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RESUMO 

 

A revolução das novas tecnologias de informação, devido à sua capacidade de penetração 

em todas as áreas da atividade humana, está a produzir complexas mudanças na economia, 

na sociedade e nas suas organizações. As organizações de saúde devem acompanhar os 

padrões de exigência atuais, respondendo aos desafios de uma nova sociedade, 

desenvolvendo uma nova cultura organizacional recorrendo às Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Garantir a sobrevivência e o sucesso da organização constitui 

um enorme desafio para os seus responsáveis, tornando-se imprescindível realizar todos 

os esforços necessários, no sentido de desenvolver e implementar os Sistemas e 

Tecnologias de Informação mais adequados às necessidades da organização, para que os 

mesmos sejam um problema de toda a organização e não de uma das suas unidades 

funcionais. Os SI possuem um lugar de enorme importância nas organizações de saúde, 

sendo espectável que esse papel se intensifique nos próximos anos. Uma medicina 

moderna e centrada nos doentes, assente em inovadoras estratégias de prestação de 

cuidados de saúde, afigura o caminho que todos sabemos ter de percorrer. 

 

A pesquisa efetuada revelou que os SIH estão ainda longe de ser baseados em arquiteturas 

abertas que permitam a integração rápida e simples de diferentes aplicações e 

equipamentos. Temos, no entanto, assistido a interessantes iniciativas de âmbito local, 

regional e nacional. Diversas nações espalhadas pelo mundo estão a efetuar fortes 

investimentos, como é o caso da maioria dos países da UE. Em Portugal, têm sido levadas 

a cabo algumas iniciativas para promover a interoperabilidade e a criação de projetos de 

âmbito regional e nacional. Todavia, os poucos estudos que existem indicam-nos um 

vasto conjunto de constrangimentos, principalmente nos SI instalados e nos recursos 

disponíveis, não nos permitindo encarar o futuro com grande otimismo.  

 

No âmbito desta dissertação é apresentada uma proposta de arquitetura de um sistema de 

informação para relatórios de meios complementares de diagnóstico e terapêutica do 

serviço de gastroenterologia que visa encontrar uma solução mais robusta e interoperável 

para o sistema global do hospital. 

 

Palavras-Chave: Saúde, Sistemas de Informação Hospitalares, Arquitetura de Software  
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ABSTRACT 

 

The information technology revolution, due to its influence in every aspect of human 

activity, is producing complex shifts in economy, society and its organizations. Health 

organizations must acknowledge nowadays demands and face new challenges by 

developing a new organizational culture in which communication and information 

technology plays an important role. Ensure organisation survival and success is the 

biggest challenge to the management, making it essential every effort in order to develop 

and implement the most appropriate systems and Information Technology organization's 

needs, so that they are a problem of the entire organization and not one of its functional 

units. Information Systems (IS) play a very important role in health organizations that is 

expected to grow in the next years. A modern medicine focused on patients, based on 

innovative strategies to provide health care, appears to be the natural path to follow. 

 

The research showed that HIS is far from being based on open architectures that would 

enable fast and simple integration of different applications and equipment. Even though, 

we have seen interesting initiatives at local, regional and national levels. Several nations 

around the world are making substantial investments, as is the case of most countries of 

the EU. In Portugal some initiatives to promote interoperability and create projects of 

regional and national levels have been undertaken. However, the few studies that exist 

show a many constraints mainly in the installed IS and available resources, not allowing 

us to face the future with optimism. 

 

As part of this work is a proposal of architecture of an information system for 

complementary means of diagnosis and reporting gastroenterology service therapy aimed 

at changing the paradigm found with a more robust and interoperable solution in the 

global hospital system. 

 

Keywords: Health, Hospital Information System, Software Architecture 
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Neste capítulo é feito o enquadramento do documento e ainda as motivações, 

objetivos e plano de trabalho utilizados nesta dissertação. Por fim é apresentada em 

síntese a estrutura deste documento.  

 

1.1 – ENQUADRAMENTO 

 

As tecnologias de informação e a medicina são áreas em constante evolução e 

desenvolvimento. A conjugação de ambas tem impulsionado grandes avanços científicos, 

objetivamente no que diz respeito a técnicas e descobertas de tratamentos com o propósito 

de encontrar curas e consequentemente salvar vidas (Avison & Young, 2007).  

Nem só com a descoberta de curas e remédios é possível ajudar os pacientes. Existem 

outras formas em que a tecnologia pode ajudar a medicina a atingir os seus objetivos e 

clarificar o seu processo de trabalho (Berg, Aarts, & van der Lei, 2003).  

Os hospitais públicos são cada vez mais um recurso tecnológico e para isso muito 

contribuem os sistemas de informação implementados nos mesmos. O processo de 

trabalho de um hospital é cada vez mais um processo complicado e que requer a máxima 

concentração e disponibilidade tanto dos profissionais envolvidos como da tecnologia 

utilizada (Haux, Winter, Ammenwerth, & Brigl, 2013). 

Passamos de uma realidade em que existia apenas um médico que praticava grande 

parte dos cuidados, para uma realidade de cuidados partilhados, em que existe uma equipa 

de muitas pessoas que pratica diferentes cuidados de saúde no mesmo doente nas suas 

diferentes áreas de especialidade. Neste âmbito uma equipa de profissionais dispersos por 

diversas disciplinas, muitas vezes, em diferentes organizações substitui a tradicional 

relação entre um único médico e o doente (Maldonado, Robles, & Crespo, 2003). 

Para além disso, apresenta-se atualmente um novo paradigma baseado na prevenção 

dos cuidados, por um lado e nos cuidados continuados, pelo outro. Anteriormente, o 

sistema de saúde proponha-se a resolver os problemas de doença, onde o hospital era a 

peça essencial na prestação dos cuidados especializados. Sendo que este novo paradigma 

foca-se na atenção à saúde das populações, dando enfase aos cuidados primários e aos 

tratamentos em regime de ambulatório, repartindo assim os cuidados de saúde por 

inúmeros intervenientes (Tsiknakis, Katehakis, & Orphanoudakis, 2002). 

Por tudo isto a partilha de informação entre os profissionais envolvidos bem como a 

correlação dos dados recolhidos para fins de investigação e tratamento dos pacientes 
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representam necessidades que se tem vindo a intensificar. A saúde está a tornar-se cada 

vez mais distribuída, implicando neste contexto a partilha de informação de forma segura 

e efetiva que permita que a qualidade dos cuidados de saúde prestados aumente e que se 

possível, a custos menores. Neste sentido a falta de aplicações e estruturas de informação, 

que ainda se verificam nas organizações de saúde acarretam um ineficiente uso dos 

recursos existentes, sejam eles materiais ou humanos. Por outro lado a existência de 

aplicações ocorre simultaneamente com a existência de SI próprios, o que leva à 

fragmentação do SIH, com graves consequências em termos da constituição da 

informação e da interoperabilidade. 

 

1.2 - MOTIVAÇÃO, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Os sistemas de informação hospitalares bem como as aplicações que trabalham em 

cooperação com os mesmos, acarretam inúmeras vantagens sendo que se forem bem 

planeados, estruturados e implementados podem ser de grande utilidade para os 

profissionais de saúde e, essencialmente, podem ser mais uma arma utilizada pelos 

mesmos com o objetivo de prestar melhores cuidados de saúde aos pacientes (Winter, 

Brigl, & Wendt, 2003).  

Neste contexto a grande motivação deste projeto foi criar uma proposta alternativa 

que trabalhe em colaboração com o que já existe hoje e que, se possível, melhore a 

performance das intuições de saúde no que diz respeito ao papel tecnológico. 

O objetivo deste trabalho é criar uma proposta para uma Arquitetura de um Sistema 

de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

do Serviço de Gastroenterologia a ser testada no CHTMAD (Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro) e que sirva os interesses e requisitos propostos pela organização. 

Na elaboração deste projeto, dividimos o trabalho em três partes principiais. Na 

primeira efetuou-se o levantamento do estado da arte, de tudo o que já era utilizado nas 

organizações de saúde, estando sempre mais centrados na realidade nacional hospitalar 

(pública). Nesta fase foi necessário entender a forma como a informática e a saúde 

interagem entre si, que contributos uma pode trazer para a outra e as melhores práticas 

utilizadas na ligação entre estas duas grandes áreas. 

  Na segunda parte, o objetivo passou por analisar em específico o CHTMAD, mais 

concretamente a unidade de Gastroenterologia e o processo de requisições de exames do 
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hospital. Era essencial perceber todo o processo e fazer a análise do fluxo de trabalho que 

ali era gerado, bem como recolher informações por parte do departamento de informática 

do hospital e dos profissionais de saúde da unidade (médicos, enfermeiros e 

administrativos) de forma a perceber os requisitos que solicitavam e quais os problemas 

que a aplicação atual tinha e que precisavam de ser resolvidos nesta nova arquitetura. Esta 

etapa foi realizada nas instalações do CHTMAD com sucessivas reuniões e dias passados 

no hospital.  

Por fim, na terceira parte, procedeu-se à elaboração da proposta de arquitetura, que 

inicialmente foi pensada no geral para todo o hospital e seguidamente em específico para 

a unidade em questão. 

 

1.3 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em seis capítulos. 

No capítulo I é elaborada a síntese e enquadramento da dissertação bem como são 

apresentadas as motivações principais, objetivos e metodologia usada no projeto. No final 

é descrita a organização do documento que suporta esta dissertação. 

No capítulo II é introduzido o tema da informática na saúde, abordando conceitos 

gerais. Seguidamente é revisto o conceito de sistemas de informação em primeiro lugar 

no âmbito geral sendo depois transposto para o âmbito da saúde onde são também 

apresentados a maior parte dos sistemas de informação hospitalares utilizados em 

Portugal. Por último é feita uma revisão dos standards de interoperabilidade na saúde. 

No capítulo III, é revisto o conceito de arquitetura de software bem como estilos de 

arquiteturas e microarquiteturas existentes e úteis na elaboração deste documento.  

O capítulo IV começa com uma descrição do que é uma a arquitetura de um sistema 

de informação, seguindo-se exemplos de tipos de sistemas e organização de arquiteturas 

de SI na saúde, sendo que após isso, é explicado o conceito de interoperabilidade no 

ambiente dos hospitais e a sua caracterização. Por fim é descrito o problema da 

interoperabilidade no mesmo âmbito.  

O capítulo V é a base desta dissertação e apresenta o trabalho elaborado ao longo do 

tempo. Na primeira fase é exposto o desafio encontrado, partindo depois para a 

apresentação da proposta de arquitetura de um SI elaborada para a unidade de 

Gastroenterologia. 
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No capítulo VI é feita a síntese do trabalho produzido, as conclusões e o trabalho 

futuro.  
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2.1 - CONCEITOS GERAIS 

 

Os avanços tecnológicos têm tornado o conhecimento em várias áreas (como é o caso 

da saúde) cada vez mais acessível com a possibilidade de ampla utilização e partilha de 

informação (Martins, Gonçalves, Santos, & Pereira, 2012). A preocupação com o bem-

estar do paciente, a velocidade crescente em que avança o conhecimento e a consequente 

necessidade de um processo de decisão ideal, colocam a saúde numa posição que se 

diferencia de todos as outras áreas que trabalham com a manipulação de informação. Na 

área da saúde a procura de informação é extensa tanto por parte dos pacientes, quer como 

pelos profissionais de saúde a até administradores das instituições.  

Já no início da década de 90, Coiera (1995) constatava que o papel das ciências de 

informação na medicina era crescente e que já naquela década a informática começava a 

mover-se como o mainstream da prática clínica. O autor considerava que o âmbito da 

informática na medicina era enorme. A informática encontra aplicação na conceção dos 

sistemas de apoio à decisão dos profissionais, no desenvolvimento de ferramentas de 

informática para a pesquisa e até mesmo para o estudo da própria essência da medicina e 

do seu campo de conhecimento. 

 Haux (2010) refere o termo informática médica como a disciplina dedicada ao 

tratamento sistemático de dados, informação e conhecimento na medicina e saúde. Ao 

olhar para trás no desenvolvimento da informática na saúde, pode-se reconhecer que tem 

vindo a crescer de forma constante, e que hoje é uma área transversal que constitui uma 

das bases para a medicina e cuidados de saúde.  

Um dos primeiros conceitos a surgir como relação entre a área das medicinas e a 

tecnologia foi a telemedicina. Roine, Ohinmaa, and Hailey (2001) definem telemedicina 

como a utilização da tecnologia de informação e comunicação para a prestação de 

serviços de saúde aos doentes que estão a alguma distancia da entidade que presta os 

cuidados de saúde. Craig and Patterson (2005) tentam adaptar o conceito 

cronologicamente e começam por afirmar que a telemedicina não é uma tecnologia ou 

um ramo da medicina é apenas a troca de informações e prestação de cuidados de saúde 

à distancia, que hoje em dia devido a toda a rede de telecomunicações existente é 

facilitada e que pode ser redefinida, numa perspetiva integrante da saúde telemática, como 

o acesso rápido à partilha remota de perícia médica por meio de tecnologias de 

comunicação e informação, não importa onde o paciente ou a informação relevante está 

localizada. 
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Até ao final da década de 1990, outro termo cresceu em popularidade, esse termo 

designa-se de telessaúde. Para Maheu, Whitten, and Allen (2002) telessaúde é visto como 

sendo uma área mais abrangente que a telemedicina. Os autores entendem telessaúde 

como a integração dos sistemas de telecomunicações para a prática de proteger e 

promover a saúde. É importante ressalvar que para muitas pessoas telessaúde surge como 

um sinónimo para o termo mais antigo, a telemedicina. De acordo com Fatehi and 

Wootton (2012) a telessaúde foi introduzida para refletir um desígnio mais amplo de 

funções relacionadas com a saúde, como educação e administração. 

A partir de 1999 surgiu com grande impacto um novo conceito, e-health (McLendon, 

2000). O termo foi usado pela primeira vez por líderes da indústria e comercialização ao 

invés de profissionais de saúde e académicos. Este conceito surgiu um pouco na linha de 

outras palavras como e-commerce, e-business, entre outros numa tentativa de instruir às 

pessoas princípios do comércio eletrónico na área da saúde e para dar conta das novas 

possibilidades que a internet está a abrir para os cuidados de saúde (Della Mea, 2001) 

(Martins, Gonçalves, Pereira, & Cota, 2012).  

De acordo com Eysenbach (2001) e-health abrange mais do que um mero 

desenvolvimento tecnológico. Para o autor é um campo emergente na interseção da 

informática médica e saúde pública e empresarial, referindo-se aos serviços de saúde e 

informações entregues ou reforçadas através da internet ou tecnologias associadas. O 

termo caracteriza não apenas um desenvolvimento técnico mas também uma maneira de 

pensar, uma atitude e um compromisso para melhorar os cuidados de saúde a nível local, 

regional e mundial usando as TIC. 

 Maheu et al. (2002) descrevem e-health como o movimento inovador de entrega de 

cuidados de saúde para a rede de distribuição conhecida em todo o mundo como a internet. 

Os autores referem ainda que as formas de entrega de cuidados de saúde eletrónicos vão 

desde produtos informativos, educacionais e comerciais de serviços oferecidos por 

profissionais e não profissionais com o objetivo de financiamento externo direto.  

