos [145] [14]. Um ESR deve ser composto por vários tipos de informação, no-

meadamente estrutural (como formulários utilizados a ńıvel nacional ou outras for-

mas de avaliação locais), dados codificados (principalmente para fins estat́ısticos

e de gestão) ou informação não estruturada, cobrindo assim todos os outros tipos

de registo, incluindo aqueles originados fora da organização (por exemplo, corres-

pondência postal, mensagens eletrónicas ou notas de reuniões). A informação dos

ESR deve igualmente ser integrada com a dos restantes sistemas, de modo a obter

mais uma fonte de dados, expandindo-se com isso a visão sobre os utentes.

A integração de informação de âmbito social ganha particular relevo na medida em

que as condições de saúde são influenciadas tanto pelo historial cĺınico do indiv́ıduo

como por outros fatores, distribúıdos em diferentes ńıveis de influência, que intera-

gem uns com os outros de forma cont́ınua e subtil [15]. De facto, a consideração de

informação comportamental (p.ex. dados associados à adesão à medicação), social

(p.ex. referentes à atividade) e ambiental (p.ex. sobre a qualidade do ar ou posśıveis

fatores alérgicos presentes no mesmo), é de extrema importância para compreender

as necessidades gerais de cada utente [146].

Convém, no entanto, ter em conta que a partir do momento em que os modelos

utilizados pelos prestadores de cuidados de saúde e prestadores de cuidados sociais

são diferentes, há disparidades importantes entre EHR e ESR. Se por um lado,

os registos de saúde estão focados num único utente, muitas vezes com detalhe e

profundidade consideráveis, tendo uma natureza senśıvel protegida por legislação e

regulamentação destinadas a garantir a privacidade do mesmo, no outro extremo,

os ESR consideram o indiv́ıduo no seu contexto de vida quotidiano e familiar [145].

Devido a esta realidade complexa, há a necessidade de encontrar soluções inovadoras

para a gestão de toda a informação dispońıvel e necessária para a mediação entre

os diversos utentes, prestadores de cuidados e instituições. Deve contribuir-se com

soluções concretas para os desafios existentes relacionados com a implementação de

uma rede de cuidados integrados que envolva EHR e ESR, mas também PHR e
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informação obtida por outros sistemas ou dispositivos de ehealth.

Além disso, se os atuais sistemas não abrangem a totalidade das áreas existentes,

e muito menos constituem uma visão integrada de um indiv́ıduo, os novos para-

digmas da medicina apontam no sentido da sua personalização, procurando obter

um tratamento espećıfico para cada doente em particular. Esta personalização, tão

importante sob o ponto de vista da qualidade da prestação de cuidados, vem trazer

mais problemas aos já existentes nos atuais sistemas.

4.4 Necessidades Verificadas

Do que ficou expresso, é necessário que cada organização singular prestadora de

cuidados se consiga enquadrar dentro do panorama geral existente, sabendo as es-

pecificidades dos cuidados que presta, a informação que faculta e a que necessita

para exercer a sua atividade, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de perceber a sua

relação com as outras organizações. Por outro lado, é preciso considerar informação

que não se enquadra na prestação direta de cuidados, como, por exemplo, sobre a

qualidade de vida, informação esta que pode constituir um avanço significativo na

visão que se tem de um paciente, permitindo consolidar uma perspetiva hoĺıstica

deste. Adicionalmente, conceitos como o AAL traduzem-se em implementações que

são fonte de uma quantidade substancial de dados, os quais só fazem sentido quando

devidamente contextualizados e integrados com toda a informação relativa aos uten-

tes.

No próximo capitulo será apresentada uma Plataforma de Serviços que permite o

suporte e desenvolvimento normalizado de aplicações para os mais variados ramos

da prestação de cuidados. Esta apresenta-se como uma peça fundamental para

atingir a tão necessária integração de cuidados, uma vez que, independentemente

das aplicações que se pretendam criar, existe sempre a preocupação de poder integrar

as mesmas com os sistemas já existentes, de modo a alargar os recursos dispońıveis

e não a tornar ainda maior a fragmentação que se verifica.

Os constituintes fundamentais da Plataforma de Serviços são o ECA (Ecossistema
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de Construção de Aplicações), que permite a especificação das caracteŕısticas pre-

tendidas para uma qualquer aplicação e a geração do seu código executável, e o SPI

(Serviço de Persistência de Informação), que pretende responder às necessidades

identificadas em termos de armazenamento, acesso e partilha de informação. Não

se pretende com esta proposta substituir os sistemas hospitalares e as redes de in-

formação cĺınica implementados (os quais têm que ser considerados como fontes de

informação existentes e com as quais tem de existir interação, mas não duplicação),

querendo sim satisfazer as necessidades de persistência de um conjunto lato de cui-

dados, formais e informais, para os quais não existem soluções estruturadas de per-

sistência.



5 Proposta de uma Plataforma
de Serviços

Este caṕıtulo apresenta as propostas efetuadas nesta tese, nomeadamente uma Pla-

taforma de Serviços, que inclui como componentes fundamentais o SPI (Serviço de

Persistência de Informação) e o ECA (Ecossistema de Construção de Aplicações).

A definição de um conjunto de requisitos permitiu a especificação dos diversos com-

ponentes e respetivas arquiteturas e funcionalidades.

5.1 A Evolução dos Sistemas de Informação na

Área da Saúde

Nos últimos anos, a par com a evolução tecnológica, os Sistemas de Informação

em Saúde incorporaram conceitos como o de registo eletrónico de informação, algo

que veio mudar significativamente a forma como o próprio utente é encarado dentro

dos Sistemas de Saúde. A introdução dos EHR (Electronic Health Records), como

ficaram conhecidos, implicou a criação de arquiteturas suficientemente flex́ıveis para

suportar uma grande abrangência de tipos de dados, bem como de protocolos de

transporte espećıficos para lidar com esses registos.

No que se refere à estrutura dos registos eletrónicos de saúde existe o modelo definido

105
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pelo openEHR [6], o qual especifica a parte estrutural da informação referente aos

EHR. Por sua vez, o HL7 ganhou relevância para o transporte de informação entre

aplicações distribúıdas [4], permitindo também efetuar alguma separação entre os

diferentes conteúdos uma vez que as suas mensagens são distintas consoante o tipo

de informação que transportam (registo, atualização de informação ou transferência

de um paciente, apenas para referir três exemplos) [5].

Outra norma importante é a CEN 13606, a qual permite a troca de extratos de EHR

entre aplicações. Note-se que esta norma não especifica a estrutura dos EHR em si

mas sim a partilha de fragmentos destes entre sistemas.

No entanto, dado que algumas normas apenas especificam a estrutura do conteúdo e

outras a troca de informação entre sistemas, faz sentido considerar a sua combinação

[107]. Segundo Schloeffel [147] a relação semântica existente entre estas normas é

representada na Figura 5.1.

Figura 5.1 – Relação entre openEHR, CEN 13606 e HL7. Retirado de [147].

Mesmo tendo em conta o progresso na criação de modelos padronizados de dados

cĺınicos e protocolos de transporte, o objetivo de criar um registo de saúde cont́ınuo

ao longo da vida de uma pessoa continua atolado na pragmática da concorrência

interinstitucional e nas preocupações com privacidade, além da falta de sistemas

nacionais de autenticação e autorização de acesso a informação cĺınica. De facto,

apesar de se pretender uma visão longitudinal do registo de saúde de um utente, tal

é dif́ıcil porque os seus registos se encontram geralmente fragmentados nos diversos

locais de prestação de cuidados, o que representa um obstáculo para a prática cĺınica,
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investigação e definição de poĺıticas de saúde pública. Este aspeto leva muitas vezes

a uma discrepância entre as melhores práticas para o tratamento e os cuidados de

saúde que são prestados efetivamente aos utentes, pois a dispersão verificada nas

aplicações e nos dados não permite uma visão global da informação dos utentes.

Na verdade, se ao ńıvel tecnológico a interoperabilidade entre sistemas já não é

um problema, podendo-se agregar um grande número de aplicações heterogéneas

e independentes entre si, isso por si só não chega para atingir a integração global

necessária. De facto, as tecnologias apenas resolvem uma parte da questão deixando

de fora a componente semântica, a qual permite a interpretação dos dados com o

significado que realmente têm, contextualizando-os corretamente sob o ponto de

vista do utilizador humano e das aplicações que têm a responsabilidade de os gerir

dentro do sistema de informação.

Devido ao envelhecimento demográfico da população tem-se assistido também a uma

mudança estrutural nos próprios Sistemas de Saúde, partindo de uma aproximação

vertical e centralizada para uma aproximação horizontal e descentralizada que vá

de encontro às necessidades dos utentes, nomeadamente através de uma maior in-

tegração de cuidados. Por este motivo, são expectáveis alterações significativas na

forma como o registo de informação é efetuado, sendo requerido o desenvolvimento

de um registo de saúde mais vasto que tenha por base as diversas aplicações exis-

tentes nas organizações prestadoras de cuidados.

A integração de cuidados implica uma estreita relação entre serviços de saúde e

de assistência social, como, por exemplo, os relacionados com a preparação de re-

feições, higiene, conforto, atividades domésticas, comunicação, ou apoio à mobili-

dade e transporte. Neste contexto, a integração de informação cĺınica e informação

de âmbito social ganha particular relevo, o que é viśıvel pelo aparecimento de ESR

(Electronic Social Records).

Adicionalmente, tem-se constatado o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas,

incluindo uma grande diversidade de sensores capazes de monitorizar parâmetros fi-

siológicos, atividades e comportamentos [148][149][150], bem como PHR (Personal

Health Records) que permitem que os utentes contribuam com observações sobre a
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sua vida diária [151] e, consequentemente, tenham um papel ativo na gestão dos

cuidados que lhes são ministrados.

Devido a esta realidade complexa, há a necessidade de encontrar soluções inovado-

ras para a gestão da informação dispońıvel e necessária à mediação entre os utentes,

prestadores de cuidados e instituições. Na verdade, os novos procedimentos, e o

ritmo a que são introduzidos pela evolução em curso, exigem rápidas e constantes

adaptações a diferentes realidades. Contudo, muitos dos atuais sistemas de in-

formação de suporte não acomodam tais dinâmicas. A resolução deste problema de

desalinhamento entre os modelos de negócio (relativamente dinâmicos) e os sistemas

de informação (relativamente estáticos) é portanto determinante para o sucesso da

implementação de soluções eficazes de registo de informação.

5.2 Plataforma de Serviços

Com o presente trabalho pretende-se complementar os EHR, alargando a abrangência

dos dados existentes sobre os utentes, nomeadamente através da inclusão de serviços

de âmbito social. A Figura 5.2 mostra como se procura obter um conjunto alargado

de informação.

A integração da informação é, contudo, um processo complexo. Se para as aplicações

de saúde existem normas relativas aos EHR (por exemplo o openEHR) e protocolos

que permitem a troca de mensagens cĺınicas entre aplicações (como o HL7), falta efe-

tuar a ponte semântica entre a troca de mensagens e a estrutura que tem que existir

ao ńıvel das aplicações. Só deste modo se conseguirá interpretar/contextualizar a

informação recebida através de mensagens nos sistemas de informação (Figura 5.3).

Esta situação torna-se ainda mais evidente quando se consideram áreas para além

das estritamente relacionadas com a prestação de cuidados de saúde.

Esta tese propõe uma Plataforma de Serviços que permite desenvolver aplicações

espećıficas de gestão de informação para o aux́ılio à prestação de cuidados. Com

esta Plataforma tem-se em vista, por um lado, responder à cada vez mais reconhecida

necessidade de criar/evoluir aplicações interoperáveis entre si (na perspetiva intra e
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Figura 5.2 – Visão Hoĺıstica do Utente.

Figura 5.3 – Ponte Semântica necessária entre os modelos de informação e as mensagens
que permitem a troca de informação de forma semanticamente coerente entre eles.

inter-organizacional), com especial atenção à sua vertente semântica, e, por outro,

acomodar aplicações que suportem a prestação de cuidados de âmbito social. Estas

últimas devem ser capazes de integrar informação providenciada pelos utentes e

seus prestadores de cuidados informais, nomeadamente a que resulta da utilização

de dispositivos de monitorização.

Adicionalmente, os componentes subjacentes à Plataforma de Serviços devem con-

tribuir para o alinhamento entre os modelos de negócio e os sistemas de informação
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que os suportam. Neste caso, quando houver uma alteração no negócio basta modifi-

car os modelos definidos (ao ńıvel da informação e da lógica da aplicação) para existir

uma adaptação automática das bases de dados e interfaces subjacentes (Figura 5.4).

Figura 5.4 – Alinhamento que se consegue entre o Modelo de Negócio e o Sistema In-
formático que o suporta.

Sob o ponto de vista funcional, para conseguir o alinhamento referido é preciso ga-

rantir um modelo de persistência de informação facilmente adaptável a requisitos

espećıficos da prestação de cuidados, bem como mecanismos que permitam o alinha-

mento com diferentes modelos de negócios. Também importante é a capacidade de

definição e ajustamento aos utilizadores dos métodos de interação, de recolha e

acesso à informação, devendo também existir a possibilidade de integrar serviços

dispońıveis.

A Figura 5.5 mostra como, a partir da Plataforma de Serviços, um gestor pode cons-

truir a sua aplicação, desde o modelo de persistência, passando pela lógica de negócio

e, por fim, a apresentação. Para tal, esta deverá disponibilizar todos os serviços

necessários para a construção de aplicações completas. A Plataforma de Serviços

constituirá, portanto, um aux́ılio fundamental com vista à criação de aplicações

ajustadas às necessidades de diferentes organizações mas, ao mesmo tempo, man-

tendo a capacidade de interação e a interoperabilidade com os restantes sistemas

constituintes do ecossistema global de prestação de cuidados.
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Figura 5.5 – Constituição da Plataforma e o seu uso por parte de um gestor para a criação
de uma aplicação.

5.2.1 Requisitos Arquiteturais da Plataforma de Serviços

Os planos e modelos de projeto são artefactos de curta duração. A partir do mo-

mento em que deixem de ser atuais tornam-se inúteis. É o caso, por exemplo, do

código de um programa, cujas mudanças podem rapidamente tornar obsoleto o mo-

delo inicial. Além do mais, os métodos e normas de software devem ser tratados

como linhas de orientação e não como obrigações. Cabe às equipas de projeto fazer

as necessárias adaptações de modo a ir de encontro às necessidades particulares de

cada cenário [152].

O pragmatismo é um prinćıpio fundamental da modelação de software, quer se trate

de requisitos, de arquiteturas ou de projetos. Todos os modelos têm um propósito e

um objetivo espećıfico, suprimindo detalhes menos importantes. Os modelos deverão

documentar decisões importantes baseadas em suposições e prioridades do projeto.

Realçar o que é importante é uma capacidade essencial de uma boa arquitetura.

A arquitetura destina-se a cobrir o espaço entre os requisitos e o software. De facto,

uma vez que a notação usada nos requisitos é fundamentalmente o texto, a sua defi-
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nição é, naturalmente, amb́ıgua e informal, caracteŕısticas precisamente contrárias

daquelas que se pretende com o software. Assim, o papel principal da arquitetura é

definir o mapeamento entre estes dois extremos, captando as decisões mais intuitivas

de um modo formal e definindo aspetos de estrutura interna antes de se partir para

a codificação. Ela é um plano que gere a complexidade do sistema, de tal modo

que permite a sua construção, sendo capaz de acomodar as mudanças que se forem

verificando.

Para a definição da arquitetura da Plataforma de Serviços considerámos que cada

utente, ao longo da sua vida, contacta diversas entidades prestadoras de cuidados.

Torna-se, portanto, necessário conseguir aceder aos seus dados em diversas aplicações

e localizações geográficas. No entanto, perante a tão diversificada quantidade de

organizações prestadoras de cuidados, ao que está impĺıcito uma enorme variedade de

sistemas implementados (diferentes quer em termos de tecnologia de implementação

quer no próprio modelo de informação), fica claro que para se obter uma eficaz

prestação de cuidados é necessário integrar essas mesmas aplicações, permitindo o

acesso aos dados dos utentes nas mais variadas situações. Para isto ser posśıvel é

indispensável que exista um conjunto de pré-requisitos:

• Consideração das normas existentes referentes à construção de modelos de

informação em saúde, por exemplo, o openEHR;

• Consideração das normas existentes para a troca de mensagens cĺınicas, como

o HL7;

• Estabelecimento de parcerias entre organizações, de modo a permitir a partilha

de serviços e a fundação de conceitos comuns;

• Consciência, por parte das organizações particulares, da sua posição dentro

de um sistema mais vasto que deve englobar todas as entidades prestadoras de

cuidados, nas mais diversas áreas.

Respeitando estes pré-requisitos é então posśıvel partir para uma solução que per-

mita desenvolver aplicações, de acordo com as necessidades dos diferentes serviços
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de prestação de cuidados mas, ao mesmo tempo, com um suporte real no panorama

atual.

Os requisitos gerais, ou de qualidade, são aspetos muito importantes que é necessário

assegurar em qualquer sistema. De facto, acessibilidade, disponibilidade, fiabilidade

e portabilidade, apresentam-se como requisitos chave, uma vez que permitem a

partilha consistente e útil da informação. Além disso, e sob o ponto de vista dos

utilizadores, é obrigatório conseguir uma utilização amigável, em que personalização

e versatilidade se apresentem como bases fundamentais. Igualmente essencial, mais

ainda por se tratar de informação pessoal, é a segurança e privacidade, tornando-se

esta numa palavra-chave ao longo de todos os processos envolvidos.

Em termos de acessibilidade, independentemente da área geográfica de ação, na-

tureza juŕıdica ou tipo de utentes a que prestam cuidados, os sistemas envolvidos

devem ser capazes de garantir:

• Acesso eletrónico a toda a informação sobre os utentes, derivada dos mais va-

riados episódios, por parte dos utilizadores autorizados (profissionais, gestores,

e o próprio utente ou seus familiares/responsáveis);

• Acesso eletrónico à informação nos diversos locais onde a prestação de cuidado

pode ser efetuada;

• Uso secundário da informação, de modo a permitir a sua utilização por va-

riados tipos de entidades (nomeadamente serviços de segurança social, hospi-

tais, centros de saúde, autarquias, entidades educacionais ou de investigação)

[153], possibilitando, por exemplo, análises estat́ısticas aos dados, o que se

poderia tornar útil para relacionar doenças entre si e/ou associar determina-

das doenças com parâmetros de cariz social, bem como para a formação dos

profissionais.

“Disponibilidade” é a probabilidade dos recursos estarem ativos e funcionarem corre-

tamente em qualquer instante temporal. Por sua vez, “fiabilidade” é a probabilidade

de que as aplicações realizem as funções requeridas, de acordo com um determinado

ńıvel de confiança e durante um certo peŕıodo de tempo.
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Para satisfazer estes dois requisitos é preciso que as aplicações:

• Estejam permanentemente dispońıveis, sendo capazes de responder em tempo

real às solicitações do utilizador;

• Sejam baseadas em protocolos de comunicação fiáveis e robustos;

• Providenciem mecanismos de tolerância a falhas, quer de hardware quer de

software, garantindo que caso haja algum problema este não impeça o correto

funcionamento do restante sistema.

