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 RESUMO 

Coletar e armazenar, de forma organizada e segura, dados sobre a saúde das 

pessoas é hoje um desafio para os sistemas de informação em saúde. Os dados, 

resultantes da assistência nos vários níveis de atenção e nas diferentes 

especialidades médicas, são de natureza bastante diversa. Além disso, em geral, 

ficam armazenados nos estabelecimentos em que o indivíduo recebe atendimento ao 

longo da vida. Em um cenário ideal, os dados de saúde, respeitado o sigilo, deveriam 

poder ser compartilhados em diferentes ambientes. O Registro Eletrônico de Saúde 

(RES) é uma forma de coletar, disponibilizar e integrar esses dados. Os sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde (SRES) armazenam dados de eventos ocorridos nos 

locais de atendimento, disponibilizando-os de forma integrada. São inúmeras as 

vantagens de um SRES, maiores porém são os desafios para desenvolvê-los.  

Um caminho para o desenvolvimento desses sistemas, já conhecido na área 

da informática médica, é adotar a modelagem denominada “em dois níveis”, proposta 

na ISO 13606. O objetivo é desvincular dois níveis de abstração diferentes: o nível de 

informação e o nível de conhecimento. No nível de conhecimento (ou conceitual) tem-

se os conceitos clínicos e no nível de informação (ou lógico) tem-se a representação 

dos dados, feita através de um esquema de dados fixo e primitivo. Tal separação de 

níveis de abstração permite criar sistemas mais dinâmicos e robustos, de manutenção 

e evolução mais simples.  

O objetivo desse desacoplamento dos níveis é permitir que a modelagem 

conceitual seja realizada por especialistas do domínio do conhecimento de forma 

independente da modelagem lógica. Entretanto, atualmente, para que os profissionais 

da saúde consigam atuar ativamente na modelagem dos conceitos clínicos, eles 

precisam dispor de ferramentas computacionais específicas, que normalmente 

exigem conhecimento avançado em informática e no padrão adotado.  

Assim, pressupõe-se, neste trabalho, ser possível criar um modelo de interação 

com usuários finais (profissionais de saúde) que seja capaz de permitir a 

personalização da interface de SRES sem com isso perder a estrutura e a 

padronização dos dados em conformidade com a norma ISO 13606. Investiga-se, 

nesta pesquisa, como criar tal modelo. Do ponto de vista metodológico, conforme o 

método Design Science Research, foi criado, desenvolvido e avaliado uma proposta 

de modelo de interface extensível baseado na norma ISO 13606 para orientar o 

desenvolvimento de SRES. O modelo tem por objetivo proporcionar três propriedades 

essenciais desses sistemas: flexibilidade na modelagem conceitual, facilidade de 

interação e padronização e estruturação dos dados.  

O modelo criado se fundamenta na teoria da engenharia semiótica, que 

considera a interação usuário-sistema como um processo de comunicação entre o 

projetista do sistema e o usuário final. O modelo apresenta elementos em sua 

arquitetura que consideram esse aspecto e que permitem que os especialistas se 

tornem co-autores do sistema. Avaliações iniciais do protótipo foram realizadas, 

visando analisar sua viabilidade e utilidade. Os indicadores obtidos nas avaliações 



 

 

foram positivos, trazendo como benefício a possibilidade de o profissional de saúde 

personalizar a interface do sistema, mantendo os dados armazenados de forma 

padronizada e estruturada. 

 

Palavras-chave: Informação em Saúde; Informática em Saúde; Registro Eletrônico 
de Saúde; Modelagem Conceitual; Interação Humano-Computador; Engenharia 
Semiótica.  



 

 

ABSTRACT  

The relevance of health care of people has boosted the creation, management 

and analysis of health data recently. Data derived from health care are inherently 

diverse and, in most cases, are spread in the various health facilities in which a 

particular person receives care throughout life. In an ideal scenario, such health data, 

as long as preserved the right of personal confidentiality and privacy, should be shared 

by the different health facilities. Aiming to enhance this exchange of clinical histories, 

at different levels of care, a novel concept has arisen: the Electronic Health Record 

(EHR). Electronic Health Record systems propose that events in multiple health 

organizations should be stored and shared, providing patient`s information in an 

integrated manner.  