De acordo com Drury (2005) e em concordância com a OMS as principais 

oportunidades do e-health são: 

 Sistemas de saúde centrados no cidadão; 

 Serviços de saúde online; 

 Cartões inteligentes; 

 Registos de saúde eletrónicos; 
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 TIC na aprendizagem à distância e educação; 

 Assegurar comunicações robustas de confiança entre centros de saúde, 

laboratórios, clínicas e consultórios médicos; 

 Infraestrutura de telecomunicações mais difundida (incluindo wireless e satélite); 

 Conteúdo que reflete os idiomas e culturas locais; 

 

Rosen (2000) explica algumas diferenças entre o uso das palavras “telemedicina” e 

“e-health”. Todos os investidores procuram sempre produzir altos retornos dos seus 

investimentos mesmo depois de vários anos. Tendo em consideração este ponto de vista, 

o termo específico de telemedicina parece inadequado, uma vez que identifica apenas um 

nicho de mercado enquanto e-health parece mais abrangente e promissor. O autor aponta 

ainda que a telemedicina é apenas baseada no modelo de vendas tradicional de 

equipamentos centrados no hardware, ao invés e-health é aparentemente orientado ao 

serviço de entrega o que é mais atrativo numa perspetiva do lado do negócio.  

 Della Mea (2001) tem uma opinião semelhante ao investigador anterior e pensa que 

e-health pode ser a morte da telemedicina,  pois no contexto de uma alta disponibilidade 

de sistemas de informação médicos que se podem interligar e comunicar a telemedicina 

deixará de existir como um campo especifico. O mesmo também pode ser dito para 

qualquer campo da informática médica como sistemas de informação e registos 

eletrónicos de pacientes. E-health apresenta-se como um nome comum para todas as áreas 

tecnológicas.   

 Fatehi and Wootton (2012) elaboraram um estudo em que fizeram uma análise das 

tendências na utilização dos termos de telemedicina, telessaúde e e-health e concluíram 

que a variação ao nível da utilização para os três conceitos sugere uma ambiguidade na 

sua definição e uma falta de clareza no que se referem. O estudo conclui ainda que a 

telemedicina é ainda o termo mais popular mundialmente, com base no número de 

publicações, mas e-health tem vindo em crescendo prevendo-se que nos próximos dez 

anos seja o termo mais popular. De facto o grande número, em constante mudança de 

termos reflete a natureza dinâmica dos campos e a sua contínua evolução (Bashshur, 

Reardon, & Shannon, 2000). 

 Ammenwerth, Gräber, Herrmann, Bürkle, and König (2003) afirmam que a cada dia 

que passa mais sistemas de apoio à decisão estão a ser introduzidos, sendo que os 

servidores de conhecimento permitem acesso direto ao estado da arte da área clínica e de 
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saúde. As estações de trabalho oferecem uma grande quantidade de funcionalidades que 

apoiam os profissionais nos cuidados de saúde em unidades de internação e ambulatório. 

É evidente que o uso das TI oferece enormes oportunidades para reduzir erros clínicos 

(por exemplo, erros de medicação, erros de diagnostico, etc…) e ajudam os profissionais 

de saúde no aumento de eficácia da sua tarefa (por exemplo, disponibilidade de tempo 

hábil, update atualizado dos dados do paciente) ou ainda na vertente de melhorar a 

qualidade da assistência ao paciente (por exemplo, menos tempo de espera para os 

pacientes). 

 

  

2.2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

A informação tem cada vez mais um papel preponderante quer nas organizações, quer 

mesmos nas sociedades (Gonçalves, Santos, & Morais, 2010). Cada vez mais no dia-a-

dia a informação assume-se com um papel relevante e que no momento certo pode 

proporcionar às organizações ou às pessoas envolvidas nos processos ajuda para tomar 

decisões sustentadas na sua atividade profissional (Santos, Pereira, Martins, Gonçalves, 

& Branco, 2016).  

Segundo Zorrinho (1994) a informação é um processo que permite a construção de 

conhecimento, reduzindo assim a incerteza. Pode-se assim dizer que constitui um 

instrumento de compreensão sobre o mundo e também de ação sobre o mesmo.  

Informação é muito mais que simples dados. Informação são dados organizados e 

tratados pelas pessoas ou sistemas aos quais são atribuídos determinados significados e 

contextos, pode-se dizer que informação gera conhecimento (F. Branco, Gonçalves, 

Martins, & Cota, 2015). Laudon and Laudon (2012) atribuem um significado idêntico à 

informação onde afirmam que são dados que são moldados e tratados de uma forma 

significativa e útil para os utilizadores. 

 McGee (1993) define informação como a peça fundamental de que estão dependentes 

todos os processos de decisão, o que torna assim a informação dependente de qualidade, 

integridade e da disponibilização no momento exato e para a pessoa correta. 

 Goncalves, Branco, Martins, Santos, and Pereira (2011) afirmam que a informação 

obtida como feedback também pode ser muito importante e pode ser usada para criar uma 

base de medição, permitindo um planeamento a longo prazo para que as empresas possam 

direcionar os seus esforços de melhoria mais efetiva e eficientemente. 
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 Laudon and Laudon (2012) descrevem sistema de informação como um conjunto 

inter-relacionado de componentes que recuperam, processam, armazenam e distribuem 

informações para apoiar a tomada de decisão e controlo numa organização. No mesmo 

contexto, alem de apoiar a tomada de decisão, coordenação e controlo, os SI também 

podem ajudar os gestores e trabalhadores a analisar problemas, visualizar e entender 

assuntos complexos e até criar novos produtos ou processos (Pereira, Martins, Santos, & 

Gonçalves, 2014).  

Um sistema de informação é o meio que providencia os meios de armazenamento, 

gestão e distribuição de informação com o objetivo de suportar as funções de operação e 

gestão de uma organização, assim como a função de sustentar todos os sistemas de 

atividades quer humanos quer sociais (Layzell & Loucopoulos, 1988) . 

Para perceber na totalidade os sistemas de informação, é preciso entender mais 

amplamente a organização, a gestão, a tecnologia de informação e dimensões dos 

sistemas (Fig. 1) e da potência para fornecer soluções para os problemas e desafios no 

ambiente organizacional (Laudon & Laudon, 2012).  

 

 Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, Tu, and Shi (2001) afirmam que a função dos sistemas 

de informação tem  sido  descrita como  um  negócio  dentro  de  um  negócio  que  se  

resume  à prestação de serviços a clientes. 

Rocha (2002) entende por função  sistema  de  informação  a  área  funcional  das  

organizações responsável pelo recurso informação e  pelo planeamento,  desenvolvimento,  

Tecnologia

Gestão

Organizações

S.I

. 

Figura 1 - Usar sistemas de informação requer compreensão total da organização, tecnologia e 

gestão 

Adaptado de Laudon and Laudon (2012) 
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exploração e gestão do sistema de informação. O autor diz ainda que o papel da FSI é: 

“garantir a existência da informação necessária ao seu bom funcionamento, por meio de 

um SI otimizado e englobando todas as suas vertentes: sistemas manuais, informáticos, 

telecomunicações e outras.” 

De acordo com Varajão (2005) a função dos sistemas de informação é descrita através 

de três dimensões ou perspetivas: atividades, recursos e fatores. 

  

 

Figura 2- Três dimensões da função sistemas de informação 

Adaptado de Varajão (2005) 

 

A FSI é compreendida por quatro atividades principais: GSI, PSI, DSI e ESI. Estas 

atividades estão significativamente relacionadas e são interdependentes, fazendo parte de 

um processo contínuo e interativo. Na Fig. 3 está compreendida toda essa relação na qual 

os sistemas de informação são pensados (PSI), desenvolvidos (DSI) e explorados ou 

utilizados (ESI). A função do GSI está centrada e é gerir todas estas atividades (Varajão, 

2005). 
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Figura 3 - Atividades da função de sistemas de informação 

Adaptado de Varajão (2005) 

 

Para King and Kraemer (1988) os recursos da FSI são fontes de abastecimento ou 

suporte da organização no cumprimento da sua missão. Varajão (2005) afirma que para 

que numa organização sejam desempenhadas as atividades de GSI, PSI, ESI, DSI são 

necessários recursos que necessitam de ser devidamente planeados, adquiridos, 

renumerados, mantidos, utilizados e disponibilizados de modo a assegurar o melhor 

suporte do SI à organização. 

Como está evidente na Fig. 2 a caracterização da FSI não se esgota na identificação 

de atividades e recursos. Varajão (2005) constata que existe um sistema de interação de 

fatores que no seu conjunto constitui a conjuntura da ação e decisão da FSI. As variáveis 

hierárquicas, psicológicas e sociopsicológicas têm um papel, embora não formal, 

incontornável no exercício de todas as atividades de FSI (Rijo, Varajão, & Gonçalves, 

2012). 

 

 

2.3 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE 

 

Um hospital deve ser entendido como uma instituição que dispõe de uma sequência 

de recursos que devem ser geridos da melhor forma com o objetivo de oferecer ao utente 

uma boa prestação de serviços e de otimizar a rentabilidade. De forma a atingir estes 

objetivos será fundamental cada instituição possuir um bom sistema de informação.  

GSI 

Planeamento de 
Sistemas de 
Informação

Desenvolvimento  
de Sistemas de 

Informação

Exploração de 
Sistemas de 
Informação
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Conceptualmente, o sistema de informação de saúde pode ser entendido como um 

instrumento para adquirir, organizar e analisar dados necessários à definição de 

problemas e riscos para a saúde, avaliar a eficácia, eficiência e influência que os serviços 

prestados possam ter no estado de saúde da população, além de contribuir para a produção 

de conhecimento acerca da saúde e dos assuntos a ela ligados (M. Branco, 1996). Hoje os 

sistemas de informação de saúde proporcionam um grande poder de processamento e 

extensos repositórios de dados do paciente (Giuse & Kuhn, 2003). 

 Yusof, Papazafeiropoulou, Paul, and Stergioulas (2008) referem simplesmente o 

termo SIS como sistemas baseados em computador utilizados nos serviços de saúde, que 

são usados extensivamente nessas mesmas organizações para apoiar várias tarefas de 

processamento de dados. 

De acordo com (Wager, Lee, & Glaser, 2013) existem duas classes principais de SIS, 

administrativa e clínica. Uma forma simples de distingui-los é pela finalidade e tipo de 

dados que eles contêm. Um SIS ao nível administrativo contem sobretudo dados 

financeiros e administrativos e é geralmente usado para apoiar as funções de gestão e 

operações gerais da organização dos cuidados de saúde, por exemplo gestão de recursos 

humanos. Em contraste, um sistema de informação clínico ou uma aplicação clínica 

contêm informações de saúde utilizadas por profissionais de saúde no diagnóstico e 

tratamento do paciente. Exemplos destes sistemas são por exemplo sistemas 

departamentais tais como aplicações de laboratório ou sistemas de suporte à decisão 

clínica. 

 Haux (2006) distingue sistemas de informação em hospitais e sistemas de informação 

de saúde. Para o autor um sistema de informação de saúde é um complexo sistema de 

processamento de dados, informação e conhecimento num ambiente clinico. Sendo que 

um sistema de informação hospitalar é apenas um exemplo de sistemas de informação de 

saúde, onde o hospital é um ambiente de cuidados de saúde, respetivamente, instituição 

de saúde. O objetivo de um sistema de informação de saúde é contribuir para uma alta 

qualidade, eficácia e assistência ao paciente. Este objetivo é primariamente centrado em 

relação ao paciente e suporta não só as tarefas médicas e de enfermagem bem como as 

tarefas administrativas e de gestão.  

Para Littlejohns, Wyatt, and Garvican (2003) os principais objetivos dos SIS são 

melhorar o atendimento ao paciente bem como melhorar a acessibilidade de informações 

relacionada com o mesmo, normalizar os procedimentos de gestão de pacientes entre 

hospitais e melhorar a eficiência da gestão dos hospitais e tudo o que os envolve. 
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Para a OMS (Rodrigues, Gattini, Almeida, & Gamboa, 1999), os SIS têm importância 

elevada nas seguintes funções: 

 Facilitar a tomada de decisão quer clínica, quer administrativa, em todos os 

níveis de ação de decisão; 

 Suportar todas as operações diárias de gestão de rede e de serviços de saúde 

onde se englobam funções de diagnóstico e tratamento; 

 Apoiar toda a monitorização e avaliação das intervenções onde a organização 

hospitalar está envolvida tais como: a utilização e produção dos serviços de 

saúde e o estado de saúde das populações e das condições do meio ambiente. 

Existem algumas entidades internacionais que estão relacionadas com os sistemas de 

informação na saúde e que tentam de alguma forma ajudar na sua globalização e no seu 

desenvolvimento, bem como organizações de normalização não exclusivas da saúde mas 

que no entanto têm importantes normas relacionadas, das quais se referem, por exemplo: 

 

 OMS (Organização Mundial de Saúde): é a autoridade diretora e coordenadora 

de saúde dentro do sistema das Nações Unidas. É responsável por fornecer 

liderança em questões de saúde globais, estabelecer normas e padrões, fornecer 

apoio técnico aos países e monitorizar e avaliar as tendências de saúde. Essa 

entidade é ainda responsável pelo desenvolvimento do standard ICD (WHO, 

2015). 

 HL7 (Health Level Seven): a visão desta organização é criar os melhores e mais 

amplos padrões de cuidados de saúde. A sua missão é fornecer padrões de 

interoperabilidade que otimize o trabalho de todos as pessoas e sistemas 

envolvidos na área da saúde. Um dos principais objetivos desta entidade 

relaciona-se com a criação de standards mundiais para os SIS (HL7, 2015). 

 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): é uma iniciativa dos profissionais 

de saúde e da indústria para melhor os sistemas de computador de forma a 

partilhar informações de saúde. Esta entidade promove o uso coordenado de 

normas estabelecidas como o DICOM e HL7 para atender às necessidades clínicas 

específicas de apoio à assistência do paciente (IHE, 2015). 

 CEN (Comité Europeu de Normalização): é a entidade responsável pelas 

atividades de normalização em relação a um vasto leque de áreas e setores e tem 
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como principal objetivo o desenvolvimento de standards na área da Tecnologia 

de Comunicação e Informação na saúde. A sua função principal é conseguir 

compatibilidade entre sistemas independentes (CEN, 2009).  

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc): o propósito deste 

núcleo é promover a inovação e excelência tecnológica para o benefício da 

humanidade. Um dos trabalhos a que esta organização se propõe é na criação de 

standards a ser aplicados na área da saúde (IEEE, 2015).  

 

 

2.4 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE EM PORTUGAL 

 

Hoje em dia em Portugal existem vários sistemas de informação de saúde 

implementados nos hospitais, mais precisamente sobre a alçada do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Segundo Espanha (2010) o SNS tem sido alvo de diversas reformas e 

reestruturações. Desde a sua criação e nos últimos anos, estas reformas têm sido 

elaboradas tendo em conta a cresceste oferta de serviços de saúde privados, as parcerias 

público-privadas e a progressiva dispersão de seguros e planos de saúde. Isto contribui 

também para as atualizações nos sistemas de informação, que desde a sua entrada nos 

hospitais portugueses em 1994, já foram alvo de alguns ajustes. 