Em termos de portabilidade, os utilizadores devem poder aceder às aplicações a

partir de diferentes tipos de terminais, consoante o local e a situação em que se

encontrem. Para isso é fundamental:

• Permitir o acesso aos dados por utilizadores autorizados na altura e local em

que são necessários;

• Que as aplicações se adaptem às caracteŕısticas dos dispositivos utilizados,

garantindo uniformidade e consistência independentemente do ambiente de

trabalho em questão e dos dispositivos em causa.

Dada a quantidade e diversidade de posśıveis utilizadores (existem diferenças subs-

tanciais entre os utilizadores, nomeadamente em termos de habilitações académicas,

faixas etárias, entre outras caracteŕısticas) [20], é fundamental garantir que as in-

terfaces apresentem uma utilização amigável. Para isso, estas devem:

• Ser intuitivas e adaptáveis, considerando a variedade e heterogeneidade dos

utilizadores finais, algo que pode contribuir de forma decisiva para a sua aceitação

por parte destes;

• Ser disponibilizadas em diversos dispositivos, considerando o contexto de uti-

lização e as caracteŕısticas dos utilizadores. Por exemplo, em determinadas

situações pode ser imposśıvel utilizar um teclado como dispositivo de entrada,
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pelo que pode ser necessário o recurso a outros meios, como o reconhecimento

de voz. Outros exemplos são os tablets ou os telemóveis, que permitem a mo-

bilidade;

• Possuir uma apresentação organizada e contextualizada da informação, de

modo a ajudar o utilizador e não a confundi-lo;

• Apresentar a informação realmente essencial, pois se a falta de informação

pode levar os prestadores de cuidados a tomarem decisões menos acertadas,

também a informação em excesso pode ter efeitos maléficos, devendo, portanto,

haver um detalhe de acordo com as necessidades concretas.

Impor uma aplicação ŕıgida para todas as organizações seria certamente um pro-

blema, pois se por um lado não se adaptaria às especificidades de cada área de

utilização, por outro lado poderia ser rejeitada pelos utilizadores. De facto, a per-

sonalização das aplicações e das suas interfaces torna-se fulcral para a sua aceitação

e utilidade para as organizações prestadoras de cuidados e para os próprios uten-

tes. Estas não devem, portanto, ser ŕıgidas mas sim permitir a sua configuração

consoante o tipo de utilizador e de prestação de cuidados em questão, devendo:

• Permitir o acesso diferenciado e configurável à informação, nomeadamente

através da definição de perfis, uma vez que cada tipo de utilizador tem neces-

sidades espećıficas;

• Ser adaptativas, de acordo não só com a informação disponibilizada mas também

com a forma como esta é apresentada, que é diversa consoante os utilizado-

res, variando de acordo com os seus gostos, habilitações, funções ou problemas

f́ısicos inerentes;

• Permitir a adaptação das interfaces por parte do utilizador;

• Permitir a interoperabilidade com sistemas externos, particularmente para a

consulta e armazenamento de informação, devendo para isso ter a capacidade

de trabalhar com diferentes tipos de dados (texto, gráficos, imagens ou v́ıdeos);



116 CAṔITULO 5. PROPOSTA DE UMA PLATAFORMA DE SERVIÇOS

• Ser coerentes com o modelo de prestação de cuidados.

As questões de segurança e privacidade tornam-se numa das preocupações centrais

da Plataforma de Serviços. De facto, o respeito pelos códigos éticos, deontológicos e

legais, e a garantia de confidencialidade, apresentam-se como pilares fundamentais

a construir. Deve, portanto, considerar-se a necessidade de:

• Identificar, de forma ineqúıvoca, todos os intervenientes (por exemplo, utentes

ou profissionais), havendo necessidade de autenticação cada vez que haja uma

utilização da Plataforma;

• Tipificar os utilizadores com diferentes ńıveis de acesso, devendo cada utiliza-

dor poder ser identificado e possuir um conjunto de direitos de acesso espećıfico

ao grupo a que pertence;

• Garantir a confidencialidade dos dados, sendo estes acedidos apenas por quem

tem permissão para isso;

• Controlar os acessos à informação, havendo um histórico dedicado (quem,

porquê e quando), algo que vem garantir a legitimidade dos dados, protegendo-

os e possibilitando a atribuição de responsabilidades;

• Suportar a assinatura digital permitida por lei, o que é fundamental para a

total substituição do papel;

• Permitir a sobreposição dos direitos de acesso em situações de emergência.

Numa situação de emergência utilizadores não autorizados devem conseguir

aceder a dados que sejam necessários para a salvaguarda da segurança do

utente. No entanto, todas as exceções têm que ficar devidamente documen-

tadas para posterior investigação.

Para cumprir com estes requisitos é necessário desenvolver ummodelo de persistência

de informação genérico que se adeqúe a uma vasta gama de potenciais aplicações.
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5.2.2 Modelo de Referência e Modelo de Persistência

Uma das caracteŕısticas fundamentais da Plataforma de Serviços é a possibilidade

de adaptação de objetos de informação a partir de um modelo genérico. Para tal,

propõe-se a definição de um Modelo de Referência e, simultaneamente, o uso de

estruturas de alto ńıvel (por exemplo, arquétipos [154] e templates [155] já desen-

volvidos para sistemas de saúde), os quais são recolhidos de repositórios gerais, caso

existam, e utilizadas para estruturar os modelos de informação das aplicações locais.

Note-se que, embora seja posśıvel criar estas estruturas de acordo com as necessi-

dades de cada aplicação em particular, consegue-se manter a interoperabilidade se

houver cuidado na contextualização dos diferentes campos que as constituem.

Subjacente ao Modelo de Referência, a Plataforma de Serviços deve permitir a

criação automática de bases de dados dedicadas. De facto, a concepção de no-

vos tipos e estruturas de informação torna-se dif́ıcil de acomodar nas bases de dados

proprietárias existentes, que não possuem suficiente adaptabilidade para garantir

esse armazenamento. Assim, em termos de persistência, deve existir uma abstração

que permita acomodar e integrar um conjunto alargado de objetos de informação.

A Plataforma de Serviços englobará um serviço de persistência de informação que

será responsável pelo armazenamento e disponibilização quer dos dados quer das

estruturas de informação (arquétipos e templates) utilizados. Esse serviço envolverá

tanto os repositórios f́ısicos como os serviços que permitem aceder-lhes.

5.2.3 Construção de Aplicações

Além da construção do modelo de informação e da persistência associada, a Pla-

taforma deve permitir igualmente a adaptação das interfaces de acordo com a pre-

ferência/necessidade de cada utilizador e o dispositivo utilizado (tablet ou computa-

dor pessoal, entre outros). Assim, deve ser posśıvel a definição de modelos de negócio

e de apresentação flex́ıveis, que sejam capazes de se adaptar às especificidades de

cada aplicação. Mais ainda, é importante poder escolher os serviços a adicionar,

bem como a forma como estes são apresentados, isto é, a sua disposição em termos
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de interface gráfica.

Nesse sentido, a Plataforma de Serviços proposta neste trabalho inclui um ecossis-

tema para a construção de aplicações completas.

5.2.4 Comunicação entre Sistemas

A comunicação entre sistemas é outro aspeto fundamental a ter em conta, pois não

se pretende que as aplicações criadas fiquem isoladas dos restantes sistemas existen-

tes no panorama global da prestação de cuidados. Consequentemente, considerou-se

a necessidade de a Plataforma de Serviços suportar protocolos de transporte nor-

malizados, tal como o HL7.

5.2.5 Segurança

Estando-se a lidar com dados, com a agravante de se tratar de informação pessoal,

as questões relacionadas com a segurança dos mesmos tornam-se fundamentais. De

facto, o acesso aos serviços disponibilizados pela Plataforma de Serviços e pelos seus

constituintes tem de ser controlado, devendo obedecer a um rigoroso processo de

autenticação. Igualmente, mesmo após a autenticação, os utilizadores não podem

aceder a toda a informação dispońıvel. Na verdade, a confidencialidade dos dados

tem de ser salvaguardada, de modo a que só aceda a determinada informação quem

efetivamente tem autorização para tal.

A Plataforma de Serviços engloba estes serviços, garantindo com isso a segurança e

confidencialidade da informação armazenada.

5.2.6 Suporte

A Plataforma deve também disponibilizar funcionalidades como o controlo de versões

e atualizações. Na verdade, o software encontra-se em constante evolução, motivo

que leva à necessidade de um serviço que permita às aplicações verificar a existência

de novas versões e, mais do que isso, testar a sua compatibilidade. Este aspeto é de
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extrema importância, uma vez que uma atualização apenas deve ser efetuada se for

garantido que o sistema continua a funcionar após a sua realização.

5.3 SPI (Serviço de Persistência de Informação)

O SPI pretende ser uma estrutura de base que comporte o registo, o mais com-

pleto posśıvel, dos cuidados prestados, facto que impõe mudanças quase imediatas

no negócio e implica, por isso, a facilidade e rapidez de adaptação das aplicações

de suporte. Assim, na definição da arquitetura de persistência é preciso considerar

mecanismos que facilitem não só a criação de aplicações mas também a sua adapta-

bilidade, de modo a torná-las interoperáveis com os sistemas existentes. A Figura

5.6 mostra uma visão geral.

Figura 5.6 – Visão Geral.

O SPI deve incluir infraestruturas espećıficas orientadas para a prestação de cuida-

dos, com base quer em fontes de informação internas quer externas. Para isso deve

apresentar mecanismos de interação para uma ampla gama de aplicações, serviços

de comunicação com fontes de dados externas (através de protocolos normalizados,
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como o HL7), assim como interfaces compat́ıveis com diferentes tipos de dispositivos

(por exemplo, sensores para a monitorização das condições gerais dos indiv́ıduos ou

dispositivos espećıficos para obter parâmetros relacionados com a saúde).

Na verdade, o crescimento exponencial de outras fontes de informação [16][17][19],

que não as diretamente relacionadas com os cuidados de saúde, pode contribuir

para construir uma base de informação que permita melhorar em muito a visão

sobre o utente e, em consequência, a qualidade da própria prestação de cuidados.

Nesse sentido deve-se permitir, inclusive, que os utentes sejam provedores diretos de

informação, o que torna os sistemas de informação menos centrados nos prestadores

e mais próximos da realidade dos utentes.

5.3.1 Requisitos do SPI

Para a consolidação do SPI é preciso considerar um conjunto abrangente de pro-

blemas, nomeadamente a grande heterogeneidade das potenciais aplicações finais.

É também importante ter em conta a necessidade de garantir um acesso simulta-

neamente eficiente e seguro a diferentes tipos de informação e, fundamentalmente, a

captura e gestão de novas categorias de dados, as quais não se encontram conveni-

entemente estruturadas. Torna-se portanto preciso antever estruturações evolutivas

que garantam que o seu significado seja transversal, ou seja, o mesmo, independen-

temente dos atores e aplicações envolvidos.

Assim, o SPI, para além de suportar aplicações que satisfaçam um conjunto genérico

de requisitos (nomeadamente, entre outros, flexibilidade, escalabilidade, interopera-

bilidade com sistemas de informação exteriores, capacidade de configuração para

necessidades espećıficas e focalizadas, e adaptação dinâmica das interfaces aos uti-

lizadores), tem de apresentar uma grande elasticidade ao ńıvel dos objetos de in-

formação, o que só será conseguido se a sua arquitetura for suficientemente ágil. A

justificação para esta aproximação é baseada na suposição de que a reorganização

de processos de negócio é altamente impreviśıvel, fazendo com que os requisitos

dos sistemas de informação evoluam naturalmente durante o processo de desen-

volvimento [156], particularmente ao ńıvel do tipo de informação que é necessário
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armazenar. Por esse motivo, os sistemas de persistência precisam de reagir rápida e

apropriadamente a esta mudança de requisitos, o que significa que adicionar novas

funcionalidades deve ser posśıvel com um risco mı́nimo. Portanto, trata-se de uma

solução orientada ao problema em causa e não às tecnologias envolvidas.

Em termos de elasticidade dos objetos de informação, um dos obstáculos que deve

ser ultrapassado é a criação de modelos robustos para assegurar a sua persistência

e respetiva semântica. Este aspeto é fundamental para suportar um número abran-

gente de potenciais aplicações.

Tendo em conta estes requisitos, para a implementação do SPI é necessário consi-

derar:

• A capacidade para refletir os diferentes modelos de prestação de cuidados e de

adaptação a diversos contextos;

• O suporte a novas áreas não anteriormente consideradas;

• A consistência da informação, de modo a que não se verifiquem incongruências

no armazenamento dos dados, devendo para isso haver uma gestão cuidada e

estruturada de toda a informação armazenada;

• A flexibilidade em termos de evolução e da capacidade de acomodar situações

excecionais;

• A modularidade e expansibilidade, quer ao ńıvel das futuras evoluções tec-

nológicas quer das estruturas de informação, uma vez que os meios tecnológicos,

bem como a própria prestação de cuidados, vão evoluindo ao longo do tempo;

• A independência tecnológica, com vista a poder adaptar-se às evoluções que

venham a surgir, não estando limitado pelas tecnologias atuais;

• As normas existentes para a persistência de informação nos diferentes tipos

de cuidados envolvidos;

• As normas para a troca de mensagens entre aplicações que atualmente estão

a ser utilizadas;
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• As questões ético-legais.

Perante a diversidade de informação que se pretende poder congregar é necessário

que o modelo de informação seja suficientemente genérico de modo a acomodar uma

grande disparidade de tipos de dados. Na verdade, o modelo de informação deve

considerar toda a diversidade e complexidade, bem como o carácter evolutivo, das

aplicações criadas, devendo cumprir os seguintes requisitos:

• Assegurar o registo da totalidade dos dados relativos a cada utente, particu-

larmente os resultantes dos momentos de interação relevantes entre estes e os

prestadores de cuidados, idealmente num registo cont́ınuo que se estende ao

longo da vida dos utentes;

• Garantir que nenhum registo é eliminado, tendo para isso um mecanismo de

versões que possibilite, em qualquer altura, saber quais as alterações efetuadas,

por quem e porque motivos, possibilitando assim a atribuição de responsabili-

dades;

• Permitir a inclusão de metainformação com todo o contexto envolvente que deu

origem a cada registo (participantes, motivos, dados recolhidos e recursos utili-

zados), podendo esta caracteŕıstica possibilitar a interoperabilidade com outros

sistemas ao ńıvel do conhecimento. Para isso é fundamental utilizar termi-

nologias normalizadas que sejam independentes do contexto de utilização ou

utilizador, como, por exemplo, a SNOMED-CT (Systematized Nomenclature

of Medicine - Clinical Terms), a CIF (Classificação Internacional de Funcio-

nalidade) ou a CID (Classificação Internacional de Doenças), entre outras;

• Validar a informação que é inserida, no que diz respeito ao conteúdo e à

origem, através de um registo prévio de utilizadores;

• Assegurar a confidencialidade dos dados e possibilitar diferentes ńıveis de acesso

a utilizadores autorizados, definindo para isso perfis de utilizador;
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• Ser fonte de informação dos profissionais aquando da prestação de cuidados,

facultando quer uma visão global dos registos do utente quer informação es-

pećıfica de um determinado episódio;

• Separar a informação demográfica dos dados derivados da prestação de cui-

dados, permitindo assim a anonimização dos mesmos, algo fundamental em

termos de segurança e privacidade;

• Permitir a utilização dos dados para outros fins que não a prestação direta de

cuidados, por exemplo para a formação de profissionais ou efeitos estat́ısticos.

O SPI deve apoiar a investigação e o planeamento estratégico através do for-

necimento de informação abrangente e consolidada;

• Correlacionar dados de diferentes utentes, de forma a ser posśıvel prevenir de-

terminadas situações (nomeadamente, doenças com bastante incidência dentro

de um quadro familiar);

• Possibilitar a partilha de informação entre prestadores de cuidados de diferen-

tes instituições e setores, prevendo uma aproximação distribúıda que faculte o

acesso a informação derivada de diversos prestadores de cuidados;

• Facilitar o planeamento interdisciplinar da prestação de cuidados entre insti-

tuições e mesmo entre diferentes áreas.

Ao responder a todos estes requisitos o SPI apresenta-se, pois, como um elemento

fundamental para consolidar uma visão mais alargada sobre os utentes, uma vez

que permite gerir informação de uma vasta gama de aplicações, num panorama que

engloba as diversas áreas da prestação de cuidados.

5.3.2 Modelo de Persistência

Neste trabalho propõe-se realizar uma extensão ao raio de abrangência da informação

existente sobre um utente. Para isso, é necessário que o SPI possua um modelo de

persistência suficientemente genérico para conseguir acomodar tal disparidade de
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tipos complexos de dados. Este deve disponibilizar um conjunto de interfaces que

permitam construir um modelo de informação com base em estruturas normalizadas

e bem definidas, na medida em que o uso dessas estruturas permite manter uma

uniformização de conceitos entre as diversas aplicações.

Ao ńıvel da persistência salienta-se a separação entre o Modelo de Referência e o

Modelo de Conhecimento. Na verdade, a existência de um Modelo de Referência

o mais abstrato posśıvel garante a sua adequação aos diversos cenários existentes,

sendo a contextualização dos dados efetuada ao ńıvel do Modelo de Conhecimento.

Na verdade, o Modelo de Referência é a base que deve permitir a criação de es-

truturas com diversos graus de complexidade, desde a simples definição de tipos de

dados, como strings ou números inteiros, até estruturas básicas (listas e arrays), e

sobre estas, estruturas mais complexas. Já o Modelo de Conhecimento comporta

um conjunto de estruturas normalizadas para a captura do conhecimento associ-

ado a uma determinada situação, contextualizando a informação armazenada. Deve

igualmente possuir um caráter genérico para acomodar os diferentes tipos de dados

derivados dos vários domı́nios de aplicação.

Modelo de Referência

O Modelo de Referência é a base de suporte da persistência de informação. Este é

concretizado através de estruturas de dados próprias, as quais apresentam diversos

ńıveis de complexidade, desde os tipos de dados, como strings ou números inteiros,

até estruturas básicas, como listas e arrays, e, sobre estas, estruturas complexas e de

agregação. A Figura 5.7 apresenta a constituição do Modelo de Referência proposto.