There are different standards to guide the development of electronic health 

systems that allow the exchange of health data. This work focuses on the ISO 13606 

standard, which proposes a dual model architecture: the knowledge/information levels 

(ISO/CEN 13606). The goal of this standard is to separate the modeling of clinical 

concepts from the data model. At this way, systems may become more flexible, able 

to cope with the complexity of health models and more resilient to conceptual changes 

in the domain. However, health professionals struggle to handle such systems, since 

they usually requires advanced technical knowledge about computers and the adopted 

standards.  

Thus, in this work, we propose a model of interaction for end-users (i.e., health 

professionals) that allow them to customize EHR interfaces while keeping the structure 

and standardization of data in accordance with the ISO 13606. Based on the Design 

Science Research method, we created, developed and evaluated an extensible 

interface model based on the ISO 13606 standard to guide the development of EHR. 

The model aims to provide three essential properties of these systems: flexibility in 

conceptual modeling; ease of interaction; and standardization and structuring of data. 

The proposed model is based on the theory of Semiotics Engineering, which 

considers the user-system interaction as a process of communication between the 

system designer and end-users. The model has elements in its architecture to consider 

this aspect and allows specialists to become co-authors of the system. Initial prototype 

evaluations were carried out in order to analyze its feasibility and usefulness in real 

scenarios. The indicators obtained in the evaluations were positive, bringing benefits 

to the ability of health professionals to customize the system interface, while keeping 

the data stored in a standardized and structured manner. 

Keywords: Health Information Systems; Electronic Health Records; User-Computer 
Interface; Semiotic Engineering 
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que está inserido, além da justificativa e 

os objetivos a serem atendidos. 
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1 Introdução 

Essa tese tem carácter multidisciplinar. O tema investigado situa-se no 

campo da Informática Médica, que, por sua vez, encontra-se na interseção de três 

grandes áreas: Ciência da Informação, Ciência da Computação e Medicina. Em 

Informática Médica, acredita-se ser necessário que profissionais dessas três áreas 

somem esforços em prol do desenvolvimento de sistemas de saúde mais robustos e 

completos, e que atendam aos mais diversos usuários e ambientes das diferentes 

especialidades médicas.  

Um sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um tipo de 

sistema de saúde que vem sendo muito investigado atualmente. Esse tipo de sistema 

é útil em todas as especialidades da medicina. Trata-se de um tema cada vez mais 

relevante, visto a importância crescente de se ter os dados de saúde de um paciente, 

ou de toda uma população, armazenados de forma que possam, a qualquer momento 

e com a devida segurança, serem acessados, compartilhados e utilizados para os 

mais variados fins.  

Uma breve pesquisa na literatura científica1 mostra que a gestão (obtenção, 

registro e disponibilização) eletrônica de informações de saúde tem adquirido 

significativa importância. Tais informações podem ser usadas para os mais diversos 

fins. Cita-se, por exemplo, a melhoria da prestação do cuidado individual à saúde do 

paciente; a realização de pesquisas científicas, tais como análises epidemiológicas de 

populações; o subsídio à definição de políticas públicas; o apoio à tomada de decisão 

e a organização e gestão de serviços em saúde (Detmer et al., 2008; Hillestad, 2005, 

Somavilla, 2015). Todas essas atividades beneficiam-se com a geração de painéis de 

visualização de dados estruturados em relatórios. 

Atualmente no Brasil, as informações de saúde ficam armazenadas em 

diversos estabelecimentos de atendimento. Sobretudo na esfera pública, em sua 

grande maioria são armazenadas em papel e organizadas em arquivos físicos. Por 

outro lado, quando armazenadas em formato digital, essas informações são 

representadas nos mais diferentes tipos de softwares, em formatos variados. São 

                                            
1A busca no Google Scholar pelos termos "Registro Eletrônico de Saúde" ou "Electronic Health Record" a 

partir de 2010 apresenta como resultado 14.600 artigos. 
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informações resultantes da assistência nos vários níveis de atenção à saúde e 

possuem natureza diversa: textos, imagens, sinais biológicos originados de resultados 

de exames, prescrições, histórias e diagnósticos dos encontros clínicos, assistência 

multiprofissional, internações, entre outros (Marin, 2003).  