A sua gestão, a estruturação de alguns conteúdos, a dificuldade de implementação, a 

par do desenvolvimento pouco expressivo de aplicações de telemedicina e de alguma 

descoordenação no acesso do cidadão à informação foram os principais obstáculos de 

uma implementação de um sistema de informação de saúde operacional e eficaz (Espanha 

& Fonseca, 2010). 

Um dos SI mais antigos do SNS é o SONHO bem como o SINUS, sendo que 

posteriormente surgiram aplicações integradas de alguma forma com as anteriores, o 

SAM e o SAPE (Espanha, 2010). Apresenta-se seguidamente uma breve explicação sobre 

estes sistemas: 

 

1. SONHO 

A grande maioria dos hospitais públicos portugueses, com o apoio do Ministério da 

Saúde e das entidades competentes como a SPMS, têm instalado um sistema informático 

designado SONHO (Sistema Integrado de Informação Hospitalar). Este sistema de 
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informação para a gestão de doentes foi desenvolvido em parceria pelo INESC (Instituto 

de Engenharia de Sistemas e Computadores) e pelo SIS (Serviço de Informática da Saúde) 

com a missão de responder à crescente necessidade de tornar o trabalho administrativo 

dos hospitais portugueses mais eficiente (Saúde, 2010). O sistema começou a ser 

instalado em 1995 mas não de uma forma uniforme em todos os hospitais sendo que hoje 

está instalado a nível nacional em aproximadamente 90% dos hospitais do SNS sendo as 

bases de dados locais (ACSS, 2010b). 

O SONHO baseia-se na filosofia “um doente – um número único de identificação” 

para evitar replicação de informação e desperdício de tarefas duplicadas, o que contribui 

potencialmente para o aumento da produtividade do hospital e dos seus administrativos. 

É um sistema flexível pois permite acrescentar módulos/aplicações de acordo com as 

necessidades e capacidades do hospital, sendo que inicialmente é constituído por oito 

módulos (integrador, urgência, consulta externa, internamento, bloco operatório, hospital 

de dia, arquivo e faturação).   

Todas as novas aplicações criadas devem assegurar que todos os critérios de 

normalização definidos e implementados são assumidos de forma natural. Do ponto de 

vista funcional, o objetivo principal deste sistema é o de controlar o fluxo de doentes 

hospitalares, onde o doente é o centro do modelo funcional (ACSS, 2010b). 

 

2. SINUS 

O SINUS (Sistema de Informação para Unidades de Saúde) é um sistema de gestão 

de utentes que está instalado em todos os centros de saúde/extensões de saúde. Este 

sistema tem uma cobertura de 100% a nível nacional e é também responsável pela 

emissão do cartão de utente. 

Foi desenvolvido pelo IGIF (Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde) 

e é um sistema estrutural e integrado de informação para os cuidados de saúde primários. 

É orientado para o controlo administrativo nas áreas da consulta, vacinação, urgência, 

gestão de requisição, emissão do cartão de utente e registo administrativo de contactos, 

cujo modelo de funcionamentos é comum a todas as unidades de saúde. 
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3. SAM 

Dadas as limitações dos sistemas de informação utilizados, optou-se por configurar 

uma camada de software, em ambiente web, integrada sobre o SONHO e/ou SINUS com 

o nome de SAM (Sistema de Apoio ao Médico). Esta aplicação foi desenvolvida por um 

grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde, em 2000, denominado IGIF, agora 

ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde). 

Este sistema está orientado para a atividade do médico e tem como objetivo auxiliar 

os mesmos nas tarefas decorrentes da prática diária nos hospitais permitindo ainda 

integrar aplicações clínicas de acordo com as necessidades de cada instituição (ACSS, 

2010 ). 

O facto de ter como bases de dados as plataformas do SONHO e do SINUS conduziu 

à necessidade de existirem duas versões do SAM, o SAM vinculado aos hospitais e o 

SAM vinculado aos centros de saúde, possuindo cada uma das alternativas as 

características específicas que se adequam a cada um dos contextos. 

O SAM tem muitas funcionalidades que são uma mais-valia na atividade assistencial 

do médico, de onde se destacam a prescrição de medicamentos, requisição de meios 

complementares de diagnóstico, prescrição de terapêutica e de incapacidade temporária 

para o trabalho, emissão de guias de tratamento e prescrição de terapia domiciliária 

(Oliveira, 2011).  

 

4. SAPE 

A par do SAM, foi criado no mesmo sentido e no mesmo âmbito um Sistema de Apoio 

à Prática de Enfermagem (SAPE) anteriormente conhecido por "ENFIN" 

(Enfermagem/Informática) que tem como base a CIPE (Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem) e que permite efetuar o planeamento e o registo da atividade 

decorrente da prestação da enfermagem nas instituições de saúde (ACSS, 2010a). Este 

sistema equipara-se também ao SAM na medida em que nos hospitais tem como base de 

dados o SONHO e nos centros de saúde liga com o SINUS. 

No SAPE a informação é apenas manipulada por enfermeiros, tendo cada um o seu 

perfil de acesso. Os dois principais objetivos deste sistema são suportar a atividade diária 

de enfermagem e normalizar o sistema de registos de enfermagem. 

As principais funcionalidades facultadas pelo SAPE aos enfermeiros são: registar 

intervenções que resultam das prescrições médicas; registar dados resultantes da 
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avaliação inicial de enfermagem; registar fenómenos/intervenções de enfermagem; criar 

o plano de trabalho (Cunha & Mota, 2006). 

 

5. S-Clínico  

Devido aos avanços das tecnologias de informação e às constantes novas necessidades 

dos hospitais, tanto o SAM com o SAPE já não existem nos hospitais públicos 

portugueses e deram lugar a um novo software. 

Segundo a SPMS (SPMS, 2014) o S-Clinico é o software evolutivo que une o SAM 

e o SAPE, originando uma aplicação única comum a todos os prestadores de cuidados de 

saúde. As suas principais funcionalidades são a entrada única para todos os profissionais, 

a adaptação multi-perfil, a partilha de informação entre vários perfis ou seja a consequente 

unificação de registos e a informação orientada ao paciente. Este software foi criado em 

2014 e já conta com mais de 50 instituições a usar os seus serviços. 

 

2.5 – STANDARDS DE INTEROPERABILIDADE EM SAÚDE 

 

Um standard pode ser definido de várias formas físicas, mas essencialmente 

compreende um conjunto de regras e definições que especificam como realizar um 

processo ou produzir um produto. Por vezes este conceito é útil pois proporciona uma 

maneira de resolver um problema que outras pessoas podem usar sem ter que começar da 

raiz. Geralmente um standard permite que os indivíduos trabalhem de forma cooperativa. 

A maior parte dos standards evoluem ao longo do tempo enquanto outros são 

desenvolvidos de forma deliberada (Hammond & Cimino, 2001). 

Na construção e desenvolvimento destas tecnologias é preciso ter em conta o conceito 

de interoperabilidade que, no que diz respeito a uma tarefa específica, pode ser entendido 

como uma situação onde existem duas aplicações, em que primeira pode aceitar dados 

(incluindo dados sob a forma de um pedido de serviço) a partir da outra e executar a tarefa 

de forma adequada e competente sem a necessidade de intervenção de um operador 

adicional (Brown & Reynolds, 2000). Este processo implica que exista capacidade de 

comunicação de dados (conetividade) e que os dados recebidos pelo sistema de receção 

sejam suficientes para executar a tarefa. Todo este sistema pode perfeitamente ser 

aplicado num contexto hospitalar e clínico.   
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Os hospitais consistem tradicionalmente num conjunto de unidades de saúde 

independentes e desconectadas. Os pacientes recebem cuidados primários, secundários e 

até terciários, com pouca comunicação e coordenação entre os serviços. Existe pouca 

partilha de dados entre o cuidado hospitalar e ambulatório. O ambiente clínico é dividido 

em especialidades que tratam o paciente sem ter em conta o que as outras unidades têm 

feito. Os departamentos auxiliares funcionam como unidades isoladas, onde 

desempenham as suas funções como unidades de serviço separadas.   

Com este cenário os ambientes de assistência à saúde estão sob constante pressão para 

racionalizar os custos de aprovisionamento de cuidados e ao mesmo tempo preservar ou 

aumentar a qualidade dos cuidados e do percurso do processo clínico. No processo de 

avaliação de como lidar com este rigoroso conjunto de requisitos, a integração e 

atendimento personalizado integrado, baseado em tecnologias de informação e 

comunicação ou standards são reconhecidos como componentes muito importantes de 

qualidade (Medicine, 2001).  

Há muita pressão sobre os SIH para mudar o seu estado de tal forma que os dados 

gerados possam ser reutilizados numa infinidade de situações. Os modelos mais recentes 

para a prestação de cuidados de saúde aumentaram a necessidade de coordenação 

integrada e informações consolidadas, mesmo que essa informação seja proveniente de 

departamentos de instituições diferentes. Ferramentas avançadas como por exemplo, 

estações de trabalhos clínicos e sistemas de apoio à decisão exigem maneiras de traduzir 

os dados brutos dos pacientes em formas genéricas para tarefas simples como relatórios 

resumidos. Todas estas necessidades devem ser atendidas num cenário onde os sistemas 

contenham toda a informação diversa interligada. Um ambiente que clama pela aplicação 

de standards (Hammond & Cimino, 2001).   

Neste sentido os SIH e as infraestruturas de informação na saúde integradas 

necessitam de resolver estas questões definindo processos de negócio nas configurações 

da prestação de cuidados de saúde, onde se incluem cenários de negócios, casos de uso, 

semântica e tecnologia de comunicação (Blazona & Koncar, 2007).  

Existem várias normas em constante desenvolvimento, das quais se destacam por 

exemplo o Health Level 7, CEN EN 13606 EHRcom e openEHR. Estes padrões têm como 

objetivo estruturar o conteúdo clínico com a finalidade de troca de informação. Existe 

também uma iniciativa da indústria chamada Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 

cuja ideia básica é documentar e armazenar todo o conteúdo num registro/repositório para 

facilitar a sua partilha.  
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O comité técnico ISO tem uma área relacionada com a saúde informática que procura 

padronizar a informação no campo das TIC em saúde com o objetivo de alcançar a 

compatibilidade e interoperabilidade entre sistemas independentes. Exemplo disso são 

por exemplo as normas ISO TR 18307, ISO TS 18308, ISO TR 20514 (ISO, 2001, 2004b, 

2005).  

Há também standards orientados a tarefas específicas nas várias especialidades de 

saúde, mais concretamente na radiologia e imagiologia, sendo que também é aplicado a 

outras especialidades, o DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) é 

um padrão para o tratamento, armazenamento e transmissão de imagens médicas num 

formato eletrónico. Há ainda um standard encarregue do acesso web aos objetos DICOM 

denominado WADO bem como uma norma ISO relacionada com o padrão DICOM, ISO 

TS 17432 (ISO, 2004a).  

Neste documento e tendo em conta as características e especificidades do trabalho 

proposto analisa-se mais objetivamente as normas HL7 e DICOM. 

 

 

2.6.1 – HEALTH LEVEN 7 

 

O standard HL7 começou o desenvolvimento em 1987 com foco na comunicação 

clínica entre SIH. Este padrão colabora com inúmeras organizações de desenvolvimento 

de normas de saúde externas. O HL7 define mensagens, formatos de documentos e uma 

variedade de normas que visam o apoio às instituições de saúde para que elas 

comuniquem e troquem informação entre si com objetivo de aumentar a qualidade dos 

cuidados. Desde a sua criação este standard especificou normas para um grande número 

de áreas aplicacionais, desde a administração do paciente até a documentos e gestão 

financeira. Além disso, o mesmo também envolve-se em necessidades de comunicações 

dos sistemas departamentais como por exemplo laboratórios e diagnósticos por imagem.  

As sintaxes das mensagens HL7 são caracterizadas por uma notação especial que 

descrevem a ordem, a repetição e a opcionalidade de segmentos de controlo e de dados. 

Os segmentos são listados na ordem em que iriam aparecer na mensagem e são 

identificados pelo seu ID. Uma ou mais repetições de um grupo de segmentos são 

colocados entre chavetas. Os parênteses retos indicam que o grupo de segmentos é 

opcional (Kagadis & Langer, 2011). Na Fig. 4 e 5 está representada a estrutura da sintaxe 

e um exemplo respetivamente. 
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Figura 4 - Estrutura da mensagem HL7 

Adaptado de Kagadis and Langer (2011) 

 

Figura 5 - Exemplo da sintaxe de uma mensagem HL7 

(Kagadis & Langer, 2011) 
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Atualmente existem dois protocolos de mensagem apoiados por HL7, Versão 2 e 

Versão 3. O HL7 v.2 é amplamente o padrão mais implementado em todo o mundo para 

a informação de saúde. No entanto esta versão não implica a interoperabilidade direta 

entre sistemas de saúde. Isso decorre do fato da mesma não ter definido um modelo de 

informação subjacente. As definições de dados para muitos campos são bastante vagas e 

há uma infinidade de campos opcionais. Esta precisão e opcionalidade oferecem grande 

flexibilidade, mas exige detalhados acordos bilaterais entres os sistemas de saúde para 

alcançar a interoperabilidade. Para solucionar este problema, o HL7 desenvolveu a versão 

3 baseada num modelo de dados orientado a objetos chamado Reference Information 

Model (HL7 RIM). A partir desta versão o âmbito da norma foi alterado pois até a data 

era limitado à troca de mensagens entres sistemas de informação médica, sendo que com 

a HL7 v.3 apresenta-se uma nova marcação de documentos denominada Clinical 

Document Architecture (CDA) (Eichelberg, Aden, Riesmeier, Dogac, & Laleci, 2005). 

Enquanto a HL7 versão 2 concentra-se na troca de mensagens estruturadas para 

atingir a interoperabilidade sintática, a versão 3 trata mensagens e o formato CDA para 

documentos estruturados baseados numa interoperabilidade semântica usando um 

modelo de informação de referência e vocabulário comum (Kagadis & Langer, 2011).   

 

2.6.2 – DICOM 

 

O standard DICOM foi desenvolvido sob a orientação da NEMA (National Electric 

Manufacturers Association), que é uma associação americana de produtores de 

equipamentos elétricos. Foi baseado num antigo padrão denominado ACR-NEMA, que 

foi desenvolvido pela organização American College of Radiology em cooperação com a 

NEMA. O desenvolvimento do DICOM representa um dos principais fatores favoráveis 

para o Sistema de Comunicações e Armazenamento de Imagens (PACS). 

Esta norma fornece todas as ferramentas necessárias para a representação precisa do 

diagnóstico e processamento de dados de imagens médicas. Além disso, contrariamente 

ao que muitas vezes se pensa acerca deste standard, o DICOM não é apenas um formato 

de imagem ou arquivo, o mesmo abrange desde a transferência de dados, protocolos de 

armazenamento até à construção da exibição da imagem. Este conjunto de aspetos leva a 

que muitos considerem que o DICOM não se resume apenas a um único padrão mas sim 

a um conjunto de normas (Pianykh, 2012). 
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A norma DICOM está intrinsecamente relacionada com o PACS. Estes são sistemas 

médicos (que consistem em hardware e software se necessário) criados para funcionar 

com imagens digitais médicas (Pianykh, 2012). Eles incluem: 

 Modalidades: dispositivos de aquisição de imagem digital, tais como scanners CT 

ou ultrassom. 