Os ńıveis envolvidos na Figura 5.7 são: Tipos de Dados; Estruturas Básicas de Da-

dos; Estruturas Complexas de Dados; e Estruturas Agregadoras de Dados. Os Tipos

de Dados são o ńıvel que define os conceitos mais básicos do modelo, englobando os

packages de definições, identificações, terminologias e medições, bem como os tipos

de dados primitivos (por exemplo, booleano, string, numérico, matriz ou intervalo)

e date/time (ISO8601). Este ńıvel é também responsável por definir categorias de

dados como, por exemplo, texto, quantidade ou dados encapsulados. Por sua vez,
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Figura 5.7 – Estrutura do Modelo de Referência.

as Estruturas Básicas de Dados definem estruturas de dados como listas, tabelas,

árvores, itens ou clusters, permitindo também a criação de elementos por parte do

utilizador (simples e complexos). Já as Estruturas Complexas de Dados definem

elementos mais complexos do Modelo de Referência, os quais permitem refletir, por

exemplo, uma interação entre um utente e um prestador de cuidados. Estas estru-

turas quando cruzadas com o modelo de conhecimento constituem-se em estruturas

de domı́nio. Por fim, as Estruturas Agregadoras de Dados são o ńıvel onde se criam

as entidades que servem para agregar a informação de acordo com um determinado

critério, por exemplo: categoria de dados ou localização. É a este ńıvel que se se-

para a informação por setores e por tipo de aplicação (por exemplo, EHR ou ESR)

havendo, também, a sua associação a um determinado utente.

Ao ńıvel de referenciais, e mais especificamente relacionados com os cuidados de

saúde, existem duas grandes correntes dominantes: o RM (Reference Model) do

openEHR e o RIM (Reference Information Model) do HL7. Estes dois modelos são

aqueles que começam a assumir um plano central nas aplicações que suportam a

prestação de cuidados de saúde.

No âmbito deste trabalho vai-se utilizar o RM do openEHR, uma vez que o seu

caráter genérico e adaptabilidade permitem que se possa aplicar nos restantes tipos

de aplicações. Na verdade, o Modelo de Referência que foi proposto na Figura 5.7 vai

ser parcialmente implementado através do RM do openEHR, dado que este suporta

as funcionalidades especificadas para os ńıveis inferiores do modelo. A Figura 5.8

mostra a estrutura do modelo preconizado pelo openEHR e a forma como este permi-
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te cumprir algumas necessidades do Modelo de Referência base proposto neste tra-

balho.

Figura 5.8 – Reference Model do openEHR e seu mapeamento com o Modelo de Referência
proposto.

Tal como se pode constatar na Figura 5.8 pretendem-se utilizar as camadas que se

encontram delineadas a tracejado, pois são genéricas, não considerando os blocos su-

periores visto estes já serem espećıficos para uma determinada área, não satisfazendo

por isso as necessidades do SPI, que visa abranger informação para além da saúde.

De facto, o modelo subjacente ao openEHR fornece uma estrutura bastante granular

para a definição dos dados, o que lhe permite ser preciso e abrangente. Salienta que

ao ńıvel da camada “Composition” é definido o conteúdo e contexto semântico dos

conceitos “Composition”, “Section” e “Entry”, os quais são os principais compo-

nentes do openEHR, correspondendo diretamente às classes com os mesmos nomes

do CEN EN13606, estando também relativamente conformes com a CDA (Clinical

Document Architecture) do HL7 versão 2.0. No entanto, dado o caráter generalista

que temos vindo a descrever, este modelo irá ser usado igualmente para outras áreas,

implementando as Estruturas Agregadoras de Informação do Modelo de Referência

proposto.

Na verdade, se os três primeiros ńıveis do Modelo de Referência que se propõe

podem ser implementados através do RM do openEHR (Figura 5.8), o ńıvel Es-

truturas Agregadoras de Informação apresenta um grau de abstração significativa-

mente superior ao do modelo do openEHR pois, enquanto este apenas considera a
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separação entre os dados demográficos e os referentes a um EHR, no presente traba-

lho pretende-se considerar um leque mais abrangente de aplicações e tipos de dados,

pelo que a camada de Estruturas Agregadoras de Informação considerará igualmente

ESR ou PHR, entre outros. A subarquitetura do ńıvel de Estruturas Agregadoras de

Informação relativa a um EUPR (Electronic Universal Personal Record) é mostrada

na Figura 5.9.

Figura 5.9 – Subarquitetura da Camada de Estruturas Agregadoras de Informação.

Como se verifica na Figura 5.9, a Camada de Estruturas Agregadoras de Informação

é sub-dividida em dois ńıveis, o primeiro contendo a informação relativa aos diversos

tipos de aplicações e de dados a considerar (dados demográficos, EHR, ESR, PHR,

entre outros) e o segundo agrupando essa informação de modo a obter um registo

completo e único para cada utente.

Modelo de Conhecimento

O Modelo de Conhecimento é composto a partir de estruturas de informação. Estas

entidades são baseadas nos conceitos de arquétipo e template tal como definidos no

openEHR [157]. Nesta norma, os arquétipos são modelos que permitem transpor o

conhecimento cĺınico para estruturas conceptuais, enquanto os templates são cons-

trúıdos a partir dos arquétipos para organizar os dados referentes a uma aplicação

em particular.

Um arquétipo pode ser criado para estruturar informação espećıfica como, por exem-

plo, a relativa a um exame f́ısico ou a um teste de microbiologia, apenas para citar

dois casos. Saliente-se que estas estruturas, originalmente pensadas para o setor

da saúde, são de facto suficientemente genéricas para se adaptar a outros domı́nios
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[158], pelo que se propõe a sua utilização nas várias áreas consideradas neste tra-

balho. Assim, podem ser definidos arquétipos para as diversas áreas, permitindo

transpor o seu conhecimento espećıfico para modelos de informação gerais.

Os arquétipos são regidos por um AOM (Archetype Object Model) [158] definido

pelo openEHR, que descreve a sua estrutura e semântica com base numa linguagem

de definição de arquétipos, a ADL (Archetype Definition Language) [159], embora

a XML e a OWL (Web Ontology Language) sejam também opções a ter em conta

para esse efeito.

A Figura 5.10 mostra os vários processos da validação dos arquétipos e a sua cons-

tituição.

Figura 5.10 – Processo de validação de arquétipos e sua constituição. Retirado de [158].

Como se constata na Figura 5.10, um ficheiro descritivo de um arquétipo é anali-

sado (para validar a sua sintaxe) e convertido por um analisador numa árvore que

contém os ramos principais do mesmo (“description”, “definition” e “ontology”).

Após a análise inicial, a representação em memória é então validada pelo verificador

semântico que, como o nome indica, valida as classes e os atributos mencionados no

arquétipo com base numa especificação para o modelo de informação que se encon-

tra, por exemplo, em XMI (XML Metadata Interchange) ou equivalente. Quanto

à informação propriamente dita, esta encontra-se na entidade “definition”, estando

agrupada em nós e classificada segundo um determinado tipo de dados. Cada nó
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pode conter informação e/ou outros nós.

Por sua vez, os templates são estruturas de informação obtidas através do uso de

um ou mais arquétipos. Utilizam os arquétipos como componentes reutilizáveis de

informação, construindo estruturas mais complexas, normalmente já associada às

necessidades de uma dada aplicação. Os templates encontram-se regidos por um

TOM (Template Object Model) adotado pelo openEHR [160].

Há que salientar que o conceito de template é utilizado neste trabalho num sentido

ligeiramente diferente daquele que tem no openEHR. De facto, no openEHR o tem-

plate já se encontra associado, de certa forma, à apresentação de um formulário,

algo que não se verifica no presente caso. Na realidade, considerou-se o seu uso para

representar estruturas de informação de ńıvel superior à dos arquétipos, não estando

contudo ligados à apresentação dessa mesma informação, apenas à sua estruturação.

5.3.3 Modelo de Armazenamento

O SPI permite armazenar uma grande diversidade de tipos de dados, assim como as

estruturas de informação que os contextualizam. Por esse motivo, quer a organização

dos repositórios quer os métodos utilizados para efetuar a persistência nos mesmos

têm de ser suficientemente flex́ıveis para o efeito.

Para a definição do Modelo de Armazenamento efetuou-se um estudo das soluções

de persistência mais utilizadas, das quais se salientam as bases de dados de objetos,

relacionais, e ainda as soluções não relacionais (comummente designadas NoSQL).

Vejamos as principais vantagens e desvantagens de cada uma delas.

As bases de dados de objetos (como a Matisse, InterSystems Caché, Jade, Zope,

ou db4o - database for objects) fazem o armazenamento direto dos objetos na base

de dados, guardando o objeto como um todo. Este tipo de persistência apresenta

como vantagens a escalabilidade e a existência de sistemas de gestão seguros, com

mecanismos de pesquisa e armazenamento eficientes. Por outro lado, revela algumas

desvantagens a ńıvel do desempenho caso a granularidade seja demasiado fina.

Outra opção deveras conhecida são as bases de dados relacionais. Estas, ao contrário
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das de objetos, requerem o mapeamento entre os objetos e o esquema relacional da

base de dados. Apresentam, normalmente, um bom desempenho nas pesquisas de

informação, tendo, no entanto, a desvantagem da complexidade inerente ao referido

mapeamento, bem como limitações em termos de escalabilidade e adaptabilidade.

Alguns exemplos de maior destaque são MySQL e Oracle.

As soluções NoSQL, em oposição às bases de dados relacionais, fornecem diferentes

mecanismos de armazenamento e recuperação de dados (documentos, gráficos, valo-

res chave, objetos, tabelas, entre outros). As suas vantagens incluem a simplicidade

de projeto, escalabilidade horizontal e melhor controlo sobre a disponibilidade. As

soluções NoSQL começam a ter uma utilização significativa e crescente na indústria,

em que grandes quantidades de dados são usadas, sendo o acesso aos mesmos efe-

tuado a partir de aplicações web, em tempo real [161]. Apesar destas vantagens,

no contexto do teorema CAP (Consistency, Availability and Partition tolerance)

as soluções NoSQL frequentemente comprometem a sua consistência em favor de

disponibilidade e escalabilidade. Este tipo de persistência apresenta também entra-

ves à sua maior adoção devido a: falta de suporte completo para transações ACID

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) - um conjunto de propriedades que

garantem que as transações nas bases de dados são processadas de forma confiável;

uso de linguagens de baixo ńıvel de consulta; falta de interfaces padronizadas; e

ainda o enorme investimento já realizados pelas empresas em soluções SQL [162].

No que respeita aos EHR, existem aplicações implementadas segundo as diversas

soluções até aqui apresentados, todas elas apresentando as vantagens e desvantagens

referidas.

Assim sendo, perante o estudo efetuado às diferentes possibilidades de persistência

e, definitivamente, tendo em conta as particularidades/especificidades quer da in-

formação em causa quer dos modelos utilizados (Modelo de Referência e Modelo de

Conhecimento), neste trabalho optou-se pela implementação de uma solução h́ıbrida

(ou seja, com base em tabelas relacionais e arquivo de documentos). Pretende-se

ainda que os objetos criados ao ńıvel do negócio tenham um mapeamento com a

base de dados, o que envolve a utilização de mecanismos espećıficos para o efeito,
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designados por ORM (Object-Relational Mapping), que executam automaticamente

essa tarefa. Um framework ORM muito usado na indústria é o Hibernate.

5.3.4 Repositórios

O modelo de armazenamento define a metodologia utilizada para a persistência de

informação, desde a estrutura ao ńıvel dos objetos até à sua colocação em repositórios

f́ısicos. A este ńıvel, efetua-se uma separação entre os dados e as estruturas de

informação que lhes dão significado (arquétipos e templates). Além disso, mesmo

ao ńıvel dos dados realizou-se uma divisão entre a informação derivada da prestação

de cuidados e a informação demográfica que lhe está associada o que, em termos

de segurança e privacidade, é um requisito fundamental. A Figura 5.11 mostra os

repositórios existentes dentro do SPI.

Figura 5.11 – Repositórios dentro do SPI.

Apesar da divisão existente em termos de repositórios há uma ligação entre as enti-

dades representadas. Os dados têm associado um identificador que direciona para a

informação demográfica respetiva, estando por isso implicitamente associados a essa

informação. Da mesma forma, em cada elemento armazenado é identificado qual o

arquétipo, e respetivo campo do mesmo, que lhe dá significado, havendo portanto

uma ligação tácita com o Modelo de Conhecimento.

No que concerne às estruturas de informação, que permitem construir o Modelo

de Conhecimento relacionado com um determinado domı́nio, poder-se-iam utilizar

repositórios de arquétipos já existentes no âmbito do openEHR. No entanto, esses
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arquétipos estão vocacionados especificamente para o setor da saúde, pelo que não

servem as necessidades de aplicações noutros contextos. Além disso, os arquétipos

existentes não cobrem a totalidade das áreas dentro da própria saúde, pelo que é

essencial a existência de mecanismos que permitam a criação/edição de arquétipos,

de modo a conseguir a sua adequação às várias situações particulares e a devida

persistência. Desta necessidade propõe-se efetuar uma hierarquização de estruturas

de informação entre as diversas áreas, como pode ser visto na Figura 5.12.

Figura 5.12 – Proposta de hierarquização de estruturas de informação para as várias áreas
envolvidas.

Esta proposta permite agrupar as estruturas de informação quer por área a que

dizem respeito quer por ńıvel de abrangência (local, nacional e internacional), e se

a ńıvel internacional se poderiam encontrar repositórios de âmbito mais alargado,

como o do openEHR para o caso da saúde, a ńıvel local há a necessidade de considerar

arquétipos que respondam a necessidades particulares, devido a hábitos, costumes

ou tradições.

Por outro lado, um acompanhamento administrativo para registar as estruturas de

informação, de modo a não permitir uma eventual proliferação desregulada, pode

beneficiar com este tipo de organização hierárquica.
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5.3.5 Funcionalidades do SPI

O SPI faculta um conjunto de funcionalidades que permitem aos utilizadores efetuar

o armazenamento e acesso à sua informação de forma normalizada e contextualizada,

garantindo sempre a segurança dos dados. As funcionalidades do SPI foram dividi-

das em três grupos:

• Pesquisa - dizem respeito à obtenção de informação, quer a derivada da prestação

de cuidados quer a demográfica, estruturas de informação ou informação de

auditoria;

• Inserção - correspondem à introdução de informação e de estruturas de in-

formação nos repositórios;

• Comuns - permitem realizar tarefas fundamentais, tal como o registo de novos

utilizadores, a inserção de utentes, verificações de segurança ou auditoria.

5.3.6 Acesso ao SPI

De forma a normalizar o acesso ao SPI foi definido um conjunto de API (Applica-

tion Programming Interfaces), as quais permitem ao utilizador/aplicação utilizar as

funcionalidades que este disponibiliza. A Figura 5.13 mostra a sua estruturação.

Na verdade, o SPI pode ser acedido por diversos componentes, quer de dentro da

própria Plataforma quer por parte de aplicações externas (criadas ou não a partir

da mesma) que o utilizem como base para persistir a sua informação. De facto, não

se pretende que o SPI sirva apenas os elementos da Plataforma destinados à criação

de aplicações e as aplicações geradas a partir destes, pelo que devem ser definidas

igualmente interfaces de acesso para elementos externos.

A chamada das API é feita recorrendo a mensagens normalizadas especificamente

criadas para o efeito (Figura 5.14). Um documento de chamada ao SPI é composto

por duas partes: Metainformação e Corpo da Mensagem. Na primeira encontra-se

a indicação do tipo de mensagem (por exemplo, um pedido de informação ou a in-

serção de informação num repositório), assim como as credenciais de quem pretende
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Figura 5.13 – Interface de Acesso ao SPI.

aceder ao serviço. Já o Corpo do Documento contém a informação em si, que va-

ria consoante a mensagens em causa (pode ser informação requerida ou dados para

inserir num repositório, apenas para citar os dois casos mais comuns).

Figura 5.14 – Documento de chamada ao SPI.

Após a realização da tarefa pedida, o SPI responde igualmente através de uma

mensagem normalizada (resposta), cuja estrutura se encontra na Figura 5.15.

O documento de resposta contém os mesmos dois ńıveis do que o de chamada, o que

difere é o conteúdo destes. Na Metainformação encontra-se o status, que indica se

o processo requerido foi executado corretamente, identificando posśıveis erros. Já
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Figura 5.15 – Estrutura do documento de resposta do SPI.

no Corpo do Documento encontram-se, por exemplo no caso de uma resposta a um

pedido de informação, os dados pretendidos.

Através da definição destas API, e das respetivas mensagens para lhes aceder, o SPI

garante a normalização do seu acesso, tornando-se assim num serviço de persistência

genérico pasśıvel de ser utilizado por aplicações de diversos tipos e áreas de atuação.

5.4 ECA (Ecossistema de Construção de Aplicações)

O SPI constitui apenas uma parte dos serviços necessários ao funcionamento de

aplicações adequadas às necessidades existente ao ńıvel da prestação de cuidados. É

óbvio que é posśıvel desenvolver aplicações diretamente sobre o SPI e utilizar, como

serviços individuais, as funcionalidades disponibilizadas. Trata-se, no entanto, de

uma aproximação pouco eficiente, que não tira partido das sinergias que podem ser

criadas pela existência de um ecossistema que permita agregar todos estes mecanis-

mos em prol da construção de aplicações vocacionadas para um negócio espećıfico

mas, ao mesmo tempo, capazes de interagir com a rede global de aplicações existente

no panorama da prestação de cuidados. Defende-se, portanto, a existência de uma

infraestrutura de suporte genérica que contemple um conjunto vasto de serviços, com

vista à criação de aplicações completas que satisfaçam as necessidades particulares

de cada negócio.

A Figura 5.16 mostra a diversidade de aplicações que podem ser constrúıdas através

do ECA e a interoperabilidade que se pretende atingir entre elas.
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Figura 5.16 – Construção de Aplicações para diversas áreas a partir do ECA, mantendo a
interoperabilidade entre elas.

O ECA engloba um conjunto de componentes que permitem a criação de aplicações

completas. As Ferramentas destinam-se à edição/construção de estruturas de in-

formação (arquétipos e templates) e de formulários de aplicação. Além disso, foi

considerada a necessidade de desenvolver a Aplicação Gestor, a qual permite, utili-

zando as Ferramentas e o próprio SPI, definir, de forma rápida e intuitiva, aplicações

que respondam às especificidades de uma determinada área de cuidados. A Figura

5.17 enquadra os diferentes componentes do ECA, mostrando a sua relação.
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Figura 5.17 – ECA.

Seguidamente serão especificados os componentes que interagem na Figura 5.17.

5.4.1 Ferramentas

As Ferramentas apresentadas na Figura 5.17 são aplicações stand-alone que possi-

bilitam a realização de determinadas tarefas como, por exemplo, a construção de

estruturas de informação (arquétipos e templates) ou de formulários de aplicação1.

Estas não são obrigatórias para a construção de uma aplicação ou para o seu funcio-

namento. No entanto, facultam funcionalidades que podem ser úteis aos utilizadores,

funcionando como aplicações externas que, utilizando o SPI para recolher as estru-

turas de informação necessárias, permitem moldar o modelo de informação de uma

aplicação, bem como a apresentação dos seus questionários.

Editor de Arquétipos

Construir e/ou editar arquétipos é uma caracteŕıstica relevante com vista a desen-

volver uma aplicação que esteja de acordo com as necessidades de cada organização,

mas que, ao mesmo tempo, seja interoperável com os sistemas existentes.