Em um cenário ideal e garantindo o direito ao sigilo pessoal, as informações 

de saúde deveriam ser, além de completamente digitalizadas, compartilhadas nos 

diferentes ambientes ligados em rede. Dessa forma, um paciente poderia ir a um 

serviço de saúde e ter o seu histórico de exames, internações e medicações já 

receitadas disponíveis para consulta.  

Entretanto, armazenar e compartilhar os dados dos pacientes de forma 

eficiente, segura e completa não é uma tarefa trivial. O desenvolvimento de sistemas 

de saúde enfrenta o desafio de modelar conceitualmente domínios de conhecimento 

amplos, complexos e dinâmicos. Nesse contexto, o PEP surge como proposta para 

unir os diferentes tipos de dados produzidos em variados formatos, em épocas 

diferentes, feitos por diferentes profissionais da equipe de saúde (Massad, 2003; 

Galvão, 2012). 

O PEP é um repositório onde informações de saúde, clínicas e 

administrativas, obtidas ao longo da vida de um indivíduo, estão armazenadas 

(Massad, 2003). Sob o ponto de vista dos sistemas de computação, o Institute of 

Medicine (IOM2) entende que o prontuário eletrônico do paciente é “um registro 

eletrônico que reside em um sistema especificamente projetado para apoiar os 

usuários, fornecendo acesso a um completo conjunto de dados corretos, alertas, 

sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de 

conhecimento médico”. 

De acordo com Santos (2011), o PEP é materializado por meio de um 

software de apoio à gestão das informações médicas, embora restrito a apenas um 

estabelecimento médico. Por outro lado, o Registro Eletrônico de Saúde (RES) além 

de ser composto pelas informações de saúde de um paciente, é elaborado a partir de 

eventos ocorridos em múltiplas organizações de saúde. Assim, o RES pode 

disponibilizar informações integradas de várias fontes. Assim como os PEPs os RESs 

                                            
2 https://www.nationalacademies.org/hmd/ 
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são materializados por software. Esses últimos são os Sistemas de Registros 

Eletrônicos de Saúde (SRES). Eles armazenam dados ao longo da vida dos indivíduos, 

para disponibilizá-los no momento oportuno da prestação do cuidado (ISO 20.514).  

Vê-se que os dois conceitos, PEP e RES, são similares. No presente 

trabalho será utilizado o acrônimo SRES para denotar Sistemas de Registros de 

Eletrônicos de Saúde de uma forma geral, considerando que há troca de dados e 

informações entre eles. Esses sistemas são importantes e difíceis de serem 

desenvolvidos devido à complexidade de todo o contexto de uso: existem diferentes 

formas de se registrar dados assistenciais nos vários cenários de atendimento; são 

inúmeras as terminologias existentes; as especialidades médicas têm diferentes 

demandas e particularidades; e ainda há pouca utilização de padrões indispensáveis 

à troca e reúso de informações de saúde.  

Um caminho para solucionar ou minimizar o desafio da troca e reúso da 

informação em saúde é propor padronizações para apoiar o desenvolvimento de 

sistemas de informação em saúde interoperáveis3. Um dos padrões existentes é o 

OpenEHR4, uma especificação aberta voltada para orientar a construção de SRES. O 

OpenEHR, assim como a norma ISO 13606 (nele inspirada), propõem realizar a 

modelagem dos domínios de conhecimento em saúde em dois níveis: o nível do 

conhecimento e o nível de informação (Beale, 2002). O nível de informação, também 

chamado de modelo de referência, define como as informações clínicas serão 

armazenadas. O nível de conhecimento, onde estão situados os chamados arquétipos, 

compreende a modelagem clínica feita pelos profissionais da saúde (Beale, 2005).  

O objetivo da modelagem de dois níveis é desvincular os conceitos clínicos 

dos dados em si, criando sistemas mais robustos, de fácil manutenção e evolução, os 

chamados “sistemas de saúde à prova de futuro”, nos dizeres de Beale (2002). 

Utilizando esse padrão, contribui-se para a troca e o reúso de informações. Ou seja, 

para a interoperabilidade entre sistemas.  

                                            
3O IEEE define a interoperabilidade como a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem 

informações e usarem as informações que tenham sido trocadas (http://www.en13606.org/the-ceniso-
en13606-standard/semantic-interoperability). 