 Arquivos de imagem digital: onde as imagens digitais são armazenadas. 

 Workstations: onde os profissionais leem as imagens. 

Estes componentes podem ser observados na Fig. 6, num modelo que mostra o 

processo desde a aquisição de imagens pelos dispositivos e armazenamento até serem 

visualizadas pelos radiologistas nas suas estações de trabalho. 

 

 

O standard DICOM usa a sua própria linguagem com base no seu modelo de 

informação (Fig. 7). Resumindo este modelo de informação, todos os dados como 

pacientes, estudos, dispositivos médicos são vistos pelo DICOM como objetos com as 

respetivas propriedades e atributos. As definições destes objetos e atributos são 

padronizados como DICOM  Information  Object Definitions (IODs), ou seja um IOD do 

paciente é por exemplo o seu nome. Sendo assim um paciente é um conjunto de atributos. 

O standard mantêm uma lista de todos os atributos padrão conhecido como dicionário de 

dados DICOM. Todos os atributos são formatados de acordo com o tipo de valor de 

Figura 6 - Componentes PACS 

(Pianykh, 2012) 
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representação que incluem datas, horários entre outros. Logo que os dados são capturados 

como atributos de dados DICOM podem ser transmitidos e processados entre vários 

dispositivos e softwares DICOM. Assim as aplicações fornecem serviços entre si 

(Blazona & Koncar, 2007). 

 

 

 

2.6.3 - HL7, DICOM E SIH 

 

O acesso contínuo à informação clínica é uma das necessidades fundamentais no 

processamento de tratamento médico. Radiologia e relatórios clínicos são os produtos 

finais dos processos de diagnóstico. Os relatórios de radiologia baseiam-se nos resultados 

da aquisição da imagem e nos resultados pós-processamento, sendo que estes são 

opcionais, bem como informação clínica relevante e pertinente. A acompanhar estas 

imagens médicas estão os relatórios. A qualidade destes relatórios é um fator crítico para 

a satisfação dos clínicos e consecutivamente para a qualidade dos cuidados. Eles são 

também o principal meio para transmitir informações essenciais sobre a condição dos 

pacientes (König, 2005). 

PACS é a principal ferramenta de imagem no trabalho moderno de fluxo radiológico. 

No entanto esta ferramenta não resolve as outras tarefas de processamento de dados que 

são abundantes e imperativas para as instituições clinicas atuais. Agendamentos, 

facturamentos, relatórios e muitos outros fluxos que registam o caminho completo do 

paciente são geridos por outra ferramenta: SIH muitas vezes acompanhados de RIS  

(Blazona & Koncar, 2007) 

Figura 7 - Modelo de informação DICOM 
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(Radiology Information System). Estes trabalham como o repositório central de toda a 

informação relacionada com o paciente sendo que o PACS faz o mesmo trabalho ao nível 

das imagens médicas. Consequentemente SIH e RIS são sistemas baseados em texto sobre 

os diferentes estados e condições do fluxo do trabalho clínico (Pianykh, 2012). O conceito 

deste fluxo de trabalho pode ser estruturado de muitas maneiras. Na Fig. 8 o mesmo autor 

propõe um modelo no mesmo âmbito.  

 

(Pianykh, 2012) 

 

 

Figura 8 - SIH, RIS e PACS 
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CAPITULO III – ARQUITETURA DE 

SOFTWARE  
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3.1 - DEFINIÇÃO 

A arquitetura de software tornou – se de um modo geral um conceito aceite na 

pesquisa e na indústria. Hoje em dia, praticamente todas as conferências na área de 

engenharia de software mencionam a arquitetura de software como um tópico de interesse 

e na indústria o papel da mesma está bem estabelecido. 

 A definição de arquitetura de software foi por um longo tempo um problema em 

debate, no entanto o padrão IEEE 1471 define este conceito como a organização 

fundamental de um sistema incorporado nos seus componentes, as relações entre si e com 

o meio ambiente e os princípios orientadores da sua conceção e evolução. Nesta definição 

o componente e a ligação são reforçados como conceitos centrais da arquitetura de 

software (IEEE, 1998). 

A importância de salientar os componentes e respetivas ligações de um sistema de 

software é geralmente reconhecida pois permite o melhor controlo sobre o design, 

desenvolvimento e evolução de sistemas de software maiores e cada vez mais dinâmicos 

(Bass, 2007). 

Para Shaw and Clements (2006) a arquitetura de software é o estudo de princípios das 

estruturas em larga escala dos sistemas de software. Desde as suas raízes nas descrições 

qualitativas em sistemas úteis nas organizações, o paradigma evolui para abranger agora 

ferramentas, técnicas de análise e métodos de criação. Considerando que inicialmente a 

área de investigação cingia-se apenas à prática de software, agora oferece concretamente 

orientação para o design e desenvolvimento de software complexo. A arquitetura de 

software sobrepõe e interage com o estudo de famílias de software, design de domínio 

específico, reutilização baseada em componentes, design de software, classes específicas 

de componentes e análise. 

 

 Bass, Clements, and Kazman (1998) descreveram na sua obra três razões 

fundamentais do porquê da arquitetura de software ser tão importante: 

 Comunicação entre as partes interessadas: a arquitetura de software representa 

uma abstração de alto nível comum de um sistema que a maioria, se não todos os 

envolvidos no sistema, podem usar como base para a criação de compreensão 

mútua, formando consenso e comunicação uns com os outros. 

 Decisões iniciais no projeto: a arquitetura de software representa a manifestação 

das decisões mais antigas acerca de um sistema sendo que essas primeiras ligações 
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têm um peso muito desproporcional na sua importância em relação ao restante 

desenvolvimento do sistema, à sua implementação e à sua manutenção. É também 

o primeiro momento em que o sistema para ser construído tem que ser analisado. 

 Abstrações transferíveis de um sistema: a arquitetura de software constitui um 

modelo intelectual de como um sistema é estruturado e como os seus componentes 

trabalham juntos, sendo que este modelo pode ser transferível entre sistemas. Em 

particular, o modelo pode ser aplicável em sistemas que apresentem exigências 

similares, podendo promover a reutilização em larga escala. 

Os mesmos autores conferiam à arquitetura de software um conjunto de atributos de 

qualidade, aos quais os dividiram em duas categorias: os percetíveis e os não percetíveis, 

em tempo real. Relativamente à primeira categoria enumera-se a performance, a 

segurança, a usabilidade, a disponibilidade e a funcionalidade. No que diz respeito à 

segunda categoria prevê-se a capacidade de modificação, a portabilidade, a reutilização, 

a integridade e a testabilidade. Os autores preocupam-se ainda com uma terceira categoria 

de atributos de qualidade, a parte de negócio que envolve preocupações de custo, 

considerações de agendamento, mercado e marketing (Bass et al., 1998). 

A escolha da arquitetura em sistemas de grande porte sempre desempenhou um papel 

significativo para determinar o sucesso da mesma, sendo que a escolha de uma arquitetura 

inadequada pode ter um efeito desastroso. O reconhecimento da importância atual da 

arquitetura de software parece sinalizar a emergência de uma base mais disciplinada para 

o projeto da arquitetura que tem o potencial de melhorar significativamente a nossa 

capacidade para a construção de sistemas de software eficazes. Garlan and Perry (1995) 

especificam que a utilização de princípios de arquitetura de software pode ter um impacto 

positivo em pelo menos cinco aspetos no desenvolvimento de software: 

 Compreensão: a arquitetura de software simplifica a nossa habilidade de 

compreender grandes sistemas, apresentando-o a um nível de abstração tao alto 

que pode ser entendido. 

 Reutilização: as descrições arquitetónicas apoiam a reutilização a vàrios níveis 

como por exemplo bibliotecas de componentes em que as mesmas podem ser 

integradas. 

 Evolução: a arquitetura de software pode expor as dimensões ao longo do qual um 

sistema é esperado que evolua. 
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 Análise: as descrições arquitetónicas fornecem novas oportunidades para análise, 

incluindo as formas de alto nível da consistência do sistema de verificação, a 

conformidade com um estilo arquitetónico, a conformidade com os atributos de 

qualidade, entre outros. 

 Gestão: o desenvolvimento de um produto de software que satisfaça um conjunto 

de boas práticas de gestão não corre um risco significativo do sistema ser 

inadequado ou incapaz de cumprir as suas funções. 

Embora as conquistas deste conceito sejam admiráveis não devemos deixar de 

acreditar que não existem problemas que permanecem por resolver nesta área. Na noção 

atual de arquitetura de software, os resultados das decisões no projeto subjacentes à 

arquitetura são implicitamente incorporados na arquitetura. Consequentemente, o 

conhecimento sobre as decisões do projeto subjacentes à arquitetura é perdido (Jansen & 

Bosch, 2005). Bosch (2004) identificou os problemas inerentes à arquitetura de software 

e insuficientemente abordados pela comunidade de pesquisa: 

 Falta de representação da primeira classe: as decisões do projeto da arquitetura 

carecem de uma representação de primeira classe na arquitetura de software. 

Depois de uma série de decisões individuais, o efeito das mesmas está 

implicitamente presente, mas quase impossível identificar na arquitetura 

resultante. 

 Decisões de projeto transversais e interligadas: as decisões normalmente são 

transversais à arquitetura ou seja, afeta vários componentes e ligações, sendo que 

muitas vezes tornam-se intimamente entrelaçadas com outras decisões no projeto. 

 Alto custo de mudança: uma arquitetura de software quando implementada num 

sistema é por vezes proibitiva e dispendiosa de alterar, isto acontece devido à falta 

de representação da primeira classe e ao entrelaçamento com outras decisões. 

Alterar ou remover decisões já existentes é muito difícil e afeta muitos lugares no 

sistema. 

 Regras e restrições violadas: durante a evolução dos sistemas de software, 

designers e programadores podem facilmente violar regras e restrições impostas 

pelas decisões sobre a arquitetura. 

 Decisões antiquadas não removidas: remover decisões antiquadas de uma 

arquitetura já implementada é tipicamente evitado ou apenas feito parcialmente 

devido ao esforço necessário e à perceção de falta de benefícios. A consequência 
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é a erosão rápida do sistema resultando num alto custo de manutenção e em última 

análise a reforma antecipada do mesmo.   

 

3.2 - ESTILOS DE ARQUITETURA DE SOFTWARE 

Um estilo arquitetónico, ou por vezes chamado padrão de arquitetura, pode entender-

se como um conjunto de princípios que fornecem um quadro abstrato para uma família 

de sistemas. Um estilo arquitetónico melhora o particionamento e promove a reutilização 

de projetos, fornecendo soluções para problemas com frequência recorrente. Pode assim 

pensar-se estilos de arquitetura e padrões como conjuntos de princípios que moldam um 

sistema.  

 

 Garlan and Shaw (1994) definem estilo de arquitetura de software como:  

“…família de sistemas em termos dum padrão de organização estrutural. Mais 

especificamente, um estilo arquitetónico determina o vocabulário de componentes e 

conectores que podem ser usados em instâncias desse estilo, juntamente com um conjunto 

de restrições sobre como eles podem ser combinados. Estes podem incluir restrições 

topológicas em descrições arquiteturais (por exemplo, não há ciclos). Outras restrições 

- de dizer, que têm a ver com a execução semântica - podem ser também parte da 

definição do estilo.” 

 

A compreensão dos vários estilos arquitetónicos oferece vários benefícios. O 

benefício mais importante é que os mesmos fornecem uma linguagem comum, sendo que 

também oferecem oportunidades para conversas a um nível tecnológico mais abstrato, 

sem entrar em detalhes. A tabela seguinte lista uma classificação dos estilos 

arquitetónicos (Bass et al., 1998).  

 

Classificação Estilos de arquitetura de software 

Data flow Batch sequential, Data-flow network, Pipes and 

filters 

Call-and-return Main program/subroutines, Abstract data types, 

Objects, Call-based client-server, Layered 
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Independent components Event systems, Communicating processes, 

Communicating processes substyles,   

Data-centered Repository, Blackboard  

Virtual Machine Interpreter 

Tabela 1 – Classificação de arquiteturas de software 

 

Data flow  

As arquiteturas de fluxo de dados têm o objetivo de alcançar as qualidades de 

reutilização e alteração. 

O estilo do fluxo de dados é caracterizado pelo sistema de visualização como uma 

série de transformações em peças sucessivas de dados de entrada. Os dados entram no 

sistema e, em seguida, fluem através dos componentes na sua vez até que são designados 

a terminar em algum destino (saída ou um armazenamento de dados) (Lerner, 1984). 

 

 Batch Sequential 

Um exemplo de uma arquitetura de fluxo de dados é a Batch Sequential onde as 

etapas de processamento, ou componentes, são programas independentes, e a 

suposição é que cada passo é executado para conclusão antes de iniciar a próxima 

etapa. Cada lote de dados é transmitido como um todo entre os passos. 

A aplicação típica para este estilo é o processamento de dados clássico (Loeppky, 

Moore, & Williams, 2010). 

 

 

Figura 9 - Estilo Batch Sequential 

(Kaisler, 2005) 
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Call-and-return 

As arquiteturas cal-and-return têm o objetivo de alcançar as qualidades de alteração 

e resolubilidade. Estas arquiteturas têm sido o estilo arquitetónico dominante nos grandes 

sistemas de software nos últimos 30 anos. 

No entanto, dentro deste estilo existe um número de sub-estilos, onde cada um dos 

quais tem as suas próprias particularidades e características, como por exemplo: 

 

 Call-based cliente-server 

A arquitetura Cliente/Servidor é hoje em dia uma das tecnologias mais utilizadas 

pois com a evolução da tecnologia de processamento dos microcomputadores 

potencializada por redes de computadores e infraestruturas cada vez mais poderosas, 

permitem que existam uma ou mais máquinas que provem serviços disponibilizando 

aplicações e/ou recursos a clientes. 

Esta arquitetura descreve sistemas que envolvem um sistema cliente-servidor 

separado e uma rede de conexão distribuída. É uma arquitetura onde o processamento 

da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é 

responsável pela manutenção da informação (Servidor), enquanto que o outro é 

responsável pela obtenção dos dados (Cliente) (Battisti, 2005).  

Esta abordagem de computação separa os processos em plataformas diferentes 

que interagem, permitindo que os recursos sejam partilhados enquanto se obtém 

máximo benefício de cada dispositivo diferente, assim esta arquitetura é um modelo 

lógico (Vaskevitch, 1995). 

 

Figura 10 – Cliente/Servidor 
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Os principais benefícios deste estilo abrangem (Microsoft, 2009): 

 Maior segurança: todos os dados são armazenados no servidor o que 

geralmente oferece maior controlo da segurança nas máquinas dos clientes. 

 Acesso a dados centralizado: como os dados estão centrados apenas no 

servidor, o acesso e as atualizações aos dados são muito mais fáceis de 

administrar do que noutros estilos. 

 Facilidade de manutenção: os papéis e as responsabilidades de um sistema de 

computação são distribuídos entre vários servidores que tem conhecimento 

entre si através da rede. Isto garante que um cliente permanece inconsciente e 

imune a qualquer tipo de problema relativamente a uma reparação, atualização 

ou deslocalização no servidor  

 

 

 SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) 

A arquitetura orientada a serviços é uma abordagem utilizada para criar uma 

arquitetura baseada na utilização dos serviços, onde o conceito de serviço é definido 

para referenciar-se a um componente de software binário baseado num contrato, que 

é uma descrição de ações a serem executadas. SOA é um paradigma para organizar e 

utilizar capacidades distribuídas que podem estar sob o controlo de diferentes 

domínios proprietários (MacKenzie et al., 2006).   