1O conceito de “formulário de aplicação” foi definido neste trabalho como sendo a entidade
responsável pela componente visual dos questionários, os quais se destinam à inserção de dados
dentro das aplicações geradas. Este conceito será descrito em maior detalhe na secção referente às
aplicações geradas.
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O openEHR disponibiliza um editor de arquétipos. Este não é, contudo, intuitivo,

sendo que a definição dos arquétipos é feita de forma textual e codificada. Essa não

parece ser a melhor solução para os gestores de negócio que pretendem criar as suas

aplicações, uma vez que estes não reunem, na sua maioria, competências suficientes

ao ńıvel da programação, podendo por isso o referido editor constituir um entrave

à utilização dos arquétipos.

Desta forma, propõe-se uma nova solução para criar/adaptar arquétipos que, par-

tindo de elementos gráficos do tipo mind map, permita ao utilizador mapear de

forma fácil e intuitiva os campos dos arquétipos que pretende integrar, bem como

definir, de acordo com as ontologias em vigor, os novos campos que pretende inserir.

Esta nova perspetiva, mais intuitiva, pretende a aproximação entre os detentores

do conhecimento de cada área e a informação computorizada, uma vez que lhes

permite, sem ter de mexer diretamente em qualquer tecnologia vocacionada para

a programação informática, construir modelos de informação mais próximos das

reais necessidades encontradas no terreno. Deste modo, a área do domı́nio fica mais

próxima do modelo de informação.

Editor de Templates

Outra aplicação útil é o Editor de Templates, o qual permite, através do uso de

arquétipos, construir estruturas mais complexas, os templates. Neste trabalho defen-

de-se a criação de um Editor de Templates com um caráter gráfico e mais facilmente

acesśıvel ao utilizador comum. Este deve permitir, entre outros aspetos, escolher que

campos de cada arquétipo se pretendem inserir no template e alterar a sua ordem

(num mesmo arquétipo ou mesmo entre arquétipos diferentes).

Editor de Formulários de Aplicação

Se os arquétipos e os templates moldam o modelo de informação de uma aplicação,

os formulários de aplicação são responsáveis pela sua componente gráfica. De facto,

a partir dos arquétipos constroem-se templates, que estruturalmente, definem os for-
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mulários. No entanto, estes não se encarregam da componente gráfica, da apre-

sentação, algo que foi deliberado de modo a permitir que um mesmo template se

adeque a diversas aplicações, podendo mudar apenas a forma como este é apresen-

tado em cada aplicação. A Figura 5.18 mostra a relação entre estas entidades.

Figura 5.18 – Relação entre os formulários de aplicação e as estruturas de informação.

A existência de formulários é uma caracteŕıstica fundamental à grande maioria das

aplicações. Por exemplo, uma aplicação de registo eletrónico de informação necessita

de recolher dados sobre os utentes, devendo a instituição responsável pela aplicação

ser capaz de criar/editar os seus próprios formulários, de modo a ir de encontro às

suas necessidades particulares. Da Figura 5.18 salienta-se o facto de que quer os

templates quer os arquétipos apresentam um caráter recursivo.

Quanto à criação/edição dos formulários de aplicação, esta é da responsabilidade do

Editor de Formulário de Aplicação.

5.4.2 Aplicação Gestor

Para além das Ferramentas, o ECA contempla ainda uma aplicação web designada

Aplicação Gestor. Esta destina-se à parametrização das caracteŕısticas pretendidas

pelo gestor para a sua aplicação, efetuando a consequente geração automática da

mesma. Dentro deste processo de definição, salienta-se que a construção do modelo
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de informação da aplicação é efetivada utilizando as Ferramentas, enquanto que os

mecanismos de persistência são realizados através do SPI. São também escolhidos

os serviços a inserir na aplicação, sob a forma de interfaces para web services.

5.4.3 Funcionalidades Gerais com vista à Construção de
Aplicações

O ECA permite o desenvolvimento de aplicações, não só em termos de funcionali-

dades, lógica e apresentação, mas também as estruturas subjacentes que permitem

a persistência da informação. Nesse sentido, através do uso das Ferramentas e do

próprio SPI, é facultado um conjunto de funcionalidades que permitem que um

gestor consiga construir um modelo de informação que suporte a aplicação que pre-

tende desenvolver, ficando edificada, além da própria estruturação dos dados, o seu

armazenamento e interligação com os restantes sistemas implementados.

Além disso, a Plataforma de Serviços disponibiliza também mecanismos de auten-

ticação e segurança, permitindo um desenvolvimento completo e fácil de aplicações

mas tendo sempre em consideração os aspetos relacionados com a segurança e pri-

vacidade dos dados, algo que é salvaguardado a todos os ńıveis do sistema.

É também facultado um mecanismo de gestão de backoffice que permite, por exem-

plo, a inserção de novos utilizadores ou alteração da informação sobre os existentes,

a criação de perfis de utilizador, de modo a definir os privilégios e restrições, bem

como a gestão de acesso e atividade de cada utilizador do sistema, o que poderá

permitir a atribuição de responsabilidades.

Para além disso, as aplicações podem considerar os gostos e necessidades (funcio-

nalidades pretendidas) de cada utilizador, uma vez que tal é permitido pelo ECA.

Este aspeto pode contribuir para a aceitação das aplicações. A adaptabilidade das

interfaces passa, por exemplo, pela possibilidade de escolha do dispositivo a utili-

zar (tablet, PC, entre outros), bem como da forma como os campos aparecem nas

interfaces (campos, tipo de letra ou tamanho dos botões, apenas para citar três

exemplos) ou como os erviços são apresentados.
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5.4.4 Metodologia de Desenvolvimento

Para desenvolver uma aplicação começa-se por uma análise dos seus requisitos. A

partir destes, identificam-se os modelos de apresentação de informação, de conheci-

mento e de processos, os quais permitem a semiautomatização da construção através

da utilização (criação/edição/uso) de arquétipos e templates. Com base nos tem-

plates criam-se os formulários de aplicação, que se destinam a definir a interface

gráfica.

É de salientar que os arquétipos e templates podem ser modificados em runtime,

possibilitando com isso a adaptabilidade das aplicações a novos requisitos ou requi-

sitos não previstos na fase de análise. Finalmente, partindo dos formulários e da

lógica de negócio gera-se a lógica ligada à interface com o utilizador. A Figura 5.19

resume a metodologia de desenvolvimento descrita.

Figura 5.19 – Mind Map do desenvolvimento de aplicações.
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5.4.5 Criação de uma Aplicação a partir do ECA

Para a construção de uma aplicação deve ser seguida a metodologia já descrita.

Particularmente, deverá ser previamente efetuada uma análise sobre o domı́nio da

aplicação que se pretende construir. Sobre essa análise deverão ser estabelecidos os

tipos de informação a registar e as metodologias a usar na inserção/visualização dos

dados.

Após a referida análise o utilizador pode usar a Aplicação Gestor, disponibilizada

pelo ECA, para efetuar a parametrização e consequente geração automática da

aplicação. Dentro deste processo salienta-se que a construção do modelo de in-

formação da aplicação é levada a cabo utilizando um conjunto de ferramentas de

edição de estruturas de informação. Quanto aos mecanismos de persistência estes são

realizados através do SPI. São também escolhidos os serviços a inserir na aplicação,

os quais vão ser instanciados a partir de um servidor. Alguns desses serviços, como

o Serviço de Controlo de Versões e Atualizações, são inseridos de forma automática,

dado ser fundamental a sua existência.

Depois da parametrização, a aplicação (Figura 5.20) é então instanciada num ser-

vidor web já com as caracteŕısticas e serviços pretendidos. Esse passo é realizado

a partir de uma aplicação base, ficando a aplicação final dispońıvel aos seus utili-

zadores alvo já com a configuração de acesso ao SPI devidamente ajustada ao caso

espećıfico. Note-se que em qualquer altura é posśıvel editar a parametrização de

uma aplicação e reinstanciá-la sem perda da informação, uma vez que os dados

estão separados dela, residindo no SPI.

Através da aplicação gerada é posśıvel usar as ferramentas de edição para criar/alterar

estruturas de informação, algo que pode ser realizado em runtime [163].

5.4.6 Aplicações Geradas

As aplicações geradas a partir do ECA destinam-se aos utilizadores finais, devendo

satisfazer as necessidades da sua área de negócio. Estas devem assentar numa base

estrutural sólida (Figura 5.21) capaz de fornecer as funcionalidades gerais de uma
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Figura 5.20 – Instanciação de uma Aplicação.

aplicação, a qual é moldada, pelo ECA, de modo a cumprir com os requisitos mais

espećıficos do negócio em causa.

Figura 5.21 – Estrutura base das aplicações criadas a partir do ECA.

A Figura 5.21 mostra a base estrutural que vai sustentar todas as aplicações criadas

a partir do ECA. As Vistas são o front-end da aplicação, englobando as páginas de

autenticação, gestão e navegação. Por sua vez, ao ńıvel do Negócio são estabelecidas

as entidades que constituem a aplicação, bem como as suas relações, resultando dáı
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o modelo de negócio que a suporta. Quanto aos Formulários de Aplicação estes

são a componente gráfica dos templates, destinando-se à inserção de informação. A

persistência é efetuada recorrendo ao SPI, sendo a ligação estabelecida através da

Interface de Persistência. Finalmente, as Interfaces de Serviços e Ferramentas per-

mitem a ligação às ferramentas disponibilizadas pelo ECA e aos serviços adicionais

que foram incorporados na aplicação.

Em jeito de conclusão, pode afirmar-se que a Plataforma de Serviços é capaz, através

dos seus componentes, de permitir a construção de aplicações completas para as

diversas áreas da prestação de cuidados. Esta apresenta-se igualmente como um

elemento-chave no que respeita à persistência de informação, podendo servir de

suporte a inúmeras aplicações.



6 Implementação da Plataforma
de Serviços

Este caṕıtulo apresenta as opções tecnológicas tomadas para a implementação das

soluções propostas no caṕıtulo anterior. Inicialmente é apresentado o SPI (Serviço de

Persistência de Informação), seguindo-se a Plataforma de Serviços que, englobando-

o, disponibiliza funcionalidades necessárias às aplicações de alto ńıvel. Completando

o ciclo, é apresentado o ECA (Ecossistema de Construção de Aplicações), que fa-

cilita o desenvolvimento de aplicações que façam uso da Plataforma. Numa fase

posterior, e de modo a efetuar a prova de conceito, constrói-se um cenário de va-

lidação que envolve diferentes tipos de aplicações e áreas de prestação de cuidados,

demonstrando como as soluções definidas neste trabalho conseguem responder aos

requisitos presentes no mesmo.

6.1 SPI (Serviço de Persistência de Informação)

O SPI pretende ser uma estrutura de base que comporte o registo, o mais completo

posśıvel, dos cuidados prestados, independentemente da sua natureza. Por esse

motivo, a sua arquitetura deve ser suficientemente genérica, de modo a acolher uma

gama abrangente de tipos de dados.

O SPI deve satisfazer os requisitos de persistência de informação de uma ampla

145
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gama de aplicações. Além disso, o crescimento exponencial de outras fontes de in-

formação [16][17][19], que não estão, atualmente, diretamente relacionadas com os

cuidados primários de saúde, pode contribuir para construir uma base de informação

mais alargada, que permita melhorar em muito a visão sobre o utente e, em con-

sequência, a qualidade da própria prestação de cuidados. Assim, o SPI deve garantir

os mecanismos de persistência para informação que vá além da prestação direta de

cuidados, devendo permitir, inclusive, que os utentes sejam provedores diretos de

informação (por exemplo, Personal Health Records), algo que torna os sistemas de

informação menos centrados nos prestadores e mais próximos da realidade dos uten-

tes.

Para a implementação do SPI foi selecionada a aproximação SOA, porquanto esta

permite que os processos de negócio tenham um alto grau de flexibilidade e adap-

tabilidade, possibilitando [164]:

• Desenvolvimento de novos serviços a partir de uma agregação de componentes,

os quais podem ser executados em diferentes sistemas operativos e constrúıdos

em linguagens de programação distintas;

• Consistência no desenvolvimento e implementação da infraestrutura;

• Redução do tempo de projeto, desenvolvimento, implementação e teste, devido

à reutilização de serviços e componentes existentes. Este facto contribui para

a diminuição dos custos associados e do risco de introdução de novos erros;

• Melhoria cont́ınua dos processos de negócios, uma vez que é possibilitado aos

programadores a alteração dos fluxos de processos enquanto monitorizam os

efeitos resultantes;

• Soluções configuráveis pelo utilizador.

A Figura 6.1 mostra a aproximação metodológica utilizada para o desenvolvimento

do SPI, na qual, utilizando os prinćıpios gerais da SOA, efetuando o levantamento

tecnológico e normativo necessários, e definindo os objetivos e requisitos deste serviço,

foi posśıvel elaborar uma arquitetura de persistência e os seus principais serviços.
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Figura 6.1 – Metodologia utilizada.

Os serviços constituintes do SPI devem não apenas gerir as fontes de informação

internas mas também apoiar os mecanismos de importação e exportação de in-

formação. Posteriormente, os mecanismos de persistência de informação foram iden-

tificados, implementados e validados.

Para ser posśıvel cumprir com estas premissas foram definidos os componentes fun-

damentais do SPI (Figura 6.2).

Figura 6.2 – Constituintes do SPI.
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O SPI é constitúıdo por:

• Repositórios - destinam-se a armazenar informação, tendo sido divididos, de

acordo com o tipo de informação que contêm, em repositórios de Informação

de Acesso ao SPI, Auditoria, Informação Demográfica, Dados e Estruturas de

Informação;

• Serviços do SPI - implementam as funcionalidades de mais baixo ńıvel dispo-

nibilizadas pelo SPI. Foram divididos em:

Serviços Acesso aos Repositórios - facultam o acesso aos diversos repo-

sitórios, para a obtenção, alteração ou inserção de informação;

Serviços Comuns - são mais genéricos do que os Serviços de Acesso aos

Repositórios, realizando funções fundamentais como a validação do formato da

informação a armazenar ou o encapsulamento de mensagens de acordo com

formatos pré-definidos.

• Processos do SPI - Se os Serviços do SPI permitem a realização de tarefas

simples, como o acesso aos repositórios ou a validação da informação a ar-

mazenar, os Processos servem para agrupar esses serviços para a realização de

tarefas mais complexas, como a pesquisa ou a inserção de informação e de es-

truturas de informação, assim como a verificação de segurança e a auditoria.

Foram divididos em:

Processos comuns - possibilitam a realização de tarefas tais como o registo

de novos utilizadores, inserção de utentes, verificações de segurança, audi-

toria, ou ainda a disponibilização do Modelo de Referência e do Modelo de

Conhecimento para uso por parte do próprio SPI ou de entidades externas que

deles façam uso;

Processos de Pesquisa - permitem pesquisar informação no SPI, quer a de-

rivada da prestação de cuidados quer a demográfica, estruturas de informação

ou informação de Auditoria;

Processos de Inserção - permitem a inserção de informação e de estruturas

de informação nos repositórios do SPI.
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• Interface de Acesso - constitui a forma de acesso ao SPI, tendo sido definida

de modo a suportar a diversidade de aplicações que lhe podem aceder (como

por exemplo, aplicações de registo eletrónico de informação ou dispositivos de

recolha automática de dados).

A Figura 6.3 mostra o SPI implementado como SOA.

Figura 6.3 – Modelo SOA do SPI.

Segundo este modelo, ao ńıvel mais baixo encontram-se os repositórios f́ısicos de

informação, os quais são acedidos através dos serviços, estando a lógica que os rege

definida na camada de negócio. Por fim, as Interfaces permitem o acesso ao sistema.

Mapeando as entidades representadas na Figura 6.3 com os elementos constituintes

do SPI (Figura 6.2), verifica-se uma equivalência quase direta nos repositórios e

nas interfaces, e se os serviços da SOA servem para implementar os serviços mais

granulares do SPI, os processo de negócio permitem agrupar esses serviços para a

realização de tarefas mais complexas. A Figura 6.4 apresenta esta relação de uma

forma mais pormenorizada.

É de salientar que sendo o SPI implementado de acordo com uma arquitetura SOA é

posśıvel um ńıvel de abstração que o torne independente das tecnologias de bases de

dados subjacentes. Inclusive, a sua implementação pode basear-se num paradigma

de Cloud Computing, uma vez que, segundo Linthicum [165], o facto da Cloud forne-

cer recursos que podem ser utilizados conforme as necessidades que forem surgindo,
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Figura 6.4 – Modelo do SPI implementado como SOA.

dos quais se incluem os relativos ao armazenamento de dados, serviços e processos,

faz com que seja posśıvel expandir uma aplicação SOA para fora de um ambiente

local, garantindo com isso um maior ńıvel de acessibilidade e de disponibilidade de

recursos.

6.1.1 Repositórios

Os repositórios são as entidades f́ısicas para armazenar a informação. Na medida

em que o SPI se destina a recolher informação de vários tipos considerou-se fun-

damental a sua separação em cinco grupos fundamentais: Informação de Acesso ao

SPI, Informação Demográfica, Dados, Estruturas de Informação e Auditoria. Na

verdade, tem de haver um registo dos utilizadores que podem aceder ao SPI, bem

como do tipo de informação a que podem aceder. Esses dados ficam no Repositório

de Informação de Acesso ao SPI. Quanto à informação efetivamente relacionada com

a prestação de cuidados, existe uma divisão entre os dados (Repositório de Dados)
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e a informação demográfica (Repositório de Informação Demográfica) que identi-

fica a quem estes pertencem e os diversos prestadores envolvidos. A persistência

desta informação em repositórios distintos é importante em termos de segurança e

privacidade. Já as estruturas de informação, que contextualizam os dados, estas

encontram-se num repositório espećıfico para o efeito (Repositório de Estruturas

de Informação). Por fim, e na medida em que a auditoria é fundamental para a

realização de tarefas como a atribuição de responsabilidades, existe também um re-

positório para recolher toda a informação relativa aos acessos ao SPI (quem, quando,

a partir de onde, tarefas realizadas, informação inserida ou pesquisada), a qual fica

no Repositório de Auditoria.

No que respeita à implementação dos repositórios, após o estudo efetuado no caṕıtulo

anterior em relação às soluções mais comummente utilizadas para a persistência de

informação e, definitivamente, tendo em conta as particularidades/espe-cificidades

quer da informação em causa quer dos modelos utilizados (Modelo de Referência e

Modelo de Conhecimento), optou-se pela implementação de uma solução h́ıbrida (ou

seja, com base em tabelas relacionais e arquivo de documentos). Pretende- -se ainda

que os objetos criados ao ńıvel do negócio tenham um mapeamento automático com

a base de dados. Esta facilidade envolve mecanismos de mapeamento de objetos, os

quais executam automaticamente tal tarefa.

As vantagens diretas da escolha desta solução são:

• O trabalho de mapeamento entre o modelo de objetos e o modelo relacional

é feito automaticamente pelos mecanismos dispońıveis, pelo que as aplicações

encaram a persistência como uma base de dados de objetos, não se preocupando

com o mapeamento;

• Aproveita a capacidade/desempenho das bases de dados relacionais em termos

de pesquisa podendo, além disso, fazer uso de DBMS (Database Management

Systems) já existentes.