4 http://www.openehr.org/ 
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1.1 Problema 

Segundo Patrício (2011), a indústria e a mídia elogiaram os prontuários 

eletrônicos por melhorarem consideravelmente a eficiência do trabalho médico 

(produtividade e custos) e a eficácia (qualidade do atendimento). Entretanto, o 

desenvolvimento desses sistemas não é trivial, pois, como mencionado anteriormente, 

as necessidades dos usuários no campo da saúde são dinâmicas e mudam de um 

profissional para outro. Outra questão existente refere-se aos dados gerados em cada 

unidade que não são compartilhados entre instituições e nem entre diferentes 

profissionais (Marin, 2010). Além disso, em geral, há uma enorme variedade 

terminológica que também se altera com rapidez devido à dinamicidade do 

conhecimento em saúde (Beale, 2002). 

Uma proposta de minimizar esse desafio é, como já citado, utilizar padrões 

reconhecidos de representação de dados e informações. Um aspecto importante ao 

se utilizar um padrão de dois níveis consiste em viabilizar uma maior interação dos 

profissionais da saúde com as ferramentas de modelagem conceitual. Os profissionais 

da saúde possuem os conhecimentos do domínio da saúde, mas não são, em geral, 

especialistas em informática e não dominam os padrões existentes. Nesse caso, 

precisam do auxílio de profissionais de informática e de especialistas no padrão 

escolhido.  

Utilizando a modelagem de dois níveis, os profissionais da saúde podem 

atuar em dois momentos: durante a modelagem conceitual e posteriormente ao utilizar 

os modelos criados baseados na modelagem que fizeram. Durante a primeira 

atividade, de modelagem dos conceitos clínicos, os profissionais da saúde podem 

sentir dificuldades, visto que a tarefa envolve conceitos e ferramentas que não estão 

no domínio dos mesmos. Essa atividade, entretanto, é crucial, pois modelagens bem 

trabalhadas irão gerar sistemas robustos e flexíveis. 

Sendo assim, é essencial que as ferramentas e modelagens existentes 

para esses profissionais sejam adequadas para que se alcance o objetivo proposto 

(Albergaria, 2014b). Atualmente, para que os profissionais da saúde consigam atuar 

ativamente na modelagem dos conceitos clínicos, eles precisam utilizar ferramentas 

computacionais específicas, que normalmente exigem conhecimento avançado em 
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informática e no padrão adotado (Albergaria, 2014b; Albergaria, 2014c).  Isto tem sido 

um impedimento frequente à participação mais efetiva destes profissionais, ficando a 

modelagem muitas vezes sem as contribuições indispensáveis daqueles que 

dominam os conceitos clínicos e que serão os futuros utilizadores dos sistemas. Neste 

contexto, muitos sistemas, de uma forma geral, são impostos aos usuários finais e 

apresentam dificuldades de adesão e utilização (Clarke, 2013; Zahabi, 2015). 

Vale destacar que, para os profissionais da informática, também existem 

barreiras. Eles não dominam os conceitos de saúde, nem dos padrões utilizados na 

sua modelagem. Com efeito, o problema aborda três diferentes domínios: o da saúde, 

da informática e dos padrões de modelagem. Para que a modelagem conceitual seja 

bem feita, é necessário que o profissional tenha certo domínio dessas três áreas, 

tornando a tarefa complexa. 

Dessa forma, criar sistemas baseados em padrões e que sejam adequados 

às necessidades específicas dos usuários é um desafio. Essa pesquisa mostrou que 

os sistemas SRES devem atender a três importantes propriedades: padronização e 

estruturação dos dados, facilidade de interação (abstração dos conceitos) e 

flexibilidade na modelagem conceitual. Ou seja, são sistemas que precisam ser 

robustos, permitam a troca de informações com outros sistemas, mas que os usuários 

possam personalizar, incluindo a modelagem dos conceitos clínicos, adaptando a 

cada realidade de uso.  