  He (2003) define SOA como um estilo arquitetónico cujo objetivo é alcançar o 

 fraco acoplamento entre agentes de software que interagem entre si. Um serviço é 

 uma unidade de trabalho feita por um prestador de serviços para alcançar os resultados 

 finais desejados para o consumidor do serviço. Tanto o provedor como o consumidor 

 têm papeis desempenhados pelos agentes de software em nome dos seus proprietários. 
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Figura 11 – SOA 

Adaptado (W3C, 2003) 

 

Os principais benéficos desta arquitetura são (Microsoft, 2009): 

 Alinhamento do domínio: a reutilização de serviços comuns com interfaces 

padrão aumenta as oportunidades de negócio e tecnologia, reduzindo o custo. 

 Abstração: os serviços são autónomos sendo que o seu acesso é por via de 

contrato formal o que proporciona baixo acoplamento e abstração. 

 Descoberta: os serviços podem expor descrições que permitem que outras 

aplicações e serviços os localizem e automaticamente determinem a interface. 

 Interoperabilidade: como os protocolos e formatos de dados são baseados em 

padrões da indústria, o provedor e consumidor do serviço pode ser construído 

e implementado em diferentes plataformas. 

 Racionalização: os serviços podem proporcionar uma funcionalidade 

específica em vez de duplicar a funcionalidade no número de aplicações 

existentes. 

 

 

 Layered 

A arquitetura em camadas incide sobre o agrupamento de funcionalidades 

relacionadas dentro de uma aplicação em camadas distintas, que são empilhadas 

verticalmente em cima uma das outras. A funcionalidade de cada camada é relatada 

por um papel ou responsabilidade comum. A comunicação entre as camadas é 
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explícita e francamente acoplada. Este estilo se for utilizado corretamente ajuda a 

suportar a forte relação de interesses que por sua vez apoia a flexibilidade e facilidade 

de manutenção. 

Esta arquitetura é descrita como uma pirâmide invertida de reutilização, onde cada 

camada agrega as responsabilidades e abstrações da camada diretamente abaixo dela. 

Em camadas rigorosas, os componentes de uma camada podem interagir apenas com 

os componentes da mesma camada ou com componentes da camada diretamente por 

baixo dele. Em camadas mais relaxadas os componentes de uma camada podem 

interagir com componentes da mesma camada ou de camadas inferiores (Eckerson, 

1995).  

A forma mais comum da arquitetura em camadas é a aplicação em três camadas 

(3-Tier), normalmente usada em aplicações web, na qual as camadas são: 

o Interface com utilizador (camada de apresentação); 

o Lógica de negócio (camada de negócio); 

o Base de dados (camada de dados); 

 

 

Figura 12 – Arquitetura em camadas representada em UML 

 

As principais vantagens desta arquitetura são (Microsoft, 2009): 

 Abstração: as camadas permitem que sejam feitas alterações num nível mais 

abstrato. 
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 Isolamento: permite isolar atualizações tecnológicas em camadas individuais a 

fim de reduzir o risco. 

 Capacidade de gestão: a separação de interesses fundamentais ajuda a identificar 

as dependências e organiza o código em secções, o que dá maior capacidade de 

gestão ao sistema. 

 Performance: a existência de múltiplas camadas físicas pode melhorar a 

escalabilidade, tolerância a falhas e desempenho. 

 Reutilização: as camadas podem ser reutilizáveis em outros sistemas. 

 Testabilidade: o aumento da capacidade de teste surge do fato das interfaces das 

camadas estarem bem definidas, assim como a capacidade de alternar entre 

diferentes implementações nas interfaces das camadas. 

 

 

 Objects 

A arquitetura orientada a objetos é um paradigma baseado na divisão de 

responsabilidades para uma aplicação ou sistema em objetos individuais reutilizáveis e 

autossuficientes, cada um contendo dados e comportamento pertinentes à sua função. Um 

projeto orientado a objetos exibe um sistema como uma série de objetos que colaboram 

entre si em vez de um conjunto de rotinas ou instruções processuais (Rumbaugh, Blaha, 

Premerlani, Eddy, & Lorensen, 1991).  

Os objetos são discretos e os seus tipos de dados são compostos. Um objeto prevê o 

armazenamento de vários valores de dados numa só unidade. A cada valor é atribuído um 

nome que pode ser utlizado para fazer referência ao mesmo. Cada elemento num objeto 

pode ser referido como uma propriedade. Os objetos comunicam entre si através de 

interfaces, onde podem chamar métodos ou então propriedades de outros objetos, através 

do envio e receção de mensagens (Blaha & Rumbaugh, 2005). 

 

Os principais benefícios deste paradigma são (Microsoft, 2009): 

 Compreensibilidade: com objetos o sistema fica mapeado de uma forma mais 

percetível. 

 Reutilizável: a arquitetura prevê a reutilização através de polimorfismo e 

abstração. 
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 Extensibilidade: encapsulamento, polimorfismo e abstração garante que uma 

mudança na representação de dados não afeta as interfaces que o objeto expõe, o 

que limitaria a capacidade de comunicar e interagir com outros objetos. 

 Altamente coesa: ao localizar métodos e recursos só relacionados com um objeto 

e usando objetos diferentes para conjuntos de recursos diferentes é possível 

alcançar um alto nível de coesão. 

 

Independent Coponentes 

As arquiteturas de componentes independentes consistem numa série de processos 

independentes que comunicam através de objetos ou mensagens. Todas estas arquiteturas 

têm o objetivo de conseguir modificabilidade na dissociação em várias partes do sistema. 

Os componentes enviam dados entre eles, mas tipicamente não se controlam diretamente 

uns aos outros (Bass et al., 1998). 

As mensagens podem ser trocadas através de: 

• Participantes nomeados (Communicating processes styles); 

• Participantes não identificados usando o paradigma publish/subscribe (Style Event).  

 

 Event Systems 

Sistemas de eventos são sub-estilos em que cada controlo é parte do modelo. Os 

componentes individuais anunciam dados que desejam partilhar (publicar) com o seu 

ambiente - um conjunto de componentes sem nome. Estes outros componentes podem 

registar um interesse nesta classe de dados (subscrever). Se o fizerem, quando 

aparecerem os dados, os mesmos são invocados a receber esses mesmos dados (Bass 

et al., 1998). 

Normalmente, os sistemas de eventos fazem uso de um gestor de mensagens de 

comunicação que gere os componentes, invocando um componente quando chega 

uma mensagem para ele. Este fluxo assume um paradigma publish/subscriber que 

será abordado à frente neste documento. 
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Data-centered 

O objetivo das arquiteturas centradas nos dados é de alcançar a qualidade de 

integrabilidade de dados. O termo arquiteturas centradas nos dados refere-se a sistemas 

em que o acesso e atualização a um armazenamento de dados é a descrição apropriada. 

Este estilo está-se a tornar cada vez mais importante porque oferece uma solução 

estrutural para a ilegibilidade. Muitos sistemas, especialmente aqueles construídos a partir 

de componentes pré-existentes, estão a atingir a integração de dados através do uso de 

mecanismos de blackboard. Estes têm a vantagem dos clientes serem relativamente 

independentes uns dos outros, e o armazenamento de dados é independente dos clientes 

(Bass et al., 1998). 

 

 Blackboard 

Uma arquitetura blackboard tem um componente blackboard, atuando como o 

repositório de dados central, e uma série de componentes que agem de forma 

independente sobre a estrutura de dados comum armazenada no blackboard, 

respondendo às mudanças em resposta a outras mudanças. Os componentes interagem 

somente através do blackboard (Shaw et al., 1995). 

 

Virtual Machine 

Estas arquiteturas têm o objetivo de alcançar a qualidade da portabilidade. Máquinas 

virtuais são estilos de software que simulam algumas funcionalidades que não são nativas 

para o hardware e/ou software no qual são aplicadas. 

Esta arquitetura pode ser muito útil pois pode permitir simular (e testar) plataformas 

que ainda não foram incorporadas (como novo hardware) e pode simular modos de 

"desastre'' (como é comum em simuladores de voo e sistemas de segurança crítica). Isto 

seria muito complexo, caro ou perigoso para testar com o sistema real (Bass et al., 1998). 

  

 Interpreter 

Os exemplos mais comuns de máquinas virtuais são os intérpretes, sistemas 

baseados em regras sintáticas e processadores de linguagem de comando. A 

interpretação de um módulo especial através de uma máquina virtual pode ser vista 

da seguinte forma: 

1. O motor interpretação seleciona uma instrução do módulo a ser interpretado; 



Arquitetura de um Sistema de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Gastroenterologia 

 

43 

2. Baseado na instrução, o mecanismo interno atualiza o estado da máquina 

virtual; 

3. É repetido o processo acima referido; 

 

 

3.3 – DESIGN PATTERNS 

 

A arquitetura de software que esteja bem familiarizada com um bom conjunto de 

estruturas de projeto pode aplica-las imediatamente para projetar problemas sem ter que 

os redescobrir. Estas estruturas também facilitam a reutilização de arquiteturas de sucesso, 

expressando técnicas comprovadas. Para este fim surgiram as design patterns, um novo 

mecanismo para estruturas no projeto. 

As design patterns, constituem um mecanismo na elaboração de projetos orientados 

a objetos. Este padrão tem o objetivo de descrever um problema que ocorre várias vezes 

e elaborar uma solução reutilizável para o mesmo, de modo que não seja necessário ao 

programador preocupar-se novamente com a solução do problema em implementações 

futuras (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1994). 

Para Bosch (1998) cada design pattern descreve um problema recorrente e uma 

solução genérica que pode ser adotada para situações particulares. Um conjunto de 

padrões podem ser organizados numa linguagem padrão, proporcionando assim, um 

conjunto de soluções para problemas existentes num domínio particular. 

Pode-se pensar numa design pattern como uma microarquitectura. É uma arquitetura 

que serve como um modelo que pode ter várias realizações e é “micro” na medida em que 

define menos do que uma aplicação ou biblioteca completa. Para ser útil, uma design 

pattern deve ser aplicável a mais do que apenas alguns domínios, assim estas tendem a 

ser relativamente pequenas e ajustáveis. Estes padrões podem ainda ser considerados 

como uma transformação da estrutura do sistema definindo o contexto da transformação, 

a mudança a ser feita e as suas consequências (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 

1993). 

As design patterns podem ser utilizadas para o desenvolvimento de aplicações 

distribuídas. De acordo com Brose, Vogel, and Duddy (2001) os componentes que 

constituem o sistema não precisam de estar obrigatoriamente na mesma máquina, sendo 

que podem estar localizados em sítios diferentes na rede.  

Na sua obra, Gamma et al. (1994) dividiram as design pattern em 3 famílias: 
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 Padrões de criação: fornecem uma maneira de criar objetos enquanto escodem a 

lógica dessa mesma criação, em vez de instanciar objetos diretamente usando 

novos operadores. Isto dá ao programa mais flexibilidade para decidir quais 

objetos precisam de ser criados para determinado caso de uso. 

 Padrões estruturais: estes padrões abrangem classes e a composição dos objetos. 

O conceito de herança é utilizado para compor interfaces e definir formas de 

compor objetos de maneira a obter novas funcionalidades. 

 Padrões comportamentais: estes referem-se principalmente à comunicação entre 

objetos  

Como já foi possível constatar as design patterns variam na sua granularidade e nível 

de abstração. Existem em grande quantidade e a maior parte delas com propriedades 

comuns, sendo que assim é necessário que existe uma forma de organizá-las. Na tabela 

abaixo Gamma et al. (1993) classificam as design patterns. Esta classificação tem o 

objetivo de relacionar os padrões com as respetivas famílias, ensinar a catalogá-las e 

encontrar novos padrões. 

 

  Caracterização  

  De criação Estrutural Comportamental 

Âmbito Classe Factory Method Adapter (class)       

Bridge (class) 

Template Method 

Objeto Abstract Factory            

Prototype                 

Solitaire 

Adapter (class)       

Bridge (class)          

Flyweight                      

Glue                              

Proxy 

Chain of 

Responsability    

Command                 

Iterator (object)               

Mediator          

Memento             

Observer                           

State                          

Strategy 

Composto Builder Composite                         

Wrapper 

Interpreter                

Iterator(compound)        

Walker 

Tabela 2 – Categorização das design patterns. Adaptado de Gamma et al. (1993) 
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Duas das design patterns mais utilizadas e que aparecem mais vezes como sendo boas 

práticas no que a utilização de microarquitecturas diz respeito são as design patterns 

Observer e Publish/Subscribe. Como tal segue-se uma breve descrição das mesmas e 

também as respetivas diferenças pois muitas vezes as mesmas são confundidas pelo seu 

semelhante modo de funcionamento. 

 

Observer  

O observer é um pattern de software que define uma dependência de um-para-muitos 

entre objetos de modo que quando um objeto muda o estado, todos seus dependentes são 

notificados e atualizados automaticamente. Permite que objetos interessados sejam 

avisados da mudança de estado. 

Esta pattern pode ser aplicável quando uma abstração tem dois aspetos, um 

dependente do outro. Encapsular esses aspetos em objetos separados permite variar e 

reutiliza-los de forma independente. O observer pode também ser aplicado quando uma 

alteração num objeto requer mudar os outros e quando um objeto deve ser capaz de 

notificar outros objetos sem fazer suposições sobre os mesmos (Hannemann & Kiczales, 

2002). 

 

Publish/Subscribe 

A microarquitectura publish/subscribe é um padrão de mensagens onde os remetentes, 

denominados publishers, não programam as mensagens a serem enviadas diretamente a 

recetores específicos, chamados subscribers. Em vez disso essas mensagens são 

caracterizadas em classes, sem que ninguém tome conhecimento e sem que se saiba a 

existência ou não de subscribers. Da mesma forma, os subscribers manifestam interesse 

numa ou mais classes e só recebem as mensagens que são do seu interesse (Eugster, 

Felber, Guerraoui, & Kermarrec, 2003). 

As aplicações que exploram este middleware são organizadas com uma coleção de 

componentes autónomos, os clientes que interagem publicando eventos e subscrevendo-

se nas classes em que estão interessados. Existe ainda um componente na arquitetura, 

denominado event channel, que é responsável pela recolha de assinaturas e 

encaminhamento de eventos para os assinantes (Cugola & Jacobsen, 2002). 

A Fig. 13 mostra as diferenças entre as design pattern Observer e Publish/Subcribe 
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Figura 13 – Observer Vs Publish/Subscribe 

(Homer, 2007) 
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CAPITULO IV – OS SI E OS 

HOSPITAIS PÚBLICOS   
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4.1 – ARQUITETURA DOS SI NOS HOSPITAIS PÚBLICOS 

 

A arquitetura de um SI representa a estrutura dos principais elementos que a 

constituem e as suas relações, princípios e regras, tendo como objetivo final suportar todo 

um fluxo e processo de negócio de uma organização. A framework proposta por Zachman 

(1987) é provavelmente a primeira tentativa de demonstrar que os SI tem que ser vistos 

na sua globalidade e que antes de implementar as aplicações é importante e necessário 

definir muito bem como as mesmas devem ser construídas. Os aspetos mais importantes 

que se devem levar em conta na arquitetura de um SI são a adaptabilidade, robustez, 

flexibilidade, segurança, integração de sistemas, compatibilidade semântica, orientação 

aos processos e a adaptação a normas existentes (Beyer, Kuhn, Meiler, Jablonski, & Lenz, 

2004). Como já foi referido todos estes aspetos são importantes e devem ser levados em 

conta mas sob o ponto de vista da área da saúde, a semântica deve ser considerada um 

aspeto prioritário em relação a aspetos mais tecnológicos (Lenz, Huff, & Geissbuhler, 

2003). 