Embora a utilização de mecanismos de mapeamento de objetos possa, à partida,

sugerir alguns problemas ao ńıvel de falta de métodos mais complexos de pesquisa,
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gestão de sessão, segurança e capacidade de transação, estes problemas não se põem

no presente caso, pois apenas vamos usar os referidos mecanismos para efetuar o

mapeamento dos objetos para o modelo relacional, implementando todos os referidos

métodos ao ńıvel dos próprios objetos. Outra posśıvel desvantagem seria o facto de

que de cada vez que houvesse uma alteração no modelo de objetos isso implicaria

uma modificação na base de dados relacional. Esta também é uma falsa desvantagem

neste sistema, pois o Modelo de Referência utilizado não se encontra associado à

lógica de negócio, sendo suficientemente genérico para não sofrer alterações.

Persiste o problema relacionado com a granularidade dos dados, uma vez que uma

solução deste tipo perde em desempenho caso a granularidade seja demasiado fina.

Para obviar este problema propõe-se efetuar uma serialização (Figura 6.5), a qual

será realizada da seguinte forma:

• Os componentes do Modelo de Referência que têm controlo de versão (Compo-

sitions e Sections) são armazenados com todos os seus atributos instanciados

na base de dados relacional, uma vez que estes estão sujeitos mais frequente-

mente a pesquisas;

• Por sua vez, e de modo a diminuir a granularidade e com isso aumentar o

desempenho das pesquisas, a partir das Entries é efetuada uma serialização,

pelo que, embora a metainformação de uma Entry seja igualmente guardada

na base de dados relacional, o seu conteúdo é armazenado na forma de docu-

mentos.

A Figura 6.6 apresenta o modelo adotado para a implementação das bases de dados.

Esta solução permite:

• Um modelo de armazenamento menos complexo que o modelo de objetos, sendo

constitúıdo por um conjunto tabular de dados que pode ser armazenado numa

base de dados relacional;

• A granularidade seja substancialmente reduzida, através da serialização, com

os correspondentes benef́ıcios de desempenho ao ńıvel das pesquisas.
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Figura 6.5 – Solução de Serialização adotada. Adaptado de [6].

Figura 6.6 – Relação lógica entre os ńıveis que constituem a Persistência.

Salienta-se que mesmo os nós de menor granularidade podem ser facilmente pes-

quisados utilizando as suas paths (que são extráıdas dos arquétipos e templates),

pois estas ficam catalogadas de forma tabular aquando da serialização. Esta carac-

teŕıstica é apresentada na tabela que aparece na Figura 6.5.

Repositório de Informação de Acesso ao SPI

O SPI apresenta um mecanismo de verificação de segurança que permite, através

das credenciais recebidas aquando de um pedido feito por um utilizador/aplicação,

averiguar quais as funcionalidades e o tipo de informação a que esse utilizador pode

aceder. Para realizar essa tarefa faz uso da informação existente no Repositório de
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Informação de Acesso ao SPI.

A Figura 6.7 apresenta a estrutura deste repositório.

Figura 6.7 – Estrutura do Repositório de Informação de Acesso ao SPI.

Como se verifica na Figura 6.7, a tabela central do repositório é a “SPIUsers”, a qual

contém as credenciais de todos os utilizadores registados no SPI. Destas credenciais

salienta-se o grupo profissional a que esse utilizador pertence, o qual está associado

a uma determinada área, como o Setor Social ou a Saúde, por exemplo. O utilizador

está também relacionado com uma ou várias Instituições ou secções destas, das quais

faz parte. Além disso, considerou-se importante a possibilidade de criação de grupos

institucionais, os quais permitem a constituição de parcerias e com isso a partilha

de informação entre os elementos desses mesmos grupos.
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Existe, contudo, uma situação especial, que é quando o utilizador é um paciente e

não um prestador de cuidados, pertencendo nesse caso ao grupo profissional “pati-

ent”. Nessa situação, as instituições a que está associado são aquelas que contêm

informação relacionada consigo.

Desta forma, com base na informação existente no Repositório de Informação de

Acesso ao SPI é posśıvel efetuar a validação das credenciais de um utilizador e,

através desse processo, gerar as autorizações que determinam as funcionalidades e

a informação a que esse utilizador pode ter acesso.

Repositório de Informação Demográfica

O SPI efetua uma separação clara entre os dados resultantes da prestação de cui-

dados e a informação demográfica que permite identificar a quem estes pertencem.

Este facto garante a proteção da informação e salvaguarda a sua confidencialidade.

Ao ńıvel da informação demográfica, verifica-se que nas diversas áreas envolvidas já

existem sistemas implementados para a identificação dos seus utentes, como o RNU

(Registo Nacional de Utentes), pelo que o Repositório de Informação Demográfica

do SPI pode fazer a identificação dos utentes, através de um identificador único, não

tendo contudo a necessidade de recolher a informação demográfica correspondente,

a qual permaneceria nos sistemas já em vigor.

A Figura 6.8 apresenta a estrutura do Repositório de Informação Demográfica.

Figura 6.8 – Estrutura do Repositório de Informação Demográfica.

Como se verifica na Figura 6.8, a tabela “Entities” destina-se a identificar as diver-

sas entidades que podem participar na prestação de cuidados, atribuindo-lhes um

identificador único, bem como um nome e pequena descrição (opcionais) que apenas
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servem para facilitar a sua identificação por humanos dentro do sistema, não estando

vinculados a qualquer informação pessoal do indiv́ıduo. De facto, em cada sessão

uma aplicação recebe um id do utente válido apenas para a mesma, pelo que quando

pretender inserir informação sobre esse utente envia-a ao SPI juntamente com o re-

ferido id. Da mesma forma, no caso de uma pesquisa, recebe a informação como

estando associada a esse id, efetuando então, localmente, a associação ao utente em

causa. Esta solução constitui uma forma de proteger a informação e salvaguardar a

sua confidencialidade, sendo que o próprio id, ao ser enviado, é encriptado.

As entidades podem ser utentes, prestadores de cuidados ou instituições de prestação

de cuidados, estando estes tipos definidos na tabela “EntityTypes”. Além disso, no

caso dos prestadores de cuidados e das instituições, cada entidade pertence a um

determinado setor (tabela “Sectors”), como o Social ou a Saúde.

Repositório de Dados

Os Repositórios de Dados destinam-se a armazenar informação derivada da prestação

de cuidados. Um EUPR (Electronic Universal Personal Record) é a entidade que

contém toda a informação referente a um utente, sendo o elemento central a partir

do qual derivam os diversos tipos de informação que pode existir sobre o mesmo,

como um EHR (Electronic Health Record), ESR (Electronic Social Record) ou PHR

(Personal Health Record), apenas para citar três exemplos. A Figura 6.9 apresenta

a estrutura global do Repositório de Dados, que engloba os diversos componentes

que constituem o EUPR de um utente.

Se o EUPR é a entidade central do repositório, servindo para agrupar a diversa

informação referente a um utente, a informação em si encontra-se nas entidades

EHR, ESR ou PHR, entre outras que possam ser criadas.

De modo a uniformizar o registo da informação nos repositórios foi definido um

modelo geral para o armazenamento da mesma, o qual é suficientemente genérico

para poder acomodar os diversos tipos de informação previstos. A Figura 6.10

apresenta a sua estrutura, que é comum às entidades EHR, ESR e PHR.
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Figura 6.9 – Constituintes do EUPR de um utente.

Figura 6.10 – Elementos constituintes dos diversos componentes de um EUPR, neste caso
particular de um ESR.
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Assim, cada vez que haja uma interação entre o utente e um prestador de cuidados,

seja ela direta ou indireta, é gerada uma Composition, a qual contextualiza o motivo

dessa interação e os seus intervenientes. Se a Composition enquadra a interação, a

informação em si vai ser agrupada em Entries, as quais podem ser uma medição de

pressão arterial ou um relatório relativo aos hábitos de alimentação de um utente,

apenas para citar dois exemplos. Também a este ńıvel existe uma identificação dos

prestadores envolvidos em cada uma das Entries, bem como uma listagem das estru-

turas de informação (arquétipos e templates) usados nas mesmas, algo que facilita

em muito o posterior processo de pesquisa de informação. Além disso, as Entries

foram divididas em três grupos, de acordo com o tipo de informação que contêm,

podendo ser “Observation”, “Evaluation” ou “Instruction”. Estes parâmetros estão

definidos na tabela “EntryTypes”.

Saliente-se que se até ao ńıvel das Entries a base de dados é relacional, encontrando-

-se a metainformação da própria Entry ainda no modelo relacional, os dados da En-

try em si (as medições ou o registo de valores pelo prestador de cuidados) ficam

em documentos XML (denominados “Documentos de Informação”), os quais se en-

contram enumerados na tabela “DocumentsList”. Na verdade, esta tabela contém

os apontadores que permitem aceder aos diversos documentos, fazendo portanto a

ponte entre o modelo relacional e a solução NoSQL que armazena os documentos.

A Figura 6.11 apresenta um Documento de Informação no qual está contida a in-

formação de um template, o qual, por sua vez, incorpora dois arquétipos.

Figura 6.11 – Documento de Informação.

O documento encontra-se associado à Entry com a referência “0001”, sendo a versão
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“1.0” do mesmo. Este acomoda a informação referente ao “First Visit Template”,

com o qual é feito o mapeamento através do parâmetro url na sua definição, o mesmo

acontecendo com os arquétipos envolvidos, os quais são endereçados igualmente por

um parâmetro com o mesmo nome. Saliente-se que mesmo dentro do arquétipo é

efetuada uma ligação entre cada tag definida no documento e o respetivo campo

do arquétipo, algo realizado a partir do parâmetro path. Esta solução permite que

cada documento armazene apenas a informação necessária para um dado template,

não tendo a necessidade de conter todos os campos de um determinado arquétipo,

caso não seja preciso. Para o caso em que são utilizados arquétipos completos basta

referenciar o endereço do arquétipo aquando da sua definição, não havendo a obriga-

toriedade de indicar as paths dentro de cada campo, visto haver uma correspondência

direta entre os campos do documento e do arquétipo.

Salienta-se a necessidade de considerar, em qualquer das entidades envolvidas no

modelo, eventuais alterações ao seu conteúdo como, por exemplo, a correção de um

determinado registo ou de parte do mesmo. Deve também ser garantido que nenhum

registo é eliminado. Como consequência, todas as entidades contêm um controlo de

versões, sendo que, por exemplo, uma atualização de uma Entry, é realizada através

da criação de uma nova versão e não mediante a correção ou eliminação efetiva dos

dados a alterar.

Repositório de Estruturas de Informação

As estruturas de informação, que contextualizam os dados, encontram-se num re-

positório espećıfico para o efeito (Repositório de Estruturas de Informação) (Figura

6.12).

Figura 6.12 – Estrutura do Repositório de Estruturas de Informação.
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Como se verifica na Figura 6.12, existe uma tabela onde estão enumerados os diversos

arquétipos existentes, tendo cada um deles o endereço da sua localização num dos

locais da internet onde estes se encontram alojados. O mesmo acontece com os

templates. É de realçar a relação de muitos para muitos entre arquétipos e templates,

visto um arquétipo poder ser usado em vários templates e cada template poder conter

vários arquétipos. Esta é uma caracteŕıstica importante do sistema, a reutilização

de estruturas.

Repositório de Auditoria

Com vista a recolher toda a informação relativa aos acessos ao SPI (quem, quando,

a partir de onde, tarefas realizadas, informação inserida ou pesquisada), foi definido

o Repositório de Auditoria. A sua estrutura encontra-se na Figura 6.13.

Figura 6.13 – Estrutura do Repositório de Auditoria.

Cada AuditSession está associada a um utilizador, através do seu EUPR, contém

a informação dos prestadores responsáveis por realizar as diversas tarefas, e agrupa

Activities. Fazendo a correspondência com o modelo definido para a prestação de

cuidados, cada vez que seja criada uma Composition é gerada uma AuditSession,

enquanto que cada Entry é registada numa Activity.
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6.1.2 Serviços do SPI

O SPI disponibiliza um conjunto de serviços atómicos para a realização de tarefas es-

pećıficas. Estes apresentam um elevado grau de granularidade, tendo sido divididos

em Serviços de Acesso aos Repositórios e Serviços Comuns.

Serviços de Acesso aos Repositórios

Os Serviços de Acesso aos Repositórios permitem a comunicação com os diversos

repositórios do SPI, visando quer a pesquisa quer a inserção de informação nestes.

De facto, foi criado um serviço de acesso para cada repositório do SPI (Informação

de Acesso ao SPI, Informação Demográfica, Dados, Estruturas de Informação e

Auditoria).

Dado que se pretende que estes sejam mecanismos simples, isto é, que procedam à

interação com os repositórios de forma rápida e eficiente, para a sua implementação

foram criados serviços web simples que mapeiam diretamente operações CRU (Cre-

ate, Read, Update)1, o que diminuiu a complexidade inerente.

Serviços Comuns

Os Serviços Comuns são serviços mais genéricos do que os de Acesso aos Repo-

sitórios. Dentro destes salienta-se o Serviço de Verificação de Utentes, que averigua

se um determinado utente se encontra ou não registado no SPI. Este é utilizado

em conjunto com o Serviço de Acesso ao Repositório de Informação Demográfica

e o Serviço de Procura de Queries, o qual pesquisa, no repositório adequado, a

existência de queries que correspondam ao pedido de um utilizador.

Para o caso espećıfico das estruturas de informação é importante também a validação

da sua estrutura antes da inserção nos repositórios. Para efetuar essa tarefa existem

dois serviços: o XML/ADL Parser e o Validador. O primeiro verifica se a estrutura

1Este tipo de operações costuma ser designada de CRUD (Create, Read, Update, Delete). Neste
caso particular a operação de Delete não pode ser efetuada, pois nenhum registo é pasśıvel de ser
apagado, existindo sim um mecanismo de versões. Nesse sentido, as operações foram designadas
de CRU.
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do documento é válida com o formato em causa (XML ou ADL), enquanto o segundo

testa se a nomenclatura utilizada no documento se encontra de acordo com o AOM

(Archetype Object Model) ou o TOM (Template Object Model), consoante se trate

de uma arquétipo ou de um template, respetivamente.

Existe ainda um serviço que disponibiliza o Modelo de Referência e o Modelo de

Conhecimento, quer para uso por parte do próprio SPI quer para módulos da Plata-

forma ou aplicações externas que deles façam uso. Na verdade, sendo estes modelos

fundamentais para a organização da informação dentro do SPI, tanto em termos

estruturais como contextuais, o seu uso pelas aplicações que recorram ao SPI é es-

sencial para que estas consigam interpretar os dados dentro da própria aplicação.

Além disso, o uso destes modelos possibilita, ao mesmo tempo, manter a coerência

semântica entre as diversas aplicações que façam uso do SPI, o que se traduz em

interoperabilidade. Estes modelos estão dispońıveis no SPI para poderem ser im-

portados ou instanciados pelas aplicações que deles façam uso, tratando-se portanto

de uma instanciação ou importação e não de uma API que disponibiliza diversos

métodos de acesso.

Por fim, se a API de Acesso ao SPI recebe as chamadas efetuadas pelas aplicações

que o utilizam, encaminhando-as para os processos respetivos, aquando da resposta

ao utilizador é necessário encapsular a informação de resposta no formato definido

pelo mesmo. Para esse efeito foi criado o Serviço de Resposta.

6.1.3 Processos do SPI

Se os serviços apresentados até aqui permitem a realização de tarefas simples, como

o acesso aos repositórios, os Processos do SPI permitem agrupar esses serviços para

a realização de tarefas mais complexas (Figura 6.14). Estes foram divididos em cinco

grupos: comuns; de pesquisa; de inserção; e de resposta.
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Figura 6.14 – Processos de negócio a utilizar serviços atómicos para a realização de tarefas
mais complexas.

Processos Comuns

Os Processos Comuns permitem realizar tarefas fundamentais ao SPI, tal como

o registo de novos utilizadores, inserção de utentes, verificações de segurança ou

auditoria.

O Processo de Registo de Utilizadores é o primeiro passo que um gestor tem de

executar quando pretende que a sua aplicação seja suportada pelo SPI. Este processo

faculta uma interface gráfica para que este insira a informação necessária com vista

ao seu registo (Figura 6.15).

De facto, só após se ter registado na Plataforma de Serviços é que o gestor pode

criar o modelo de informação que irá suportar a sua aplicação. Esta informação

é portanto importante para a atribuição de autorizações aquando de um acesso ao

SPI, constituindo um mecanismo de segurança essencial.

Quando um gestor pretende criar um novo utente no SPI, de modo a poder inserir

informação sobre o mesmo, utiliza o Processo de Inserção de Utentes (Figura 6.16).

A esse novo utente é atribúıdo um identificador único, restrito ao SPI, o qual não está

diretamente associado a qualquer informação “real” sobre o indiv́ıduo, identificando-

o apenas dentro do sistema.

Assim sendo, em cada sessão a aplicação recebe um id do utente que é válido apenas
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Figura 6.15 – Processo de Registo de Utilizadores.

Figura 6.16 – Processo de Inserção de Utentes.

para essa sessão, pelo que quando pretender inserir informação sobre esse utente

envia ao SPI a informação juntamente com o id. Da mesma forma, no caso de uma

pesquisa, recebe a informação como estando associada a esse id, efetuando então,

localmente, a associação ao utente em causa. Este mecanismo constitui uma forma

de proteger a informação e salvaguardar a sua confidencialidade, dado não haver uma

ligação direta no SPI entre o id do utente e qualquer informação que o identifique.

A verificação de segurança apresenta-se assim como uma âncora fundamental para

garantir que só acede aos dados quem efetivamente tem autorização para tal. Para

isso, existe o Processo de Verificação de Segurança, que verifica as credenciais de
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quem pretende aceder ao SPI, gerando um token que contém as autorizações que

esse utilizador em particular possui. Só após esta verificação é que o utilizador pode,

ou não, realizar as tarefas que pretende no SPI.

Como se verifica na Figura 6.17, sempre que um utilizador/aplicação pretenda ace-

der a determinada informação ou funcionalidade do SPI tem de lhe enviar uma

mensagem que contém as suas credenciais (Cred). Essa mensagem é recebida pela

Interface de Acesso, que encaminha as credenciais para o Processo de Verificação

de Segurança, o qual verifica os privilégios que esse utilizador possui, gerando um

token (T) com as autorizações deste.

Figura 6.17 – Processo de Verificação de Segurança dentro do SPI.

É de salientar que as credenciais são um identificador interno de segurança dentro

da Plataforma de Serviços (que engloba o SPI), vindo já associadas a cada pedido

feito ao SPI. De facto, a Plataforma possui um mecanismo de segurança que obriga

a efetuar a autenticação por parte de cada utilizador/aplicação sempre que faça uso

da mesma (Figura 6.18).