1.2 Objetivos 

Este trabalho multidisciplinar, desenvolvido no campo da Ciência da 

Informação, encontra-se na confluência das áreas de Ciência da Computação e 

Informática Médica e se propõe a atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos 

descritos a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

Propõe-se o desenvolvimento de um Modelo de Interface Extensível para 

Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde baseados na norma ISO 13606. Ele visa 

responder ao seguinte problema prático: como possibilitar a interação por usuários 
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finais, profissionais da saúde, em Sistemas SRES baseados na norma ISO 13606, 

permitindo que os mesmos possam personalizar sua interface, mantendo a estrutura 

e a padronização dos dados armazenados? 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são:  

(i) Levantar e analisar as necessidades dos usuários, profissionais da saúde, 

que atuem na modelagem de conceitos clínicos; 

(ii) Analisar aspectos de comunicabilidade do ferramental existente para 

modelagem de conceitos clínicos; 

(iii) Levantar as propriedades essenciais de um sistema SRES; 

(iv) Propor um modelo de interação que permita que o profissional de saúde 

possa realizar a modelagem conceitual de sistemas SRES, segundo a 

norma ISO13606; 

(v) Criar um protótipo que permita testar o modelo de interação; 

(vi) Avaliar o protótipo criado com a participação de usuários. 

 

1.3 Justificativa 

Em sua maioria, os SRES existentes são rígidos no sentido de não 

permitirem que os usuários façam customizações conceituais e estruturais, o que 

facilitaria a sua prática assistencial (Clarke, 2013). Afinal, as especialidades médicas 

são inúmeras, o conjunto de profissionais de saúde que assistem os pacientes é 

grande e seus perfis são diferentes, com demandas distintas. Como já visto, a 

modelagem em dois níveis, adotada pela Norma ISO 13606, representa uma nova 

maneira de tratar a representação do conhecimento que visa diminuir essas 

dificuldades. Por esta razão, o modelo proposto neste trabalho preconiza o uso desta 

norma. 

Atualmente, há soluções que permitem flexibilidade (reúso e até 

colaboração), mas que perdem em padronização e estruturação dos dados. Existem 

sistemas com uma certa flexibilidade, mas que sem a persistência estruturada dos 
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dados não permitem gerar informações por consultas e relatórios, nem promovem a 

interoperabilidade com outros sistemas (papel da padronização). Por outro lado, as 

soluções que persistem a estrutura não são flexíveis para acomodar diferenças 

conceituais entre especialidades ou perfis diferentes na mesma especialidade.  

Ao refletir sobre como minimizar o problema descrito essa pesquisa se 

justifica. Com efeito, não foi encontrada uma solução para o problema que apresente 

três propriedades aqui consideradas como essenciais (flexibilidade, facilidade de 

interação e estrutura e padronização) que, segundo a investigação em pauta, atendam 

às necessidades deste mercado e que contemplem um padrão de representação para 

troca de informações. As soluções existentes serão melhor apresentadas e discutidas 

no Capítulo 6. 

1.4 Estrutura da Tese 

Este trabalho está organizado em 9 capítulos numerados, que apresentam 

os seguintes conteúdos: 

 Capítulo 1 – Introdução: Apresenta uma contextualização do tema abordado, 

além da descrição do problema, objetivos e justificativa. 

 Capítulo 2 – Metodologia: define a abordagem metodológica escolhida para 

a pesquisa, além de descrever as etapas desenvolvidas. 

 Capítulo 3 - Interação Humano-Computador: apresenta o conceito de 

Interação Humano-Computador (IHC) de uma forma geral e também 

inserido no contexto da Ciência da Informação. Os conceitos de Engenharia 

Semiótica e métodos de avaliação em IHC são descritos. 

 Capítulo 4 – Modelagem de Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde: no 

campo da Informática Médica, o capítulo aborda os conceitos gerais de RES 

e SRES, descreve os padrões ISO 13606 e OpenEHR e, finalmente, analisa 

as principais ferramentas conhecidas hoje para modelagem de arquétipos.  

 Capítulo 5 – Propriedades essenciais de Sistemas de Registro Eletrônico 

de Saúde: Flexibilidade, Padronização e Estrutura e Facilidade de interação 

são apresentadas e descritas para SRES. 
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 Capítulo 6 – Trabalhos Relacionados: trabalhos que abordam os requisitos 

dos SRES e algumas de suas propriedades essenciais são apresentados. 

 Capítulo 7 – Modelo de Interface Extensível para SRES: o modelo criado, 

que atende às propriedades essenciais listadas no Capítulo 5, é descrito. 