 Kuhn, Lenz, and Blaser (1999) afirmam que podem existir diferentes abordagens na 

arquitetura, mais centralizada ou mais distribuída, sendo que a seleção de software para 

construir um sistema de informação hospitalar não é uma tarefa fácil pois como é 

facilmente observável existem diversas questões e fatores que podem influenciar essa 

escolha. Basta olhar para a diversidade de departamentos específicos (laboratórios, 

radiologia, etc) que existem para perceber a complexidade e o grau de conhecimento de 

cada área. Assim e aliado à quantidade de profissionais envolvidos, muito dificilmente é 

possível conciliar todas as funcionalidades num SI único que sirva todo uma organização 

de saúde. Sfakianakis, Chronaki, Chiarugi, Conforti, and Katehakis (2007) comprova o 

argumento anterior e acrescenta ainda que não é desejável que um único fornecedor 

domine o mercado, sendo que a interoperabilidade entre os SI é fundamental para que os 

sistemas comuniquem entre si. Leisch, Sartzetakis, Tsiknakis, and Orphanoudakis (1997) 

validam esta teoria e afirmam que a diversa variabilidade entre organizações, a 

complexidade e especificidade entre processos e as diferentes preferências entre os 

grupos de utilizadores tornam muito difícil a tarefa de um mesmo SI servir todas as 

organizações de saúde.  
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Nos cuidados de saúde devem ser considerados dois níveis de prestação distintos e 

cada qual com as suas necessidades: 

 Serviços primários – onde os sistemas de informação são utilizados para a 

prestação de cuidados diretamente ao paciente de uma forma global com partilha 

de informação clínica com os serviços hospitalares, existindo assim partilha de 

informação. 

 Serviços hospitalares – onde os sistemas de informação estão adaptados às 

múltiplas especialidades, tendo cada uma delas necessidades distintas que são 

refletidas nos sistemas que cada uma utiliza. 

No caso dos serviços hospitalares podem ser considerados vários tipos de sistema com 

diferentes organizações (FMUP): 

 

1. Vários sistemas de informação por departamento, adaptados às necessidades de 

cada especialidade que os utiliza e com uma base de dados por sistema de 

informação sem relação com os sistemas das outras especialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Vários SI por unidade 
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2. Vários sistemas de informação por departamento semelhantes ao modelo anterior 

mas que as bases de dados comunicam entre si. 

 

 

 

 

 

3. Um único sistema de informação hospitalar onde todas as especialidades 

trabalham, embora as interfaces de introdução de dados possam ser adaptadas a 

cada uma delas. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Vários SI por unidade ligados entre si 

 Figura 16 – Um único SI para todas as especialidades 
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4. Vários sistemas de informação por departamento, onde o armazenamento da 

informação clínica é feito em várias bases de dados hospitalares não diretamente 

relacionadas com os sistemas de informação. Existe ainda uma plataforma comum 

a todos cuja missão é permitir a comunicação e troca de dados entre cada um. Um 

dos aspetos mais importantes na existência de um bom sistema de informação 

hospitalar desta natureza é a compatibilidade entre os vários sistemas. 

 

 

Figura 17 – Vários SI mas base de dados independentes  

 

A arquitetura homogénea é comummente defendida pelos fornecedores de software 

generalista que prometem um solução integrada para toda a organização. Contrariamente 

os fornecedores especializados prometem excelentes funcionalidades e grande 

adaptabilidade das suas soluções, afirmando que as unidades podem ser suportadas por 

aplicações flexíveis e bem adaptadas às necessidades específicas. Neste caso, os SI 

combinam-se num conjunto de módulos e subsistemas, resultando nos denominados 

“best-of-breed approach”. Neste plano a ligação de todos os elementos deve ser cuidada 

para que se consiga obter consistência nos dados (Lenz & Kuhn, 2004). 

 Lenz, Blaser, and Kuhn (1999) caracterizam as abordagens “best-of-breed approach” 

vs “homogeneity”:  

 “Best-of-breed approach” – esta abordagem necessita da utilização de normas 

para que exista troca de informação entre os diferentes sistemas, sendo que as suas 

principais vantagens são a flexibilidade e o aumento de funcionalidades na 
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solução final. No entanto as desvantagens são os custos com a integração e as 

dificuldades em integrar soluções de diferentes fornecedores. Assim existe risco 

de inconsistência nos dados e é necessário a construção de um mecanismo para 

gerir de forma eficiente toda a integração. 

 “Homogeneity”: Um sistema modular mas que é construído sob uma base de 

dados central que abrange toda a informação das diversas unidades. As vantagens 

é que podemos esperar uma integração plena entre todos os módulos que compõe 

o sistema bem como custos mais reduzidos. A principal desvantagem prende-se 

com o facto da dificuldade em possuir um sistema que cubra todas as 

funcionalidades necessárias de forma satisfatória para os utilizadores.  

 

Neste pequeno sumário das abordagens foi possível constatar que ambas apresentam 

prós e contras. A primeira permite soluções mais adaptadas a cada departamento e às 

necessidades específicas da realidade do mesmo. A segunda prima essencialmente pela 

integração. O segredo da escolha do SI adequado passa por avaliar serenamente as 

vantagens e desvantagens de cada uma das soluções e determinar até que ponto 

precisamos de uma abordagem mais generalista ou então necessitamos de um solução 

exclusiva apenas a um departamento, sendo o balanceamento entre a autonomia e a 

integração importante para a definição e escolha da arquitetura (Kuhn et al., 1999).  

A junção destas duas abordagens também é uma hipótese viável, podendo ser uma 

boa arquitetura para uma organização de saúde e assenta na existência de pelo menos uma 

base de dados central conforme uma solução generalista, onde podem coexistir soluções 

específicas integradas através de middleware (Kuhn et al., 1999). 

No mesmo seguimento, Dick, Steen, and Detmer (1997) definem duas abordagens, 

centralizada e distribuída, que podem ser descritas da seguinte forma: 

 Centralizada: O SIH inclui módulos específicos, por exemplo faturação, 

radiologia e laboratórios que comunicam com os módulos específicos de outros 

SI instalados nos diferentes departamentos. A vantagem principal é a existência 

de uma única interface com o utilizador, o que possibilita a integração da 

informação de diferentes fontes e a administração centralizada dos dados do 

paciente. 

 Distribuída: O sistema de informação hospitalar coexiste com outros SI que 

possuem informação relevante sobre os doentes. Neste caso para o utilizador ter 

acesso à totalidade da informação clínica, várias aplicações com diferentes 
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interfaces terão que ser abertas. Os utilizadores poderão navegar nestas diferentes 

aplicações através de hiperlinks. Nesta abordagem a principal vantagem é a 

independência de cada departamento, que pode alterar o seu SI sem interferir com 

os restantes. 

 

Como é possível constatar a arquitetura tem naturalmente implicações na 

interoperabilidade, já que as aplicações que a constituem influenciam a necessidade das 

integrações necessárias e da forma como estas são efetuadas. O planeamento da 

arquitetura está longe de ser uma tarefa fácil, mas indiscutivelmente a interoperabilidade 

entre diferentes SI é uma necessidade permanente. A integração entre módulos e 

aplicações é sempre crucial, seja uma abordagem mais central ou mais distribuída. O 

grande desafio é encontrar a maneira de permitir a interoperabilidade entre as soluções de 

forma a partilharem informação e recursos (Maldonado et al., 2003).  

 

4.2 – INTEROPERABILIDADE ENTRE INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DE 

SAÚDE 

 

 Dogac et al. (2006) definem interoperabilidade como a capacidade de diferentes SI 

trocarem informação de uma forma correta, efetiva, consistente e terem a aptidão de 

usarem a informação que trocaram. Fundamentalmente o objetivo é tornar possível a 

comunicação entre as diferentes aplicações e equipamentos. 

O SONHO é um dos principais sistemas centralizados nos hospitais públicos, onde na 

maior parte das vezes, cada unidade, tem a sua aplicação própria e a base de dados 

correspondente, onde se gere a informação do paciente da unidade e os dados relativos à 

doença do mesmo, de um modo independente, apenas utilizando o SONHO para a 

obtenção de informação do paciente na maioria dos casos.  

Não se pode considerar um SI eficaz, conduzindo a qualidade de prestação de 

cuidados sem que o profissional de saúde tenha acesso a informação relevante de 

diagnóstico, terapêutica, etc, para poder tomar decisões informadas. Ou seja, o processo 

de prestação de cuidados é de tal forma complexo, que a ausência de informação relevante 

pode influenciar substancialmente os cuidados praticados (Maldonado et al., 2003). 

Um dos principais desafios do projeto é facilitar a comunicação não só para fora da 

unidade, onde outras pessoas com privilégios adequados possam visualizar informação 

necessária à prestação dos serviços, como também dentro da própria unidade, uma vez 
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que o software existente não o permite. O computador onde a aplicação está pode até estar 

ligado à rede, mas isso por si só não faz com que haja comunicação entre o software da 

unidade, pois para que um médico possa ter acesso à informação do outro, o segundo terá 

que imprimir em papel um relatório gerado pela aplicação e entregar ao primeiro 

manualmente e só assim ele toma conhecimento da informação. 

Neste contexto, deveremos redesenhar todos os processos para que os profissionais 

de saúde possuam uma visão ampla da informação com vista à prestação de cuidados. 

Repensar os SI é assim uma tarefa inevitável, já que os cuidados partilhados, à luz do que 

se pretende que seja a medicina moderna, podem ser substancialmente melhorados, se 

existir partilha de informação (Maldonado et al., 2003). Assim, é absolutamente 

necessária a partilha de informação real entre os profissionais envolvidos, de forma 

simples, rápida e eficaz, já que se a informação não estiver correta ou completa, traz 

problemas para a tomada de decisão. Sendo assim a qualidade da informação num SIH é 

de extrema importância (Häyrinen, Saranto, & Nykänen, 2008). 

Existem inúmeras vantagens que a interoperabilidade pode proporcionar e trazer aos 

sistemas, sendo que o nosso objetivo é transportar a maior parte dessas vantagens para a 

unidade de gastroenterologia através da arquitetura proposta. Da revisão de literatura 

efetuada pode-se sumariar as seguintes vantagens (Khoumbati, Themistocleous, & Irani, 

2005) (Themistocleous & Mantzana, 2004): 

 Melhor integração dos processos de saúde; 

 Aumento da eficiência no trabalho; 

 Melhor qualidade de serviços prestados ao doente; 

 Redução de erros médicos; 

 Redução de papéis nos processos; 

 Melhor colaboração entre instituições; 

 Maior satisfação do doente; 

 Utilização de funcionalidades que tragam valor de outros SI. 

 Redução de custos; 

 Aumento da partilha de informação e conhecimento; 

 Facilitação do acesso aos dados e melhoria da qualidade dos mesmos; 

 Redução do tempo de espera e de ações canceladas; 

 Melhoria do apoio à decisão; 

 Melhoria na gestão clinica e administrativa; 
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 Melhor utilização dos recursos disponíveis; 

 Maior segurança para os doentes; 

 

Sendo que a vontade é que a nossa aplicação siga as melhores práticas relativas à 

interoperabilidade, o foco do nosso trabalho será centrado em questões primárias e 

urgentes das quais a aplicação da unidade de Gastroenterologia do CHTMAD carece e 

que podem ser inseridas no âmbito de uma perspetiva global das instituições de saúde e 

que serão descritas seguidamente.  

 

Colaboração entre diferentes hospitais  

As equipas de profissionais encontram-se dispersas por várias unidades espalhadas 

por diversos hospitais centrais ou centros de saúde. Dados como a informação se o utente 

jà foi examinado, que tratamentos e medicamentos foram administrados, que conselhos 

foram dados, o seu histórico são fundamentais e de enorme importância. 

Os médicos de família ou então simples centros de saúde secundários, têm de 

acompanhar o doente após a alta hospitalar. Dove (2005) mostra que os dados clínicos 

com mais importância são: medicamentos prescritos, tratamentos efetuados, resultados 

laboratoriais, resultados imagiológicos e necessidades de follow-up. No entanto a partilha 

de informação entre os serviços primários e os serviços secundários aponta a dificuldades 

e uma transferência de informação e cooperação entre as diferentes organizações de saúde 

permitiria acelerar a prestação de cuidados de saúde. 

 

Colaboração entre as diferentes unidades do hospital  

Os processos de saúde são cada vez mais caraterizados por trocas e partilha de imensa 

informação entre os vários participantes envolvidos na prestação de serviços hospitalares, 

que normalmente se encontram organizados por departamentos. É então fulcral que as 

diversas unidades colaborem entre si para proporcionarem cuidados de saúde integrados, 

fornecendo serviços que se complementem.  

Por exemplo, o atraso na entrega de um diagnóstico pode ter uma grande influência 

na resolução do problema de saúde do paciente, assim justifica-se que a arquitetura do 

sistema de informação proposto complemente-se com as diversas unidades intervenientes 
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na prestação de cuidados, levando a que existam necessidades frequentes de troca de 

informação entres as mesmas. 

 

Colaboração entre os diferentes profissionais envolvidos 

A prestação de serviços de saúde tem cada vez mais uma vertente colaborativa, 

envolvendo várias pessoas com diferentes papéis e diferentes perspetivas dentro do 

processo hospitalar. 

Nas unidades dos hospitais é esperado que as equipas de profissionais, sejam eles 

médicos, enfermeiros ou técnicos prestem os cuidados de saúde adequados, sendo que 

isso requer que o processo clinico do doente seja portador de interdisciplinaridade e 

coordenação. Assim um dos objetivos é que a aplicação permita estas duas vertentes na 

plenitude e que seja o oposto do atual que se cinge apenas a distribuição em formato e 

papel de todo o processo clinico do paciente pelos profissionais de saúde.  

 

Integração com equipamentos e dispositivos médicos  

A integração com equipamentos e dispositivos médicos, principalmente a parte dos 

equipamentos referentes à imagiologia, é fundamental para a interoperabilidade de todo 

os sistema. A transferência de forma autónoma de dados permite não só a redução do 

trabalho manual e cansativo de o digitalizar como também diminuir a probabilidade do 

acontecimento de erros associados a essas transcrições manuais. Para tal e como jà foi 

referido neste documento existem standards (HL7 e DICOM) que facilitam a integração 

destes equipamentos com a arquitetura a implementar. 