Desta forma, cada pedido que chega ao SPI já passou por uma primeira fase de

controlo de segurança (ao ńıvel da Plataforma), em que o Serviço de Autenticação

e Segurança gerou as credenciais (Cred) com base no identificador externo (Aut) do
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Figura 6.18 – Verificação de Segurança no SPI, a qual se encontra diretamente relacionada
com o Serviço de Autenticação e Segurança da Plataforma na qual se insere.

utilizador em causa, pelo que está garantido que quem efetua o pedido se encontra

registado e devidamente autenticado na Plataforma.

Assim, ao ńıvel do SPI a verificação passa por determinar se o utilizador pode ou

não efetuar a tarefa que pretende realizar, processo este que é feito através da va-

lidação das suas credenciais com os dados existentes no Repositório de Informação

de Acesso ao SPI. Este repositório contém o registo dos diferentes utilizadores e

os seus privilégios dentro do SPI, resultando dáı um token (T) com as suas auto-

rizações. A verificação é feita, tal como foi apresentado na estrutura do Repositório

de Informação de Acesso ao SPI (Figura 6.7), com base em três aspetos:

• Grupo profissional a que esse utilizador pertence, o qual está associado a uma

determinada área de atuação;

• Relação de um utilizador com uma determinada instituição, ou secção desta;

• Grupos institucionais que possam ser criados, de modo a estabelecer parcerias

com vista à partilha de informação entre os elementos desses mesmos grupos.

Finalmente, o registo das atividades efetuadas no SPI é um processo fundamental
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que permite, por exemplo, a atribuição de responsabilidades. Sempre que haja um

acesso ao SPI, quer relativo à pesquisa/inserção de dados quer de estruturas de

informação, essa atividade é registada através do Processo de Auditoria (Figura

6.19), usando a informação do token para o efeito.

Figura 6.19 – Processo de Auditoria.

O Processo de Auditoria é executado ao longo de toda a interação entre o utilizador

e o SPI. Na verdade, logo após a verificação de segurança realizada aquando de

um acesso ao SPI é enviado o token para o Processo de Auditoria, o qual permite

registar toda a informação relevante da interação (quem acedeu, com que finalidade,

que alterações fez aos registos, entre outros aspetos). No entanto, como se verifica

na Figura 6.20, passado o registo inicial do acesso ao SPI (1) o processo de auditoria

continua, uma vez que cada vez que haja a chamada de um processo esse mesmo

processo envia para o Processo de Auditoria (2) a informação sobre a atividade que

foi realizada, pelo que o mecanismo de auditoria é executado de forma cont́ınua ao

longo da interação entre o utilizador e o SPI.

Processos de Pesquisa

Os processos de Pesquisa permitem aceder à informação armazenada no SPI. Estes

foram agrupados nos seguintes grupos:

• Informação derivada da prestação de cuidados;

Pesquisa direta ao utente - quando se pretende obter informação de um

determinado utente;
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Figura 6.20 – Processo de Auditoria realizado de forma cont́ınua.

Estat́ıstica - quando o critério de procura não é a informação de um utente

em particular mas sim um tipo de informação, derivada de vários utentes;

• Estruturas de Informação - pesquisa de arquétipos e templates existentes;

• Auditoria - obtenção de informação referente aos acessos efetuados ao SPI

(quem acedeu à informação, quando, a partir de onde, entre outros aspetos).

Independentemente do tipo de Processo de Pesquisa existe um conjunto de queries

pré-definidas que são responsáveis por indicar qual a informação que cada instituição

disponibiliza e, mais do que isso, quem pode ter acesso a essa mesma informação.

Desta forma, contendo o token a identificação do utilizador que está a aceder ao

SPI, a sua validação “contra” as queries permite verificar se esse utilizador pode ou

não aceder àquela informação.

No caso da pesquisa de informação derivada da prestação de cuidados foi feita a di-

visão deste processo em dois mecanismos separados, consoante o tipo de informação

que o utilizador pretende consultar. Assim, quando um utilizador pretende efe-

tuar uma pesquisa relativa a um determinado utente (pesquisa direta ao utente),

ou grupo de utentes, e após passar pelas diversas fases de verificação de segurança

já apresentadas, é feita uma query ao Repositório de Informação Demográfica, de

modo a verificar se esse utente existe ou não no sistema isto é, se se encontra re-

gistado e, em caso afirmativo, a que instituições está associado. Essa tarefa é feita

recorrendo ao Processo de Verificação de Utentes (Figura 6.21).
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Figura 6.21 – Processo de Verificação de Utentes.

Como se verifica na Figura 6.21, a partir do token é gerado o parâmetro “User”,

que possibilita determinar se o utilizador em causa existe e as instituições onde este

tem informação. A lista dessas instituições (“Q”) é o resultado do processo.

Posteriormente, caso o utente exista, é utilizado o Processo de Pesquisa de Que-

ries (Figura 6.22) o qual permite averiguar a informação disponibilizada por essas

instituições, utilizando para isso o Serviço de Procura de Queries para aceder ao re-

positório onde estas se encontram. Antes da procura em si, é feita uma filtragem aos

locais onde o utilizador pode ter acesso, através do Serviço de Filtragem de Utiliza-

dores, pelo que à sáıda desse serviço o parâmetro “Q‘” engloba não todas as queries

pretendidas mas apenas aquelas a que o utilizador tem acesso. Esta filtragem é feita

com base na informação existente no token.

Figura 6.22 – Processo de Pesquisa de Queries.
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Na Figura 6.22 verifica-se que o Processo de Pesquisa de Queries recebe como

parâmetros de entrada o token e a lista de instituições às quais o utente está associ-

ado (Q). A partir do token o Serviço de Filtragem de Utilizadores limita a pesquisa

de queries apenas àquelas que são disponibilizadas por instituições em que aquele

utilizador pode aceder à informação (Q’). Só após estes dois passos é que são pesqui-

sadas as queries que contêm a informação que o utilizador pretende aceder, sendo

que o parâmetro “E”, retirado do token, representa a informação pretendida. Deste

processo resulta uma lista de queries (Q”), as quais serão depois utilizadas por outro

processo para proceder à recolha da informação.

Se o cenário apresentado mostra uma situação em que a pesquisa é feita de forma

a recolher dados de um determinado utente, um segundo caso é quando se pretende

filtrar informação por tipo, por exemplo para fins estat́ısticos, sem haver uma ligação

impĺıcita com um utente ou grupo de utentes em particular. Neste cenário não é

executado o Processo de Verificação de Utentes, chamando-se diretamente o Processo

de Pesquisa de Queries.

A Figura 6.23 apresenta a estrutura geral do Processo de Pesquisa de Informação,

englobando os processos de Verificação de Utentes e de Pesquisa de Queries, bem

como o de Acesso à Informação. Salienta-se que os pontos (1) e (2) representam,

respetivamente, uma pesquisa direta ao utente e uma pesquisa estat́ıstica, tal como

foi referido anteriormente.

Por seu lado, as estruturas de informação apresentam-se como as entidades que per-

mitem contextualizar os dados armazenados. O Processo de Pesquisa de Estruturas

de Informação (Figura 6.24) permite a sua procura dentro do SPI. Este processo,

recebendo o token (T) de autorização do utilizador e a informação sobre as estrutu-

ras que este pretende consultar (E), verifica aquelas que ele pode consultar através

do Serviço de Filtragem de Utilizadores, efetuando seguidamente uma pesquisa no

Repositório de Estruturas de Informação utilizando o serviço de acesso respetivo.

De facto, o Serviço de Filtragem de Utilizadores limita a pesquisa àquelas estru-

turas de informação a que o utilizador em causa pode aceder. O parâmetro E’ já

reflete essa filtragem. Após a execução desta verificação, caso existam as estruturas
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Figura 6.23 – Processo de Pesquisa de Informação.

Figura 6.24 – Processo de Pesquisa de Estruturas de Informação.

de informação pretendidas estas são retornadas no parâmetro E”. Este contém os

apontadores para as mesmas, permitindo assim o acesso por parte do utilizador. Fi-

nalmente, o Processo de Pesquisa de Informação de Auditoria (Figura 6.25) permite

aos gestores obter informação de auditoria referente às suas aplicações. Saliente-se

que a partir do token é posśıvel identificar o utilizador e as suas aplicações, de forma

a recolher a informação pretendida (A).
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Figura 6.25 – Processo de Pesquisa de Informação de Auditoria.

Processos de Inserção

Os Processos de Inserção permitem a introdução de informação nos repositórios do

SPI. Estes foram divididos em dois grupos:

• Informação associada à prestação de cuidados;

• Estruturas de informação.

Para o caso da inserção de informação associada à prestação de cuidados é impor-

tante salientar que aquando da criação da aplicação o gestor escolheu o modelo de

conhecimento pretendido (através de arquétipos e templates), o qual se expressa na

aplicação sob a forma de formulários para a inserção de informação. Desta forma,

o Repositório de Informação do SPI já se encontra preparado para receber essa in-

formação, pelo que quando o utilizador abre um novo processo na sua aplicação, por

exemplo para efetuar uma consulta a um utente, o SPI já efetua automaticamente

o preenchimento da metainformação das Compositions e das Entries, relacionando

as mesmas com a instituição em causa e com o prestador que efetuou o registo.

Quanto aos dados propriamente ditos inseridos nos formulários estes ficarão arma-

zenados sob a forma de Documentos de Informação, com a respetiva associação à

Entry e à Composition correspondentes.
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A Figura 6.26 apresenta o Processo de Inserção de Informação.

Figura 6.26 – Processo de Inserção de Informação.

Para o caso da inserção de estruturas de informação nos repositórios (Figura 6.27),

o utilizador envia uma mensagem para o SPI com as suas credenciais (Cred) e as

estruturas de informação que pretende inserir (E); Após a verificação de segurança

segue-se a validação das estruturas de informação que se pretendem inserir no re-

positório. Esse mecanismo é efetuado pelo Processo de Verificação de Estruturas

(Figura 6.28), o qual verifica se a estrutura do documento é válida com o formato

em causa (XML ou ADL) e se a nomenclatura utilizada no mesmo se encontra de

acordo com o AOM ou o TOM, consoante se trate, respetivamente, de um arquétipo

ou de um template. Após estas validações vai então ser feita a procura do repo-

sitório apropriado e a inserção das estruturas de informação no mesmo, tarefas que

são realizadas pelos serviços de Acesso ao Repositório de Estruturas de Informação;

Finalmente, é originada uma mensagem que indica se o processo foi efetuado ou não

com êxito, a qual é enviada para o utilizador num formato normalizado (R) através

do Serviço de Resposta.

Execução de Queries

O Repositório de Dados tem a tabela EUPR como entidade raiz que agrupa toda

a informação associada a um utente, sendo a partir dela que se deriva a procura

para a área correspondente (EHR, ESR, ou PHR). Dentro de cada uma destas
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Figura 6.27 – Processo de Inserção de Estruturas de Informação.

Figura 6.28 – Processo de Verificação de Estruturas de Informação.

áreas a informação encontra-se estruturada segundo o modelo de referência definido

(Compositions e Entries, e dentro destas em Documentos de Informação). Num

processo de pesquisa, se ao ńıvel das Compositions se obtêm as interações existentes

entre um utente e os diversos prestadores de cuidados, com a devida identificação dos

intervenientes, as Entries especificam com maior detalhe cada uma dessas interações,

contendo metainformação que permite, inclusive, enumerar os templates e arquétipos

usados. Este facto é relevante, uma vez que através desta listagem é posśıvel filtrar

quais as Entries que contêm o tipo de informação que se pretende consultar, havendo

uma otimização de recursos pois apenas vão ser pesquisados os Documentos de

Informação que contêm a informação em causa.

As queries podem ser feitas em SQL (Structured Query Language) até ao ńıvel

das entradas, enquanto que nos documentos, sendo estes XML, é usado o XQuery

(Figura 6.29).
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Figura 6.29 – Queries ao Repositório de Dados.

Processo de Resposta

Após a execução dos vários processos, o SPI tem de possuir um mecanismo que per-

mita a construção do Documento de Resposta para enviar ao utilizador/aplicação.

Esse documento pode ser de dois tipos: informação derivada de uma pesquisa; con-

firmação da execução ou não do processo pretendido com sucesso.

Nesse sentido, e dado que o utilizador pode querer receber a informação em diver-

sos formatos, como XML, CSV, HL7 ou ADL, apenas para citar alguns exemplos,

definiu-se o Processo de Resposta (Figura 6.30).

Figura 6.30 – Processo de Resposta.
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O Processo de Resposta encaminha cada mensagem derivada de um processo para

o broker adequado (foram definidos para XML, HL7 e CSV, aos quais se podem

futuramente acrescentar outros) à conversão para o formato desejado, recebendo

deste o documento de resposta.

6.1.4 Interface de Acesso

A Interface de Acesso do SPI permite que este disponibilize para o exterior as suas

funcionalidades. Esta foi implementada através de API, apresentando-se como o

ponto de acesso ao SPI. Qualquer utilização deste tem de ser efetuada através de

uma Interface de Acesso. Como se verifica na Figura 6.31, quando alguma aplicação

pretende usar o SPI efetua um pedido a uma Interface de Acesso, a qual verifica,

utilizando o Processo de Verificação de Segurança (1), quem é o utilizador e os pri-

vilégios que este possui, de acordo com o seu perfil de utilizador. Efetua também

o registo do acesso, através do Processo de Auditoria (2). Após estes dois pro-

cedimentos, e caso a verificação de segurança seja efetuada com sucesso, isto é, o

utilizador/aplicação em causa tem autorização para realizar a tarefa que pretende,

a Interface de Acesso encaminha o pedido para o processo adequado (3). Depois da

realização da tarefa requerida e do encapsulamento do Documento de Resposta por

parte do Processo de Resposta, a Interface de Acesso encarrega-se de enviar esse

documento a quem requereu a utilização do SPI.

Saliente-se que pelo facto do SPI poder ser acedido por diversos tipos de aplicações

a Interface de Acesso tem de estar preparada para lidar com essa diversidade.

6.2 Plataforma de Serviços

O SPI constitui apenas uma parte dos serviços necessários ao funcionamento de

aplicações adequadas às necessidades existente ao ńıvel da prestação de cuidados.

É óbvio que é posśıvel desenvolver aplicações diretamente sobre o SPI, e utilizar,

como serviços individuais, as funcionalidades disponibilizadas. Trata-se, no entanto,

de uma aproximação pouco eficiente, que não tira partido das sinergias que podem
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Figura 6.31 – Funcionamento do acesso ao SPI através da Interface de Acesso.

ser criadas pela existência de uma plataforma que permita agregar todos estes me-

canismos. Defende-se, portanto, a existência de uma infraestrutura de suporte mais

genérica (Figura 6.32) que permita sustentar um lote alargado de aplicações, con-

templando para isso um conjunto mais vasto de serviços.

Figura 6.32 – Plataforma de Serviços englobando o SPI.

Assim, se o SPI permite efetuar a persistência de informação de uma forma normali-

zada, disponibilizando os mecanismos necessários para esse propósito, a Plataforma

de Serviços, englobando-o, fornece sobre este um conjunto de serviços que facultam

funcionalidades de mais alto ńıvel. Esta deve englobar mecanismos que facilitem
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a criação e adaptação de aplicações interoperáveis com os sistemas existentes, in-

cluindo infraestruturas espećıficas orientadas para a prestação de cuidados com base

quer em fontes de informação internas quer externas. Para isso, deve facultar serviços

de comunicação com fontes de dados externas, através de protocolos normalizados

(como o HL7), assim como interfaces compat́ıveis com diferentes tipos de dispositi-

vos (por exemplo, sensores para monitorização das condições gerais dos indiv́ıduos

ou dispositivos espećıficos para a medição de parâmetros relacionados com a saúde).

Os elementos constituintes da Plataforma de Serviços são, para além do SPI, o

Serviço de Autenticação e Segurança e os Serviços de Suporte (Figura 6.33).

Figura 6.33 – Plataforma de Serviços.

6.2.1 Serviço de Autenticação e Segurança

A segurança é um dos aspetos fundamentais a ter em conta numa solução como a

proposta neste trabalho. Como tal, foi desenvolvido o Serviço de Autenticação e

Segurança, o qual permite controlar os acessos à Plataforma de Serviços. Numa

primeira fase um gestor tem de se registar, recebendo como resultado desse processo

um identificador externo (Aut) (Figura 6.34).

Com o identificador externo ele pode autenticar-se na Plataforma, sendo gerado um

identificador interno (Cred) que lhe possibilita utilizar os vários módulos disponibi-

lizados (Figura 6.35).
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Figura 6.34 – Registo de um Utilizador na Plataforma de Serviços.

Figura 6.35 – Autenticação na Plataforma e criação das credenciais para acesso a um
componente da mesma.

A Figura 6.36 mostra como utilizando o parâmetro Cred se pode aceder a um compo-

nente da Plataforma, neste caso particular ao SPI, o qual recorre a essas credenciais

para determinar a informação e as funcionalidades a que o utilizador em causa tem

acesso.
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Figura 6.36 – Verificação de segurança dentro do SPI a partir das credenciais geradas no
Serviço de Autenticação da Plataforma.

Os critérios tidos em conta para determinar as credenciais do utilizador são:

• Grupo Profissional;

• Instituição e Secção da mesma a que pertence;

• Grupos Institucionais aos quais se encontre associado;

• Credencial de quem pretende aceder ao SPI.

A implementação do Serviço de Autenticação e Segurança não se encontra no âmbito

deste trabalho, ficando aqui apenas referida a importância da sua existência e o

seu funcionamento com vista a fornecer um mecanismo geral que permita gerir o

acesso aos diversos componentes da Plataforma. Apesar disso, foram implementadas

algumas das suas funcionalidades mais básicas, de forma a garantir os requisitos

mı́nimos de segurança nos testes efetuados. O mesmo se verificou em relação aos

Serviços de Suporte que serão seguidamente especificados.

6.2.2 Serviços de Suporte

Os Serviços de Suporte facultam funcionalidades importantes para as aplicações ou

utilizadores da Plataforma. De facto, utilizando o SPI como base, permitem obter

uma visão mais alargada da informação existente sobre os indiv́ıduos, possibilitando

com isso melhorar substancialmente a própria prestação de cuidados. Dentro dos

Serviços de Suporte salientam-se o serviço Controlo de Versões e Atualizações, Audi-

toria, Terminologias, ou ainda Criptografia. Além disso, são responsáveis igualmente
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pela gestão dos utilizadores da Plataforma e do SPI, garantindo o seu registo, assim

como o das várias instituições a que pertencem, realizando a atribuição de funções

e a associação necessária entre os prestadores de cuidados, entidades e pacientes

envolvidos.

Serviço de Controlo de Versões e Atualizações

Na medida em que o software se encontra em constante evolução, existe a necessi-

dade de um serviço que controle as versões dos diversos componentes da Plataforma.

Na verdade, o Serviço de Controlo de Versões e Atualizações permite às aplicações

verificar a existência de novas versões e, mais do que isso, o teste da sua com-

patibilidade com os restantes componentes envolvidos. Este aspeto é de extrema

importância, uma vez que uma atualização apenas deve ser efetuada se for garan-

tida a sua compatibilidade com o restante sistema, sob pena de o mesmo deixar de

funcionar.