 

Eficiência nas tarefas administrativas e clínicas  

Sempre que possuímos SI dispersos, sem qualquer tipo de integração, um mesmo 

dado pode ser recolhido várias vezes, não sendo reutilizado. Estes factos implicam um 

esforço de tempo desnecessário e, não raras vezes, inconsistência na informação 

recolhida. Um dado uma vez introduzido deveria ser reutilizado para diversos fins, como 

sejam: estatísticos, factoração, investigação, etc. Acresce que a reutilização dos dados 

também pode melhorar a qualidade da informação, dado esta ser vista e revista várias 

vezes.  
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Estas questões não só se levantam ao nível de cada organização, mas também a outro 

nível se olharmos para o sistema como um todo, onde os hospitais podem estar ligados a 

outras instituições prestadores de cuidados de saúde, mas também a companhias 

seguradoras, organizações governamentais, entre outras, transportando dados através de 

redes. Desta forma, seria possível melhorar não só a eficiência de cada organização, mas 

a do sistema de saúde como um todo (Lenz & Reichert, 2005). 

 

4.3 – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À INTEROPERABILIDADE 

 

Quando os sistemas de informação começaram a aparecer em intuições de saúde as 

redes de dados não era tão evoluídas, criando assim uma barreira tecnológica, no entanto 

as necessidades e exigências de informação também não eram igualmente tão elevadas 

como as de hoje em dia. 

Os sistemas de informação começaram por ser implementados nos hospitais, 

pontualmente apenas para resolver algumas situações especificas, o que fazia com que os 

mesmos fossem implementados apenas em alguns departamentos ou unidades 

contrariamente ao que devia ser pensado, que era projetar o sistema a olhar para o hospital 

com um todo. Por isto, muitos dos SIH na saúde trabalham somente para uma unidade. 

Estas decisões encontradas, tendo em vista os departamentos foram baseadas nas 

necessidades dos mesmos e no momento em que foram tomadas, não sendo desenvolvidas 

de forma coordenada e objetiva. 

Estes sistemas, que geralmente são proprietários, levam à criação de sistemas 

heterogéneos desfragmentados, criando as chamadas “ilhas de informação” (Maldonado 

et al., 2003). Neste âmbito, a informação encontra-se dispersa e em diferentes bases de 

dados. O que se passa na unidade de gastroenterologia é exatamente isto, um sistema que 

não està ligado a qualquer outro sistema no hospital e que serve apenas os interesses da 

unidade. 

Outro problema existente nos hospitais ao nível dos SIH é que dentro da mesma 

instituição existem muitas vezes “ilhas de tecnologia” isto é, existem aplicações criadas 

por diferentes equipas de desenvolvimento, normalmente em diferentes plataformas, 

dificultando assim a integração e a interoperabilidade. 

 Lenz et al. (1999) enumeraram os fatores mais preponderantes para a heterogeneidade 

de soluções que se propagam nos hospitais, aos quais escolhemos os mais representativos 

na unidade de gastroenterologia: 
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 Organização da estrutura do hospital – a maior parte das vezes, as unidades 

colocam as suas necessidades em primeiro lugar e não pensam no problema como 

uma parte integrante de todo o hospital; 

 Equipamentos médicos – diversas máquinas ligadas a diferentes bases de dados e 

com software próprio;  

 Legacy applications – unidades com aplicações muito antigas, mas que possuem 

dados muito importantes no processo clinico. Estas aplicações podem ser difíceis 

de substituir; 
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CAPITULO V – ARQUITETURA DE 

UM S.I. PARA O SERVIÇO DE 

GASTROENTEROLOGIA DO 

CHTMAD   
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5.1 – DESAFIO ENCONTRADO  

 

Entende-se por hospital como uma instituição que possui e gere recursos da melhor 

forma, com o intuito de oferecer aos seus utentes uma boa prestação de serviços de saúde 

e otimizar a rentabilidade. Para ajudar a atingir esses objetivos o hospital necessita de 

usufruir de um bom sistema de informação baseado em arquiteturas mencionadas 

anteriormente adaptadas às características específicas de cada hospital. Assim neste 

projeto o objetivo/desafio é melhorar uma das partes não integrada do sistema hospitalar, 

neste caso o software existente da Unidade de Gastroenterologia, pois este possui vários 

problemas que precisam de ser resolvidos de modo a obter uma maior eficácia no 

tratamento de informação relativa à identificação, exames, entre outros, de todos os 

pacientes que recorrem à unidade e uma integração efetiva no SIH. O tratamento/gestão 

da informação de saúde dos pacientes é muito importante devido ao contributo que pode 

proporcionar a nível de prestação de cuidados de saúde podendo assim ajudar na decisão 

clinica. 

Os hospitais públicos têm um sistema de informação que faz a gestão de doentes 

hospitalares e de toda a sua informação, denominado SONHO. Este sistema tem como 

finalidade gerir os dados dos pacientes, desde a sua entrada num determinado hospital, 

considerando a sua caracterização e manipulação de dados referentes ao seu trajeto clínico, 

até à finalização do seu processo. A intenção é facilitar a integração e a fluidez entre os 

diversos serviços de saúde hospitalares. Mas na realidade ainda precisa de melhorias a 

nível de permitir a gestão e integração transparente e distribuída da informação das 

diferentes bases de dados locais e respetivas aplicações responsáveis por essa gestão.  

Com o aparecimento das tecnologias de informação e comunicação, muitos 

departamentos hospitalares individualmente adquiriram software médico ou criaram as 

suas bases de dados informáticas, de forma a armazenar e gerir registos contendo os dados 

dos seus pacientes. Contudo, muitos destes sistemas não foram desenhados para permitir 

a comunicação entre si, tornado ineficiente a partilha de informação clínica. Existem 

muitos sistemas não articulados que geram dados replicados ou contraditórios, sendo que 

a não utilização de normas de terminologia ou até de identificadores únicos pode dificultar 

a sua integração, não podendo assim aceder a todos os dados dos pacientes. Caracteriza-

se este tipo de sistemas como sistemas com falta de interoperabilidade e pretende-se que 

o sistema de informação criado para esta unidade não siga estas diretrizes e se diferencie 

do atualmente existente. 
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5.2 – PROPOSTA DE UMA ARQUITETURA DO S.I. DA UNIDADE DE 

GASTROENTEROLOGIA DO CHTMAD 

 

Após a análise efetuada no CHTMAD foi possível concluir que existem muitas 

lacunas idênticas às que foram já aqui identificadas. Depois de várias reuniões com os 

elementos dos serviços de informática e vários avanços e recuos na forma como se podia 

implementar um sistema de informação adequado aos MCDT (Meios Complementares 

de Diagnóstico e Terapêutica) e que servisse os interesses quer da instituição quer dos 

profissionais de saúde envolvidos foi possível ao grupo de trabalho da UTAD/CHTMAD 

chegar a uma proposta de implementação que se baseia na Fig. 18.   

 

 

 

Figura 18 – Arquitetura geral 
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  Como é possível ver na Fig. 18 vamos propor uma aplicação para uma unidade do 

hospital, descrita na parte que se encontra dentro do limite tracejado, que se vai encaixar 

numa proposta de arquitetura do sistema de informação global também elaborado pelo 

grupo de trabalho, que se baseia num sistema distribuído ou seja todos os computadores 

são autónomos mas estão ligados entre si através de uma rede local e equipados com 

software que permita a partilha de recursos identificados nas setas a vermelho no esquema.  

O fluxo de todo o sistema será analisado mais à frente e neste caso é necessário apenas 

compreender que existe uma aplicação que trata da prescrição de exames e que pode ser 

alimentada pelos profissionais responsáveis por prescrições de exames, neste caso os 

médicos, de duas formas: 

 Serviço externo: Prescrições vindas de centros de saúde ligados à instituição 

principal; 

 Serviço interno: Prescrições feitas na própria instituição de saúde; 

 

Esta aplicação tem ligado a si um servidor de redundância, que é o meio mais simples 

de obter um sistema de alta disponibilidade. Este servidor tem como principal objetivo 

manter o perfeito funcionamento do sistema de prescrições em caso de falha na rede, falha 

de algum componente ou ate mesmo sobrecarga do sistema. Espera-se que além desta 

funcionalidade principal o servidor faça também uma análise sincronizada diariamente, 

numa hora em que a instituição funcione de forma mais calma (preferencialmente à noite), 

de toda a lista de exames prescritos e em caso de falha de algum o reponha com a ordem 

natural. 

Em seguida e depois de estar o exame prescrito, o mesmo é redirecionado para o 

sistema do serviço a que corresponde. O serviço que foi tratado e que se espera que seja 

replicado a todos os serviços do hospital foi o da Gastroenterologia. Esta unidade tem 

uma aplicação que tem como principal missão realizar os exames pedidos e efetuar 

relatórios pormenorizados dos mesmos.  

Antes de ser efetuado qualquer exame é necessário que o paciente efetue todos os 

procedimentos e preparações necessárias para que no dia do exame esteja preparado e em 

condições de fazer todo o processo. Para isso é preciso que o paciente seja notificado com 

antecedência da preparação que tem que efetuar. Assim sendo a aplicação tem um 

servidor de preparações que é atualizado na própria aplicação pelos profissionais do 

serviço.  
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Relativamente às imagens dos exames a aplicação tem um gateway baseado em HL7-

DICOM que está ligado ao servidor DICOM (da unidade de imagiologia e radiologia) 

com o propósito de anexar as imagens dos exames aos relatórios. 

Quando todo o exame estiver terminado é efetuado o relatório que é enviado para o 

servidor de relatórios que funciona como uma espécie de histórico onde todos os 

relatórios podem ser consultados a partir de qualquer serviço do hospital desde que 

devidamente credenciados para o fazer. 

Espera-se que este processo seja replicado a todas a aplicações de todas as unidades 

que compõe o hospital, respeitando claro todas as suas regras e conforme o seu método 

de trabalho. 

Como jà foi referido acima todo este sistema carece de um fluxo de troca de exames, 

eventos e mensagens entre as entidades envolvidas neste caso e as aplicações que nele 

estão contidas e que fazem parte do sistema na globalidade, dos quais constam a aplicação 

de requisições e a aplicação da gastroenterologia. No que diz respeito aos atores 

envolvidos no sistema é possível visualizar os mesmos na Fig.19 onde é explícito um 

diagrama de casos de uso com os respetivos atores e ações realizadas pelos mesmos.  

 

 

  

Figura 19 - Diagrama de casos de uso 
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Como é possível verificar existem três profissionais envolvidos no sistema, o médico 

requisitante, que é a pessoa que formaliza o pedido de realização de exame, o 

administrativo que trata das formalidades inerentes ao processo como agendar a consulta 

de triagem e por fim o médico que tem a missão de fazer a consulta de triagem e decidir 

se o exame deve ou não ser agendado, sendo que se a resposta for positiva tem ainda a 

tarefa de agendar o mesmo. Além dos casos de uso mencionados existem outros que serão 

analisados mais a frente neste documento. 

Existem ainda mais duas entidades no sistema que são as aplicações de requisições e 

gastroenterologia que têm a tarefa de trocar mensagens entre si. Na Fig. 20 é apresentado 

um diagrama de sequência elaborado em UML que pretende efetivar toda a troca de 

informação que existe entre todos estes atores. 
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Figura 20 - Diagrama de sequência do fluxo de troca de exames
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A primeira ação recorrente deste fluxo é realizada pelo médico que requisita o exame 

na aplicação de requisições, sendo que é nesta plataforma que se espera que os médicos 

prescrevem todos os exames, não só os que pertencem à unidade de gastroenterologia 

como de todas as outras unidades. Em seguida, ocorre o primeiro uso da microarquitectura 

Publish/Subscribe.  

A escolha desta design pattern para o sistema prende-se com o fato da mesma trazer 

uma considerável carga de escalabilidade, isto é a facilidade com que um sistema 

distribuído pode ser expandido usando todos os seus recursos, o que aplicado a esta 

temática ajuda a que futuramente não só a aplicação da gastroenterologia esteja ligada à 

aplicação de requisições mas todos os outros departamentos possam fazer o mesmo, 

sendo que através desta microarquitectura isso está assegurado pois o sistema pode ser 

manipulado com a intenção de crescer de forma sustentada e equilibrada. A outra 

vantagem que influenciou a escolha por parte do grupo de trabalho desta design pattern 

foi o fraco acoplamento, ou seja, o publisher neste caso a aplicação de requisições não 

necessita sequer de saber da existência de subscribers, que aqui são todas as aplicações 

que esperam por exames requisitados. Tantos os publishers como os subscribers estão 

autorizados a permanecer na ignorância da topologia do sistema, cada um pode continuar 

a funcionar normalmente, independentemente do outro. 

A segunda ação gerada por esta microarquitectura ocorre após a requisição do exame 

pelo médico. Nesta sequência a aplicação da gastroenterologia (subscriber) faz a sua 

assinatura no event broker que é o componente que está entre os subscribers e os 

publishers e tem a função de tratar da gestão de assinaturas e disparo de eventos. Depois 

do subscriber fazer a sua inscrição ou subscrição está apto a receber a informação por 

parte do publisher, que nesta situação é a aplicação de requisições. É então requisitado o 

exame por parte do médico e a aplicação de requisições pública um evento no event 

broker, que por sua vez dispara esse mesmo evento para o subscriber com uma mensagem 

que contém a informação do exame prescrito. 

Resumidamente, a aplicação de gastroenterologia inscreve-se na aplicação de 

requisições e quando existe um exame destinado a esta é disparado um evento com uma 

mensagem onde consta a informação do mesmo que é recebido apenas pela aplicação da 

gastroenterologia. 

Depois de existir uma lista com exames prescritos na aplicação de gastroenterologia 

é importante saber que o exame ainda não está agendado e não pode ser a realizado pois 



Arquitetura de um Sistema de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Gastroenterologia 

 

70 

as regras médicas da unidade dizem que o paciente antes de ser submetido ao exame 

prescrito por um médico, que pode ou não ser da especialidade, deve ser visto numa 

consulta de triagem por um médico especialista de gastroenterologia para confirmar ou 

não se o doente está apto a fazer o exame e reúne todas as condição para o agendamento 

do mesmo. Sendo assim é necessário agendar uma consulta de triagem após a prescrição 

do exame. Esta tarefa está restrita a um administrativo do hospital e é feita na aplicação 

de gastroenterologia.  

Após o agendamento da consulta de triagem, ocorre o segundo momento onde é 

utilizada a design pattern Publish/Subscribe, no entanto nesta situação as aplicações 

trocam de papéis e funções. Neste caso é a aplicação de requisições que assume o papel 

de subscriber e faz a sua inscrição no event broker para receber dados da aplicação da 

unidade, que funciona como publisher e envia uma mensagem com o estado de consulta 

de triagem agendada para a aplicação de requisições atualizar esse mesmo estado na sua 

lista, onde será possível ao médico que prescreveu o exame verificar o andamento do 

processo. 

Após esta sequência, ocorre então a consulta de triagem, onde o paciente é avaliado 

por um médico especialista e o agendamento do exame é ou não confirmado. Se estiverem 

todas as condições reunidas por parte do paciente para a realização do exame é necessário 

agendar uma data para a consumação do mesmo. Esta tarefa cabe ao médico da consulta 

de triagem e é efetuada no instante em que ocorre a consulta, na aplicação da unidade em 

questão. Neste momento todo o processo da microarquitectura Publish/Subscribe é 

reiniciado e o funcionamento é idêntico ao anterior, sendo apenas a mensagem com o 

estado diferente, sendo que nesta situação o estado enviado é o de exame agendado. 

A partir daqui o funcionamento é sempre da mesma forma, com a aplicação da 

gastroenterologia a funcionar como publisher e a aplicação de requisições como 

subscriber. Os dois últimos estados a serem atualizados é o de exame em execução no dia 

em que o paciente o realiza e o exame terminado quando todos os elementos estão prontos 

e finalizados. 

É suposto que todos estes estados sejam atualizados na aplicação de requisições para 

assim o médico que prescreveu o exame tenha acesso a toda a informação disponível e 

possa estar a par de todo o processo. No entanto existem alguns estados mais urgentes 

que outros e na Fig. 21 é possível visualizar um esquema com as ações mais importantes 

em todo este fluxo de uma forma mais pormenorizada.  
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Finalizada a proposta de arquitetura geral para o hospital e a proposta de integração 

da aplicação de gastroenterologia com a aplicação de requisições, que mais uma vez 

realço que a intenção é que seja um modelo a seguir pelas restantes aplicações das outras 

unidades e departamentos, sendo claro que cada uma terá as suas restrições, é tempo de 

difundir o que o grupo de trabalho sugere como proposta para o funcionamento de uma 

aplicação que tentará servir os melhores interesses da unidade de gastroenterologia do 

hospital e dos seus profissionais de saúde.  

Depois de algumas abordagens às pessoas interessadas no serviço foi possível 

elaborar uma lista de requisitos essenciais que não poderiam faltar na aplicação e aos 

Figura 21 - Esquema de sequência pormenorizado 
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quais era imprescindível a sua presença para o bom e correto funcionamento da unidade. 

Esses requisitos passam por:  

 

 Permitir ao médico agendar exames numa data específica; 

 Permitir ao médico visualizar na agenda os exames já marcados; 

 Permitir ao médico cancelar um exame marcada ou alterar a sua data; 

 Receber as requisições da aplicação de requisições; 

 A aplicação deverá alterar na lista de exames o estado de cada exame conforme o 

planeamento do diagrama de estados; 

 A aplicação permitirá preencher o formulário completo e detalhado do exame 

quando este for realizado; 

 A aplicação tem que guardar o exame quando este estiver completo; 

 A aplicação deverá ter em funcionamento uma arquitetura que permita enviar 

mensagens de estado à aplicação de requisições; 

 Numa fase mais avançada do projeto a aplicação deverá permitir guardar no 

relatório imagens DICOM dos exames. 

 A aplicação enviará todos os exames terminados para uma pasta que pode estar 

na base de dados da própria aplicação ou numa base de dados à parte.  

 

Determinados os critérios mais importantes para que as necessidades da unidade 

estejam garantidas, era fundamental perceber o movimento dentro do serviço de 

gastroenterologia e o curso que um paciente tomava a partir do momento em que lhe era 

diagnosticado um problema e requisitado um exame por parte do médico.  

Após várias idas ao hospital e várias reuniões quer com os funcionários do 

departamento de informática e administrativos, quer com os próprios médicos e 

enfermeiros da unidade foi possível criar um diagrama de atividades que recria toda a 

movimentação do paciente e do exame (Fig. 22). 
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Figura 22 - Diagrama de atividades da Unidade de Gastroenterologia 
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O fluxo deste processo inicia-se quando um exame é prescrito, que como já foi analisado 

anteriormente pode ser via interna ou externa por um médico. A seguir a ação passa para um 

administrativo que tem a missão de verificar o processo e se existir alguma inconformidade com o 

mesmo ao nível de administração como por exemplo dados pessoais do utente, o administrativo 

remete novamente o processo para trás para ser corrigido. Se o processo do paciente estiver normal 

e em conformidade cabe ao administrativo seguir com fluxo com as tarefas de digitalizar os 

consentimentos para serem assinados pelo paciente e agendar a consulta de triagem com o médico 

especialista da unidade para a pessoa ser avaliada e confirmar se está apta ou não à realização do 

exame. 

O passo seguinte é então a pessoa comparecer no hospital para fazer a consulta de triagem pelo 

especialista, que se o paciente reunir as condições adequadas, agenda o exame no próprio dia e além 

disso ainda define as preparações que o paciente necessita realizar antes de efetuar o exame. Estas 

preparações são entregues de imediato ao utente ou então caso seja necessário alguma alteração, as 

mesmas são reencaminhadas para o administrativo que se encarrega de enviar por email, carta ou 

fax ao paciente. 

No dia do exame a pessoa confirma a sua chegada junto do administrativo e é reencaminhado 

para a unidade de gastroenterologia onde vai efetuar o exame com acompanhamento do enfermeiro, 

sendo que a presença do médico pode acontecer mas não é obrigatório. Nesta situação o enfermeiro 

dirige o relatório e preenche todos os campos referentes ao mesmo na aplicação, onde depois é 

gerado o documento final. O enfermeiro tem ainda a tarefa de perceber se está tudo em condições 

com o relatório. Se tudo estiver em condições o exame já pode ser consultado pelo médico 

interessado, caso exista algum problema no exame o médico tem que reencaminhar o processo para 

o médico que agendou o exame, que pode ou não ser o mesmo que está a verificar o relatório, para 

ser reagendado novo exame. Pelo contrário senão for possível continuar com o processo por alguma 

razão o mesmo é cancelado. 

Depois de revisto todo o fluxo que decorre do processo de atividade que se passa na unidade de 

trabalho foi elaborado um diagrama de classes (Fig. 23) com o objetivo de representar a estrutura e 

as relações entre as classes que servem de modelo para os objetos e que achamos que são as 

necessárias para a implementação de uma aplicação que sustente o departamento. 

 

 

 

 



Arquitetura de um Sistema de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Gastroenterologia 

 

75 

 

Neste diagrama é possível verificar que existe uma classe que tem relações com todas 

as restantes, a classe ListaExames. Na aplicação o utilizador irá poder interagir com todas 

as funcionalidades através desta classe pois é em torno dela que todo o processo gira.  

Esta classe é alimentada por uma classe denominada SubRequisições, que como jà foi 

referido acima é uma classe que funciona através da arquitetura Publish/Subscribe onde 

a aplicação da Gastroenterologia é o subscriber da aplicação de requisições e daí a 

denominação SubRequisições. Esta classe tem a tarefa de colocar exames na lista de 

exames a serem realizados pela unidade. Neste caso esta classe é muito importante, sendo 

que é ela que alimenta todo o nosso fluxo, através dos exames prescritos. Ainda 

relativamente à microarquitectura Publish/Subscribe, existirá outra classe, que também 

já foi referido o seu funcionamento, e que estará encarregue de enviar as mensagens de 

estado à aplicação das requisições. O nome da classe com essa função é PubEnviaEstado. 

Existe a necessidade da aplicação ter uma agenda associada para ser possível aos 

profissionais gerir todo o processo de agendamento de exames e consultas. Esta classe 

está representada no diagrama como Agenda e é uma peça fulcral em todo o sistema. 

A principal finalidade de todo este processo é que o paciente realize o exame, para 

isso é absolutamente necessário que a aplicação permita preencher todos os campos, não 

só obrigatórios como também facultativos, num exame de endoscopia alta ou baixa. 

Como tal existe uma classe Exame que está ligado à lista de exames, e que a partir dessa 

lista seja possível executar o exame pretendido para cada paciente de forma intuitiva.  

Por último e como jà foi mencionado é vital que a aplicação da unidade esteja em 

constante troca de informação com a aplicação de requisições, neste caso através de 

Figura 23 - Diagrama de classes 
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mensagens de estados dos exames do paciente. Para isso já existe a classe 

PubEnviaEstado, no entanto é também necessário que exista uma classe Estados que 

contém e atualiza todos os estados em cada exame dentro da própria aplicação, para 

depois sim enviar para a aplicação de requisições.  

Para disseminar mais corretamente esta classe de Estados e todos os estados por onde 

um exame passa foi elaborado um diagrama de estados visível na Fig. 24. 

 

 

 

 

Neste diagrama o que podemos reter é essencialmente os estados pelo que o exame 

passa durante o trajeto de um paciente. Como já foi descrito e muito resumidamente, o 

exame é requisitado pelo médico e o estado inicial é ExameRequisitado. Por consequência 

o utente tem que passar por uma consulta de triagem e quando essa consulta é marcada o 

seu estado passa para ExameTriagem, onde ele pode passar para dois estados, o 

ExameCancelado se o doente não apresentar as condições necessárias à realização do 

mesmo, ou se pelo contrário, o utente reunir as circunstâncias exigidas o exame é de 

imediato marcado e o seu estado passa para ExameAgendado. 

No intervalo de tempo desde o dia em que o paciente se desloca ao hospital para 

realizar o exame até ao dia em que o exame estiver completo com todos os documentos 

inerentes ao mesmo anexados o exame estará como ExameEmExecução. Por fim quando 

Figura 24 - Diagrama de estados do exame 
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o documento final estiver na base de dados completamente terminado o seu estado será 

ExameTerminado. 

Em ordem a auxiliar no processo de programação, como por exemplo organizar o 

código fonte, capturar a estrutura física da implementação e também para ilustrar como 

as classes devem ser organizadas através de uma noção de componentes de trabalho foi 

realizado um diagrama de componentes onde se podem identificar as principais peças do 

sistema (Fig.25)   

 

 

 

Este diagrama é muito idêntico ao diagrama de classes pois neste caso cada classe é 

um componente de negócio do sistema. Um dos principais componentes será o Relatório 

pois é nesta interface que o profissional de saúde poderá anotar todas as informações 

relativas ao exame do paciente. Outra componente importantíssima é a Agenda pois será 

uma funcionalidade que irá ser utilizada recorrentemente no sistema e as suas funções 

serão vitais para todo o processo de calendarização.  

Todos estes componentes estarão ligados a um componente que será a interface 

principal do sistema e a partir de onde se pode chegar a todos os componentes. Este 

componente denominado Lista de exames terá anexado a si uma tabela de estados que 

tem a função de regular o estado de cada exame. 

Existem ainda dois canais de comunicação com o exterior, neste caso a aplicação de 

requisições, por onde passam por um lado os exames requisitados e por outro o estado 

desses mesmos exames. Estes canais fazem essa comunicação através da troca de 

mensagens como já foi analisado anteriormente. 

  

Figura 25 - Diagrama de componentes 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E 

TRABALHO FUTURO



Arquitetura de um Sistema de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Ga stroenterologia 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitetura de um Sistema de Informação para Relatórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Gastroenterologia 

 

81 

6.1 – CONCLUSÕES 

  

 Após um estudo aprofundado do estado da arte de algumas das arquiteturas de 

software mais usadas e as suas características foi possível identificar uma que se adaptava 

aos requisitos pretendidos e às necessidades do hospital e que nos traria mais vantagens 

no desenvolvimento desta proposta. O estilo de arquitetura escolhido foi o de 

componentes independentes, mais concretamente a vertente de sistemas de eventos pois 

o objetivo é que o sistema seja executado numa plataforma multi-processada e possa ser 

estruturado como um conjunto de componentes francamente acoplados, de modo que um 

componente possa fazer progressos independentemente dos outros. Esta arquitetura 

também é muito vantajosa na perspetiva em que oferece escalabilidade ao sistema, 

permitindo a adição de novos processos ao mesmo, os quais serão integrados a eventos jà 

sinalizados no sistema, sendo que esta característica é muito útil para esta arquitetura pois 

permite que mais tarde todo este fluxo possa ser replicado noutras unidades, sem que 

existam dificuldades de integração. 

 No que diz respeito aos requisitos gerais que foram propostos e que passo a listar: 

 Colaboração entre os diferentes hospitais; 

 Colaboração entre as diferentes unidades do hospital; 

 Colaboração entre os diferentes profissionais envolvidos; 

 Integração com equipamentos e dispositivos médicos; 

 Eficiência nas tarefas administrativas e clínicas; 

 

É possível concluir que, salvaguardando que será necessário um período de testes 

após o desenvolvimento da aplicação para uma avaliação mais profunda, a proposta de 

arquitetura será capaz de responder a estes requisitos de acordo com o que ficou dito 

acima. 

Relativamente à colaboração entre os diferentes hospitais esta arquitetura terá a 

capacidade de que os exames que são prescritos para serem efetuados na unidade sejam 

provenientes não só de consultas internas no próprio hospital mas também de consultas 

externas de serviços secundários. 

 Toda esta arquitetura como já foi referido anteriormente está a ser aplicada numa 

primeira fase à unidade de Gastroenterologia, mas o objetivo principal é que a médio 

prazo, se os testes na unidade forem positivos, seja replicada em todas as outras unidades 
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do hospital contribuído assim para um sistema integrado nos MCDT e não para ilhas 

tecnológicas nos hospitais que trabalham somente para alimentar a sua unidade e não tem 

qualquer cooperação com o exterior. Com isto respondemos ao segundo requisito que foi 

proposto. 

 Com a aplicação desta arquitetura e desta aplicação em específico a cooperação entre 

os profissionais envolvidos aumentará sendo que assim os médicos e enfermeiros terão 

um suporte onde poderão trabalhar sem quaisquer interferências e com mais 

envolvimento dos mesmos. Por exemplo o médico que requisitou o exame e que deu 

início a todo o processo pode a qualquer momento entrar na plataforma e verificar o 

estado em que o exame se encontra, o que hoje não é possível em muitos dos serviços. 

 Todo este processo foi desenvolvido de maneira a que a aplicação esteja integrada 

com os dispositivos médicos, neste caso o sistema da imagiologia e radiologia, que como 

já foi explicado terá um suporte para integrar o relatório do exame às imagens clínicas do 

mesmo. 

 Por fim a eficiência nas tarefas administrativas e clínicas também podem ser 

melhoradas consideravelmente visto que os papéis que andam de um local para o outro 

na mão dos profissionais de saúde envolvidos hoje em dia desaparecerá e o fluxo de 

documentos será todo digital e estará alocado na web, o que difere da situação atual onde 

todo o sistema da aplicação de gastroenterologia se cinge a um simples computador na 

unidade do hospital, gerando uma enorme quantidade de papel. 

 Assim pensamos que esta proposta de arquitetura corresponde cabalmente a todos os 

requisitos pedidos. 

  

6.2 – TRABALHO FUTURO 

 

Existe sempre possibilidade de crescimento e melhoria quando o assunto é saúde e 

tecnologia. 

Para trabalho futuro pretende-se passar de uma vertente mais conceptual como foi a 

realização do documento e da proposta de arquitetura, para uma vertente mais prática com 

a implementação efetiva da aplicação, sendo que nesta fase já existe um protótipo da 

aplicação que permite preencher o relatório gerando depois um documento em PDF, no 

entanto o mesmo ainda precisa de muitas afinações quer no que já foi realizado quer no 

âmbito de toda a proposta geral. 
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Após o desenvolvimento da aplicação será necessário um período de testes no 

CHTMAD de forma a perceber como todo o sistema se integra com esta forma de trabalho, 

não só na forma tecnológica como também ao nível humano, no âmbito dos profissionais 

que interagem diariamente com a aplicação. 

Outra proposta de trabalho futuro, mais a médio-prazo, é que esta arquitetura e esta 

forma de funcionamento se aplique por todo o hospital e por todas as unidades e 

departamentos, não se limitando simplesmente à Gastroenterologia. Só assim o objetivo 

deste documento estará completamente cumprido. 
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