Serviço de Auditoria

O SPI dispõe de um processo de Auditoria que efetua o registo das várias atividades

realizadas no mesmo. Esse processo serve de base para que ao ńıvel da Plataforma

possa ser disponibilizado um serviço que possibilite que as aplicações que dele fazem

uso obtenham essa informação. De facto, se ao ńıvel do SPI é feito o registo das

atividades, o Serviço de Auditoria da Plataforma permite relacioná-las para criar

informação. Esta funcionalidade torna-se crucial para atribuir responsabilidades ou

correlacionar informação para fins estat́ısticos.

Serviço de Terminologias

O uso de terminologias é fundamental para conseguir a interoperabilidade, nome-

adamente em termos semânticos. Nesse sentido, foi definido um serviço de Termi-

nologias que permite associar a informação inserida no SPI com uma determinada

terminologia ou ontologia, o que possibilita a sua contextualização.
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No entanto, se no Setor da Saúde existem diversas terminologias que permitem

classificar os dados, o mesmo não se verifica noutras áreas, como a Social. Por esse

motivo, este tem de ser um serviço capaz de receber novas terminologias que venham

a surgir, associando-as com as existentes caso necessário. Igualmente, deve permite

a conversão entre diferentes terminologias.

Serviço de Gestão de Utilizadores da Plataforma

A gestão dos diversos utilizadores da Plataforma é um mecanismo fundamental ao

seu funcionamento. Dentro dos posśıveis utilizadores têm de se distinguir os presta-

dores de cuidados, as instituições a que pertencem, bem como os próprios utentes.

Além disso, cada utilizador desempenha um determinado papel, seja médico, enfer-

meiro, assistente social ou utente, entre outros. Também esta atribuição de papéis

é fulcral. Mais ainda, quer os prestadores de cuidados quer os utentes podem estar

associados a uma ou várias entidades, desempenhar papéis diferentes em cada uma

delas, ou ser eles próprios prestadores individuais, sem existir nesse caso qualquer

associação a uma entidade. Surge portanto a necessidade da existência de um serviço

que resolva estas questões, o Serviço de Gestão de Utilizadores da Plataforma.

Serviço de Criptografia

A manipulação de informação obriga à existência de mecanismos que garantam a

sua confidencialidade, algo que neste caso particular assume uma importância ainda

maior por se tratar de informação pessoal. Efetivamente, sempre que haja trocas

de informação, quer dentro dos constituintes da Plataforma quer entre esta e as

aplicações externas, é efetuada a encriptação dos dados. O Serviço de Criptografia

é responsável por essa tarefa.

Serviço de Interoperabilidade

A diversidade de fontes de informação e de utilizadores da Plataforma de Serviços

leva à necessidade de desenvolver um Serviço de Interoperabilidade que possibilite
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a comunicação, de forma semanticamente coerente, entre os diversos intervenientes.

Para tal, foi utilizado um software de domı́nio público, o Mirth, para funcionar como

um broker, disponibilizando vários canais que podem ser configurados de acordo com

o utilizador em causa e com o tipo de informação a transferir. Este é um motor

de integração HL7 que corre sobre múltiplas plataformas, permitindo a troca de

mensagens entre sistemas sobre vários protocolos de transporte.

6.2.3 Interface da Plataforma

A Interface da Plataforma foi definida de modo a garantir a normalização do seu

acesso. O seu funcionamento é detalhado na Figura 6.37.

Figura 6.37 – Funcionamento da Plataforma aquando de um acesso por parte de uma
aplicação externa.

Como se verifica na Figura 6.37, cada vez que uma aplicação externa pretenda aceder

à Plataforma tem de o fazer através da sua interface (1). Esta executa a verificação

de segurança (2), utilizando para isso o Serviço de Autenticação e Segurança, ao

que se segue, caso a verificação de segurança tenha sido efetuada com sucesso, a

chamada do componente requerido pela aplicação (3), quer se trate de um Serviço
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de Suporte quer do próprio SPI.

Desta forma, a Interface da Plataforma permite um acesso normalizado à mesma,

disponibilizando as suas funcionalidades de uma forma intuitiva.

6.3 ECA (Ecossistema de Construção de Aplicações)

O SPI e a Plataforma de Serviços propostos constituem uma base sólida sobre a

qual diversas aplicações, oriundas das mais variadas áreas, podem assentar (Figura

6.38).

Figura 6.38 – Perspetiva geral das aplicações a serem suportadas pela Plataforma de
Serviços.

Se o SPI permite armazenar uma gama alargada de informação de uma forma nor-

malizada, e se a Plataforma de Serviços disponibiliza um conjunto de funcionalidades

que facilitam a sua utilização, a existência de um ecossistema que permita o desen-

volvimento do modelo de informação e do modelo de negócio é o elo que falta para

a construção de aplicações completas.

A Figura 6.39 apresenta uma visão geral dos constituintes da Plataforma de Serviços,

englobando o ECA. Esta solução permite construir aplicações para os mais variados
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setores, garantindo que estas não constituem mais uma ilha a acrescentar à frag-

mentação já existente, visto utilizar modelos padronizados para a construção dos

modelo de informação, conhecimento e de negócio.

Figura 6.39 – Utilização das Ferramentas e do Ecossistema de Construção de Aplicações
por um gestor para construir aplicações com base na Plataforma.

O ECA engloba um conjunto de componentes que permitem a criação de aplicações

completas. As Ferramentas destinam-se à edição/construção de estruturas de in-

formação (arquétipos e templates) e de formulários de aplicação. Além disso, será

definida uma aplicação web (a que se deu o nome de Aplicação Gestor), que per-

mite, utilizando as Ferramentas e o próprio SPI, definir, de forma rápida e intuitiva,

aplicações que respondam às especificidades de uma determinada área de cuidados.

Desta forma, a diversidade de serviços disponibilizados e, principalmente, a capaci-

dade de interação existente entre eles, possibilita que um gestor defina os requisitos

que pretende para a sua aplicação, o seu modelo de negócio, de informação e de

apresentação, bem como os serviços que pretende incorporar na mesma, podendo,

assim, gerar uma aplicação de acordo com as suas necessidades mas ao mesmo tempo

capaz de comunicar e ser interoperável (nomeadamente em termos semânticos) com

as aplicações já existentes e/ou que venham a surgir.

A implementação do ECA foi feita com base no modelo MVC (Model-View-Con-

troller). Esta arquitetura defende a separação de tarefas em três camadas: modelo,

vistas e controladores. O modelo contém o acesso aos dados da aplicação, regras de

negócio, lógica e funções, enquanto as vistas são a apresentação da aplicação para os

utilizadores, funcionado tanto como ponto de acesso como de retorno. A mediação

entre as vistas e o modelo é feita através dos controladores, os quais “interpretam”
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as entradas recebidas através das vistas e executam as alterações necessárias no

modelo, expressando posteriormente essas alterações nas vistas correspondentes. A

Figura 6.40 apresenta o funcionamento de uma aplicação baseada no modelo MVC.

Figura 6.40 – Funcionamento de uma aplicação baseada no modelo MVC.

Como se verifica na Figura 6.40, o Utilizador usa o controlador para manipular o

modelo, o qual, por sua vez, atualiza as vistas que lhe são apresentadas. Saliente-se

que esta é uma visão funcional, uma vez que o uso do controlador por parte do

utilizador é mediado pela vista, que nesse caso funciona como ponto de entrada da

aplicação.

A utilização do modelo MVC apresenta as seguintes vantagens:

• Facilita o reaproveitamento de código e a manutenção e adição de recursos,

apresentando um caráter escalável e com um elevado grau de portabilidade;

• Permite a divisão de tarefas e o desenvolvimento faseado, devido à sua modu-

laridade;

• Possibilita a existência de múltiplas vistas para o mesmo modelo, podendo

ser testados diversos sistemas sobre o modelo original sem a necessidade de

paralisar o sistema principal;

• Facilita a criação de novas plataformas para o sistema, necessitando apenas de
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ser geradas as vistas e controladores necessários para a adaptação do modelo

existente;

• Disponibiliza um suporte robusto, havendo diversas entidades a adotar esta

arquitetura.

6.3.1 Ferramentas

As Ferramentas são aplicações stand-alone que permitem a pesquisa, construção e

edição de estruturas de informação (arquétipos e templates), assim como de for-

mulário de aplicação. De facto, estas são a base para a construção do modelo de

informação e de apresentação de uma aplicação, facultando um ambiente gráfico

para o efeito.

Além disso, a constante evolução verificada na prestação de cuidados implica um

ajustamento progressivo do modelo de negócio que rege as aplicações, e com isso,

naturalmente, do modelo de informação de suporte. Por este motivo, as aplicações

que façam uso da Plataforma podem utilizar as Ferramentas não apenas no momento

da criação do seu modelo de informação, com vista à persistência no SPI, mas

igualmente em runtime, de forma a efetuar alterações ao mesmo, conseguindo, com

isso, que as suas aplicações acompanhem a evolução que vai ocorrendo na prestação

de cuidados.

A Figura 6.41 apresenta as três ferramentas especificadas neste trabalho: Editor de

Arquétipos; Editor de Templates ; Editor de Formulários de Aplicação.

Figura 6.41 – Ferramentas propostas.

A utilização destas ferramentas será ilustrada na prova de conceito apresentada no

final do presente caṕıtulo.
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6.3.2 Aplicação Gestor

A Aplicação Gestor é uma aplicação web, baseada em formulários, através da qual o

gestor é encaminhado num processo de definição de requisitos para a aplicação que

pretende construir. Ao longo desse processo são escolhidas caracteŕısticas como a

área e o tipo de aplicação, bem como constrúıdo o sistema de informação correspon-

dente (utilizando para isso as Ferramentas e o SPI).

Após a recolha dos requisitos da aplicação, e de forma automática, o ECA vai utilizar

esses requisitos para moldar uma aplicação base de acordo com as necessidades do

gestor, efetuando também a ligação da aplicação gerada aos repositórios criados no

SPI e aos serviços escolhidos pelo utilizador.

A Aplicação Gestor foi implementada de acordo com o modelo MVC, tal como os

restantes componentes do ECA.

6.3.3 Aplicações Geradas

Se o ECA permite definir as caracteŕısticas pretendidas para uma aplicação, assim

como o modelo de informação e de persistência associados, essas caracteŕısticas serão

utilizadas para moldar, de forma automática, uma aplicação base que foi definida.

De facto, para ser posśıvel cumprir com os requisitos determinados para as aplicações

geradas (definidos no Caṕıtulo 5), nomeadamente em termos de adaptabilidade e

flexibilidade, definiu-se que estas devem assentar numa base estrutural sólida (Figura

6.42), capaz de fornecer as funcionalidades gerais de uma aplicação.

Figura 6.42 – Modelo Geral das Aplicações geradas.

A I/F de Persistência será a ligação aos repositórios de dados criados para a aplicação



6.3. ECA (ECOSSISTEMA DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES) 189

no SPI, enquanto que as I/F de Serviços permitem o acesso aos serviços que se te-

nham escolhido para anexar à aplicação. Quanto ao Negócio, o seu caráter genérico

e capacidade de adaptação e expansibilidade permitem-lhe ser facilmente adaptado

às necessidades da aplicação, o mesmo acontecendo com as Vistas. Por fim, os

Formulários, que são as páginas de inserção e pesquisa de informação para os pres-

tadores de cuidados, podem ser definidos já em runtime, constituindo a componente

gráfica associada aos templates criados para o modelo de informação.

Este modelo geral, que servirá de base para todas as aplicações geradas a partir

do ECA, foi implementado, tal como o próprio ECA, recorrendo ao modelo MVC.

O seu modelo de negócio foi constrúıdo através das classes de domı́nio do modelo,

sendo a interação entre elas realizadas através dos controladores e, a sua vertente

gráfica, definida através de vistas.

6.3.4 Construção de Aplicações Completas

O ECA destina-se ao desenvolvimento de aplicações web para as mais diversas áreas,

permitindo a um gestor gerar uma aplicação completa de acordo com os requisitos

do seu negócio.

A construção de uma aplicação envolve um conjunto de etapas, começando com

a definição dos requisitos necessários à mesma, ao que se segue um processo au-

tomático que culmina com a construção efetiva da aplicação. As etapas necessárias

à construção de uma aplicação encontram-se na Figura 6.43.

Como se verifica na Figura 6.43, o primeiro passo consiste na definição, por parte do

gestor, das caracteŕısticas pretendidas para a sua aplicação (1), usando para isso a

Aplicação Gestor e as Ferramentas. As etapas seguintes são automáticas e realizadas

pelo ECA, que é responsável por fazer as extensões ao código da Aplicação Base (2)

e, de seguida, instanciar essa aplicação incorporando as caracteŕısticas definidas

(3). O passo subsequente é a instanciação de objetos em runtime (4), de modo a

gerar a aplicação pretendida, a qual já apresenta o domı́nio base correspondente às

necessidades do gestor.
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Figura 6.43 – Etapas necessárias à construção de uma aplicação a partir do Ecossistema.

Definir Caracteŕısticas pretendidas usando as interfaces do ECA

A primeira etapa para a construção de uma aplicação consiste na recolha dos requisi-

tos que satisfaçam as necessidades do negócio em causa. De facto, o ECA faculta ao

gestor um conjunto de interfaces para recolher essa informação (Aplicação Gestor),

moldando posteriormente a aplicação base de acordo com a mesma. A Figura 6.44

apresenta os passos necessários à recolha de requisitos.

Na verdade, o processo de definição de requisitos é o ponto-chave para que se possa

criar uma aplicação devidamente adequada às necessidades do negócio em questão.

Este processo começa, após a autenticação, com o gestor a escolher a área a que

a aplicação se destina, o que é relevante pois, como foi proposto no Caṕıtulo 5,

cada área deve definir repositórios gerais para as suas estruturas de informação,

pelo que esta escolha permite ter acesso direto a essas estruturas. Por outro lado,

a definição do tipo de aplicação faculta ao gestor arquétipos, templates, formulários

de aplicação e vistas vocacionadas para essa escolha, por exemplo um sistema de

registo eletrónico de utentes. Após estes dois passos de filtragem o gestor pode então
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Figura 6.44 – Definição dos Requisitos da Aplicação.

construir o seu modelo de informação utilizando as Ferramentas, as quais, por sua

vez, usam as funcionalidades disponibilizadas pelo SPI para edificar os repositórios

destinados ao armazenamento de informação, bem como para acomodar todas as

estruturas de informação utilizadas. Por fim, e tendo o modelo de informação que

vai sustentar a aplicação definido, podem ser escolhidas as funcionalidades a inserir

na mesma.

É necessário salientar que, apesar da escolha da área e do tipo de aplicação direcionar

o gestor para um determinado modelo de aplicação, o acesso a serviços e informação

de outras áreas não está comprometido. Esta escolha serve apenas de guia durante

o processo de criação, sugerindo os serviços mais adequados.

Fazer as extensões ao código de acordo com as caracteŕısticas definidas

As caracteŕısticas definidas pelo gestor no passo anterior resultarão num documento

XML (Figura 6.45) que servirá para moldar a Aplicação Base de acordo com as

caracteŕısticas pretendidas (Figura 6.46).
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Figura 6.45 – Geração de um documento XML com as especificações desejadas pelo utili-
zador para a sua Aplicação.

Figura 6.46 – Utilização do documento XML com as especificações para moldar a Aplicação
Base. Deste processo resulta a aplicação final.

Na verdade, as etapas que se seguem à definição das caracteŕısticas necessárias

à aplicação são automáticas, sendo que a informação recolhida pelo ECA vai ser

utilizada para construir a aplicação. Para isso, e partindo de um núcleo geral a

todas as aplicações (Aplicação Base), que foi definido e encapsulado sob a forma de

um plugin, vão ser feitas extensões ao seu código para satisfazer as necessidades da

aplicação a gerar.

As extensões ao código passam por: efetuar a ligação ao SPI, mais propriamente aos

repositórios criados especificamente para a aplicação aquando da definição dos requi-

sitos (no ECA), os quais contêm os arquétipos e templates escolhidos e/ou criados e

vão permitir armazenar a informação da aplicação; Criação das classes de domı́nio

personalizadas, a partir de scripts de código fonte padrão previamente definidos e

adaptados às caracteŕısticas requeridas; Concepção de classes que implementam ser-



6.3. ECA (ECOSSISTEMA DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES) 193

viços solicitados pelo utilizador através do ECA e de classes de interface com os

serviços que eventualmente venham a ser implementados; Criação de formulários,

que são questionários padrão que o gestor pode adaptar ao seu negócio; Alteração

das Vistas (por exemplo o nome ou logotipo).

As extensões ao código fonte podem ser vistas como a instanciação da Aplicação

Base para incorporar as caracteŕısticas pretendidas pelo gestor, instanciação essa

que passa pela inserção de metainformação, que carateriza a aplicação final, bem

como pela ligação aos módulos externos.

Instanciação

Segue-se a instanciação de objetos em runtime, de modo a ir de encontro às carac-

teŕısticas definidas. Esta fase tem a ver com adaptações não estruturais de fundo.

São definições mais espećıficas, criando, por exemplo, diretórios (pastas) adequados

e personalizados. Por fim, se necessário é feita uma nova instanciação da aplicação.

A Figura 6.47 apresenta o Modelo de Construção de Aplicações, enquadrando os

diversos componentes envolvidos na construção de uma aplicação completa. Esta

tarefa implica a interação entre os diversos módulos constituintes da Plataforma de

Serviços.

Figura 6.47 – Modelo de Construção de Aplicações.
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6.4 Prova de Conceito

A construção de cenários de validação é fundamental para demonstrar o funciona-

mento da Plataforma de Serviços, verificando se as funcionalidades disponibilizadas

por esta, através dos seus componentes, permitem a construção de aplicações com-

pletas.

Para a validação da prova de conceito consideramos as necessidades das IPSS (Ins-

tituições Particulares de Solidariedade Social), mais especificamente as associadas a

serviços de apoio domiciliário.

6.4.1 Definição do Problema

As IPSS têm uma grande variabilidade quanto à origem, forma (misericórdias,

fundações e associações de solidariedade social), dimensão ou âmbito de intervenção.

As misericórdias são associações constitúıdas segundo a ordem juŕıdica canónica, en-

quanto as fundações têm um património que resulta de doações dos seus fundadores.

Já o património das associações de solidariedade social é normalmente cedido pelos

associados.

As IPSS podem ter uma atividade transversal (saúde, educação, formação profissio-

nal ou habitação social) e muitas delas incluem nos seus objetivos a proteção dos

cidadãos na velhice e invalidez. Essa proteção passa quer pela institucionalização

quer pela prestação de serviços de apoio domiciliário.

Os serviços de apoio domiciliário incluem a prestação de cuidados individualizados

no domićılio a pessoas que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento,

não podem assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas neces-

sidades básicas ou atividades da vida diária. Tal inclui serviços de saúde, tais como

reabilitação ou cuidados de enfermagem, e serviços de assistência, como a preparação

de refeições, higiene, conforto, atividades domésticas, comunicação, mobilidade ou

transporte.
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Em termos organizacionais, em geral, compete a uma assistente social a respon-

sabilidade de coordenar os serviços de apoio domiciliário, nomeadamente as chefes

de equipas constitúıdas por prestadores de cuidadores menos diferenciados, e inte-

ragir com outros profissionais de saúde (como médicos, enfermeiros, psicólogos ou

terapeutas).

Sempre que um prestador indiferenciado de cuidados considera que uma determi-

nada informação, resultante do seu contacto com o utente, é relevante, tem a pre-

ocupação de a transmitir ao seu chefe de equipa ou ao coordenador do serviço, de

forma que possam ser tomadas medidas adequadas (por exemplo, marcar uma con-

sulta de cĺınica geral). Adicionalmente, existem vários tipos de interações entre os

prestadores envolvidos, incluindo reuniões presenciais, quer formais quer informais,

ou conversas telefónicas.

No caso de uma IPSS, verifica-se a necessidade da existência de uma aplicação que

permita registar a informação dos seus utentes. Na verdade, o registo continuado

de informação contribui de forma significativa para a melhoria da própria prestação

de cuidados. Além disso, e face à crescente disponibilidade das TIC (Tecnologias

da Informação e da Comunicação), existem cada vez mais dispositivos capazes de

fornecer informação sobre um individuo, informação esta que até então não era

equacionada. De facto, sistemas de AAL (Ambient Assisted Living) e a recolha

de informação diretamente oriunda dos utentes (através de PRO - Pacient Record

Outcomes) constituem fontes importantes de informação. Estes sistemas ganham

particular importância quando se trata de doentes que, estando a cargo de uma

determinada instituição, continuam a viver em sua casa ou em casa de familiares ou

prestadores informais de cuidados. Nestes casos, também o registo da informação

recolhida pelos prestadores de cuidados, quer de saúde quer sociais, aquando das

visitas domiciliárias, é relevante para obter uma visão completa dos pacientes.
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6.4.2 Requisitos Gerais

Perante o cenário apresentado, as IPSS precisam de aplicações que suportem a

gestão de informação associada aos serviços prestados. Em particular, é impor-

tante a existência de um ESR (Electronic Social Record), o qual deve contemplar a

informação disponibilizada pelos prestadores de cuidados, mas também informação

providenciada pelos próprios utentes (por exemplo, PRO) ou oriunda de dispositivos

de monitorização como os associados aos sistemas AAL.

Para a implementação de um ESR constatou-se a existência de alguns fatores de

risco, nomeadamente:

• A diversidade dos requisitos dos utentes - a cargo das IPSS estão diferentes

tipos de utentes com necessidades distintas, envolvendo vários tipos de profis-

sionais e de informação;

• A diversidade de requisitos funcionais - a este ńıvel existe a necessidade de

interligação e procura de informação noutros sistemas de informação, mas

também de disponibilizar informação em diferentes tipos de interface, por

exemplo, um computador ou um dispositivo móvel, apenas para citar dois

exemplos;

• A necessidade de existência de diferentes ńıveis de acesso à informação - este

fator deve-se às questões éticas e de privacidade dos dados que é fundamental

considerar;

• A normalização de conceitos e procedimentos - este aspeto possibilita que todos

os intervenientes possam comunicar e trocar informação de forma semantica-

mente coerente;

• A necessidade de alterar algumas práticas estabelecidas - neste campo salienta-

se o registo das atividades realizadas, que é praticamente inexistente, ou a dis-

cussão e normalização das atividades desenvolvidas que são realizadas muitas

vezes de uma forma informal, mas cujo registo cont́ınuo se torna fundamental
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para a normalização de procedimentos ou para a realização de determinadas

ações ou intervenções.

No que se refere às funcionalidades, deve ser posśıvel:

• O registo de todas as ações efetuadas, algo fulcral para o controlo de qualidade

(saber quem executou a tarefa, quando e em que circunstâncias);

• O planeamento das ações a efetuar;

• A comunicação e partilha de informação entre diferentes prestadores de cui-

dados, o que pode ser necessário não só em situações de rotina mas também

em situações de emergência;

• O suporte a tarefas tão diversas como a realização de determinadas ações

mediante instruções de técnicos de diferentes áreas (por exemplo, através de

teleconsultas) ou a aquisição de bens para o utente (como alimentos ou medi-

camentos);

• Ajustar as interfaces às necessidades espećıficas dos utentes.

Considerando os fatores de risco e as funcionalidades atrás mencionadas definiram-se

os seguintes requisitos gerais para as aplicações a criar:

• Autenticação e Segurança - obrigatoriedade de autenticação por parte dos uti-

lizadores, garantindo com isso a confidencialidade dos dados dos utentes e

salvaguardando que só acede aos dados quem efetivamente tem autorização

para tal;

• Utilização amigável e configuração personalizada - as interfaces devem permitir

a sua configuração de acordo com as necessidades do utilizador e do dispositivo

terminal utilizado;

• Disponibilidade dos dados - os dados obtidos através das aplicações, nome-

adamente dos sistemas de AAL e PRO, devem ser facilmente acesśıveis aos

restantes sistemas, o mesmo se passando com o módulo de Apoio Domiciliário.
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Tendo definido os requisitos gerais para as várias aplicações, passar-se-á à descrição

dos seus requisitos de informação.

6.4.3 Requisitos de Informação

A formalização do tipo de informação necessária ao funcionamento de um serviço

de apoio domiciliário foi suportada no estudo de Queirós [14], o que permitiu a

identificação de diferentes categorias de objetos:

• Objetos de natureza administrativa (p.ex. gestão de autorizações);

• Informação demográfica (p.ex. informação pessoal ou familiares a contactar);

• Informação providenciada pelo utente (p.ex. objetos associados a um PHR -

Personal Health Record, nomeadamente os resultantes da aplicação de PRO);

• Estado de saúde atual;

• Atividade, para agrupar informação relacionada com a autonomia e inde-

pendência (p.ex., as atividades diárias que são capazes de realizar de uma

forma autónoma e outras que precisam de ajuda), hábitos (p.ex. de comida ou

dormida) e participação social;

• Contexto (p.ex. questões relacionadas com as redes de apoio ou as condições

de habitabilidade);

• Prestação de cuidados (p.ex. informação sobre medicamentos e prescrições ou

fatores de risco);

• Documentação, incluindo objetos para agendamento de consultas, notas diárias,

planos de saúde (isto é, a descrição das intervenções programadas durante o

dia), atividades realizadas, dados de dispositivos de monitorização remota, e

eventos imprevistos (ou seja, eventos que, quando ocorrem, implicam a neces-

sidade de intervenções não planeadas).
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Para a implementação dos diferentes objetos de informação é necessário definir os

arquétipos correspondentes e, com base nestes, utilizar as facilidades disponibilizadas

pelo SPI e pelo ECA para, respetivamente, garantir a persistência de informação e

os formulários para a interação com o utilizador.

A próxima secção ilustra a implementação de um objeto de informação associado ao

PHQ (Patient Health Questionnaire) , um instrumento importante para a obtenção

de informação sobre o estado mental dos pacientes.

6.4.4 Implementação

Construção dos Arquétipos

A escala PHQ já se encontra estruturada na forma de um arquétipo (Figura 6.48).

Este está dispońıvel no site do openEHR, podendo ser importado pelo Editor de

Arquétipos criado.

Figura 6.48 – Arquétipo PHQ.

Além do arquétipo do PHQ, através do Editor de Arquétipos foi definido outro

arquétipo, a que se deu o nome de “DiaryClassification”, o qual permite ao utente

classificar o seu dia numa escala de 1 a 5, sendo que um representa um dia “muito

mau” e 5 um dia “excelente”. O intuito deste objecto é poder fazer uma análise

estat́ıstica do bem-estar do indiv́ıduo, conseguindo-se a partir dáı tirar determinadas

conclusões, como a coerência de certas respostas. A Figura 6.49 mostra o arquétipo

criado.
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Figura 6.49 – Arquétipo DiaryClassification.

Tendo os arquétipos necessários à implementação do modelo de informação definido

para a aplicação de PRO, foi então constrúıdo um template para agrupar esses

mesmos arquétipos e servir de estrutura para o formulário que permitirá a inserção

de informação na aplicação. Essa criação foi feita através do Editor de Templates

proposto, sendo o Schema que estrutura o template mostrado na Figura 6.50.

Figura 6.50 – Schema do template PROTemplate.



6.4. PROVA DE CONCEITO 201

Construção da Aplicação Formulário

A partir do template, e utilizando o Editor de Formulários de Aplicação (a que se

deu o nome de AppForGen), foi então posśıvel gerar o Formulário de Aplicação para

a inserção de Informação (Figura 6.51).

Figura 6.51 – Criação do formulário de aplicação a partir do Editor de Formulários de
Aplicação (AppForGen).

O formulário gerado foi integrado automaticamente na aplicação criada através do

ECA, constituindo a base do seu modelo de informação. A Figura 6.52 mostra a

aplicação criada e a Figura 6.53 o código correspondente.

Através do formulário apresentado na Figura 6.52 o utilizador pode inserir a sua

informação a partir, por exemplo, de um tablet. A Figura 6.54 mostra um objeto de

informação criado através da aplicação.

De modo a demonstrar a adaptação automática das aplicações que se consegue

através da Plataforma de Serviços, efetuou-se uma alteração ao template criado

para averiguar as implicações que isso teria no formulário de aplicação e no código

correspondente. A Figura 6.55 mostra o novo template, onde foi retirado o campo

“SlownessOrFidgety”.
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Figura 6.52 – Aplicação de PRO.

Em consequência da alteração ao template, a aplicação efetuou as devidas alterações

no formulário (Figura 6.56), as quais se refletem no código que lhe corresponde

(Figura 6.57).

Como se observa na Figura 6.57, o código da aplicação foi automaticamente alte-

rado pela aplicação, de modo a ir de encontro às alterações efetuadas no template.

Saliente-se que o campo “slownessOrFidgety” já não aparece no código, tendo ha-

vido, portanto, uma adaptação automática do sistema informático à alteração do

modelo de negócio da aplicação.

Construção dos Mecanismos de Persistência de Informação

No que respeita à comunicação da aplicação com o SPI, esta é feita recorrendo aos

serviços por este disponibilizados, sendo que as Figuras 6.58 e 6.59 mostram as

tabelas geradas.

A Figura 6.60 mostra a ação “save” das primitivas de interface com a base de dados.

Por cada objeto de informação criado, para além da base de dados, foi também
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gerado automaticamente um conjunto básico de queries, as quais estão à disposição

do utilizador. Por exemplo, é posśıvel executar um conjunto de perguntas aos objetos

de informação na base de dados, através de critérios associados às suas propriedades.

Alguns exemplos concretos para o objeto de informação definido são:

PHQTemplateClass.findAllByAppetiteAndFeelingDown("1","3")

PHQTemplateClass.findAllByAppetiteGreaterThan("2")

A primeira procura todos os registos com baixo apetite e a sentir-se em baixo,

enquanto a segunda procura todos os registos cujo valor do apetite sejam superiores

a 2. Este tipo de queries é independente da base de dados usada e da respetiva

linguagem de pesquisa. Por exemplo, a base de dados usadas foi MySQL e as

queries não usaram instruções SQL próprias deste tipo de bases de dados. De facto,

as queries são geradas automaticamente pelo framework como métodos estáticos

dos objetos de informação. Deste modo, estão definidas queries sobre o arquétipo

base usado para construir o objeto de informação.

Discussão

O exemplo utilizado nesta secção, a escala PHQ, permitiu demonstrar a aplicação da

Plataforma de Serviços, nomeadamente o ECA e o SPI, para a geração automática do

código necessário à gestão da interação e à persistência de um objetos de informação

espećıfico. A metodologia apresentada foi aplicada a outros objetos de informação

identificados como necessários a um serviço de apoio domiciliário. Tal permite-nos

concluir que o ECA e o SPI podem servir de suporte à implementação de um ESR, o

qual pode ser configurado às necessidades espećıficas de cada instituição e que pode

ser alterado ao longo do tempo, sem que isso implique necessariamente mudanças

nas estruturas de bases de dados e a implementação manual de novo código.

Obviamente, a nossa preocupação incidiu na criação, a partir dos arquétipos, dos

formulários de interação e dos mecanismos de persistência de informação. Para

o ECA estar completo é ainda necessário, como trabalho futuro, mecanismos que

permitam a criação automática de fluxos de trabalho, ou seja integrar as diferentes
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componentes em termos de formulários e persistência de informação numa única

aplicação com regras de negócio bem definidas, nomeadamente as necessárias para

o funcionamento de um ESR.
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Figura 6.53 – Código associado à Aplicação apresentada.
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Figura 6.54 – Objeto de Informação obtido através do preenchimento do formulário.

Figura 6.55 – Template alterado.
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Figura 6.56 – Formulário de Aplicação automaticamente ajustado pela aplicação.

Figura 6.57 – Código da aplicação devidamente alterado.
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Figura 6.58 – Tabela PHQTEMPLATE CLASSTABLE.

Figura 6.59 – Tabela DIARYCLASSIFICATIONTEMPLATE CLASSTABLE.

Figura 6.60 – Ação “save” das primitivas de interface com a base de dados.



7 Conclusões

Este caṕıtulo apresenta as conclusões finais da tese assim como o trabalho futuro a

desenvolver.

7.1 Conclusões

Perante a realidade complexa associada à prestação de cuidados é necessário encon-

trar soluções inovadoras na gestão de toda a informação dispońıvel e necessária para

a mediação entre os diversos utentes, prestadores e instituições. Deve contribuir-se

com soluções concretas para os desafios existentes relacionados com a implementação

aplicações e sistemas integrados que envolvam não só EHR (Electronic Health Re-

cords), mas também ESR (Electronic Social Records), PHR (Personal Health Re-

cords) e informação obtida por outros sistemas ou dispositivos de ehealth.

Além disso, se os atuais sistemas de informação não abrangem a totalidade das ne-

cessidades, e muito menos permitem uma visão integrada de um indiv́ıduo, os novos

paradigmas da medicina apontam no sentido da sua personalização, procurando ob-

ter um tratamento espećıfico para cada doente em particular. Esta personalização,

tão importante sob o ponto de vista da qualidade da prestação de cuidados, conduz

a novos desafios.

209
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Face aos problemas e necessidades encontrados, tornou-se evidente a necessidade de

propor soluções que permitissem:

• Persistência de informação de forma normalizada e pasśıvel de ser interpre-

tada de acordo com o seu real significado;

• Construção de aplicações completas que permitam suprir as necessidades ao

ńıvel da prestação de cuidados, não apenas cuidados de saúde mas também de

carácter social;

• Garantir que as aplicações criadas, bem como o sistema de informação subja-

cente, tenham a capacidade de se adaptar de forma automática às alterações

no modelo de negócio que vão ocorrendo ao longo do tempo.

De forma a cumprir com os requisitos identificados, nesta tese propôs-se uma Plata-

forma de Serviços para o desenvolvimento normalizado de aplicações. Esta apresenta-

se como uma peça fundamental para suportar a tão necessária integração de cuida-

dos uma vez que, independentemente das aplicações que se pretendam criar, existe

sempre a preocupação de poder integrar as mesmas com os sistemas já existentes,

alargando assim os recursos dispońıveis sem tornar ainda maior a fragmentação que

atualmente se verifica.

Os componentes fundamentais da Plataforma de Serviços proposta são o ECA (Ecos-

sistema de Construção de Aplicações) que permite a especificação das caracteŕısticas

pretendidas para uma qualquer aplicação e a geração do seu código executável, e o

SPI (Serviço de Persistência de Informação), que pretende responder às necessidades

identificadas em termos de armazenamento e partilha de informação. Não se pre-

tende com este modelo substituir os sistemas hospitalares e as redes de informação

cĺınica implementados (os quais têm que ser considerados como fontes de informação

existentes e com as quais tem de existir interação, mas não duplicação), mas sim

satisfazer as necessidades de persistência de um conjunto lato de cuidados formais

e informais para os quais não existem soluções estruturadas de persistência.

A prova de conceito demonstrou que é posśıvel o desenvolvimento de aplicações

de forma automática através do ECA, ficando estas devidamente suportadas por
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um modelo de informação estável e consistente. Esta prova de conceito incidiu

principalmente nos aspetos de geração automática de interfaces de acordo com as

estruturas de informação, bem como a respetiva persistência, através do SPI, uma

vez que estes são aspetos fundamentais para os testes de toda a arquitetura.

7.2 Trabalho Futuro

De futuro, um dos campos a desenvolver será ao ńıvel dos workflows de aplicações

completas, uma vez que as que foram motivo de teste apenas inclúıam interfaces

simples. O uso de linguagens de negócio, como a BPEL (Business Process Execution

Language), terá que ser articulado com o parsing das interfaces locais de modo

a estabelecer os workflows corretos para as aplicações, permitindo, por exemplo,

a inclusão de serviços externos à lógica da aplicação. Este ponto não foi muito

desenvolvido visto que o principal ponto a validar era o problema da persistência e

da adaptação automática das interfaces à alteração do modelo de informação.

Outros aspetos a trabalhar futuramente são os relacionados com os mecanismos de

segurança propostos na arquitetura, sendo estes um ponto crucial com vista a per-

mitir a Plataforma de Serviços desenvolvida para construir aplicações num ambiente

real. A implementação de um piloto, nomeadamente um piloto associado a serviços

de apoio domiciliário, deve incluir uma análise exaustiva atividades associadas aos

diferentes processos (por exemplo, coleta de dados, avaliação inicial, definição de

plano de cuidados, preparação das intervenções, prestação de cuidados, avaliação

global e garantia de qualidade) e a enumeração das necessidades dos utilizadores

para a especificação, implementação e validação dos objetos de informação.

Dada a heterogeneidade das IPSS é expectável que os processos sejam semelhantes

até um certo ńıvel, mas, quando são incorporados detalhes, eles são inevitavelmente

diferentes, em parte devido a diferenças organizacionais, loǵısticas e culturais. A

existência de modelos coerentes, como o subjacente ao SPI apresentado nesta tese,

é importante para reduzir o impacto dessas diferenças e permitir uma visão comum

dos processos, procedimentos e conceitos.
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Dado que se pretende permitir o acesso à informação, não só para cuidadores formais,

mas também para recetores de cuidados e seus cuidadores informais, a constituição

de um piloto pode ser uma oportunidade única para desenvolver mecanismos para

integrar as informações fornecidas pelos cuidadores formais e informais e permitir

uma adaptação razoável a escolhas individuais, implementar aplicações que supor-

tem com eficiência o trabalho em equipa, envolvendo cuidadores formais e informais,

e ainda estudar como superar as dificuldades resultantes de baixos ńıveis de literacia

digital, que é um grande problema, considerando os utilizadores-alvo e, consequen-

temente, definir que melhorias deveriam ser introduzidas no ECA.

Finalmente, um piloto a funcionar em condições reais permitiria também avaliar a

Plataforma de Serviços em termos de conformidade, desempenho e escalabilidade.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 217
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2008.
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temas e Tecnologias de Informação), AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e
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