 Capítulo 8 – Protótipo do XIMEHR: Baseado no modelo apresentado no 

Capítulo 7, esse Capítulo apresenta o protótipo desenvolvido. Além disso, 

apresenta utilização e validação realizada com a partipação de usuários. 

 Capítulo 9 – Conclusões: revisão do cumprimento dos objetivos propostos 

e descrição dos trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

 

Metodologia 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar, fundamentado no método 

Design Science Research, o problema 

abordado neste trabalho, separando e 

descrevendo as etapas desenvolvidas 

para alcançar o objetivo proposto. 
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2 Metodologia 

Num processo de pesquisa e investigação, devem ser explicados os 

princípios metodológicos e métodos utilizados. Este capítulo está estruturado em três 

seções. A primeira caracteriza a pesquisa em pauta, além de apresentar premissas 

levantadas. Na segunda seção, o conceito de Design Science Research é discutido e 

inserido no contexto deste trabalho. Por fim, as etapas desenvolvidas nesse trabalho 

são descritas. 

2.1 Caracterização da pesquisa 

Segundo Gil (2007), pesquisa é definida como o 

(...) “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 
desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 
formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados”. 

 

Marconi (2010) trata pesquisa como um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer mais profundamente a realidade ou para descobrir algumas 

verdades parciais.  

A pesquisa em pauta é de natureza aplicada, por meio do desenvolvimento 

de um modelo de interface extensível para sistemas de Registro Eletrônico de Saúde 

baseados na Norma ISO 13606, cujos usuários são co-autores de sistemas RES. A 

pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos.  

Essa pesquisa teve, inicialmente, objetivo exploratório que, segundo 

Marconi (2010), tem foco na formulação de questões ou de um problema. O uso da 

expressão “verificar a validade” para concepções científicas mais positivas exigiria 

trabalho de natureza formal e quantitativa (baseado em Estatísitica) que não foram 

realizados aqui. Na visão da pesquisa agora relatada, não se busca provar 

formalmente nenhuma hipótese, mas levantar dados de forma sistemática, com vistas 

a discutir uma questão de pesquisa.  
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A questão de pesquisa que o trabalho buscou analisar foi: 

 Um SRES pode ser concebido de forma a permitir a adaptação da 

modelagem conceitual pelo usuário especialista de domínio. E, além 

disso, persistir os dados de forma estruturada e padronizada, 

possibilitando assim que os mesmos (dados dos pacientes) possam ser 

compartilhados entre profissionais e ambientes de atendimento. 

 

Tal questão de pesquisa tem como principais pressupostosos: 

 Há profissionais da saúde que desejam atuar na modelagem clínica dos 

dados coletados em suas práticas, visando adaptar sistemas que sejam 

mais adequados ao seu trabalho diário; 

 As ferramentas atuais de modelagem de informação clínica exigem 

conhecimentos técnicos e normativos que, em conjunto, não são 

familiares aos profissionais de saúde nem de informática; 

 Existem propriedades essenciais – tais como aquelas referentes à 

interação com os usuários, à estruturação dos dados e à sua 

padronização – que os SRES devem atender e é possível identificá-las. 

 

Quanto à abordagem da pesquisa, foram obtidos dados qualitativos sobre 

o objeto de estudo, propriedades e suas relações com o ambiente observado. Os 

procedimentos de coleta de dados utilizados foram o levantamento bibliográfico, a 

inspeção em ferramentas existentes, entrevista e participação de profissionais da 

saúde, médicos, psicólogos e enfermeiros. 

Em relação ao resultado, após a análise do campo foi criado um modelo 

(apresentado no Capítulo 7) e construído um protótipo baseado no modelo. Este 

último foi avaliado com a participação de usuários (Capítulo 8).  

2.2 Design Science Research (DSR) 

Para investigar o tema, este trabalho teve como proposta de método geral 

usar a Design Science Research. Segundo Peffers (2007), Design Science Research 
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Methodology é uma metodologia de pesquisa, no entanto, ela também pode ser usada 

como uma metodologia para problemas na prática. Esse método decorre da 

importância, cada vez maior nas últimas 4 ou 5 décadas, de se gerar conhecimentos 

novos e de caráter científico a partir do estudo do processo de concepção de artefatos. 

Ele enfatiza a conexão existente entre o conhecimento teórico-conceitual e o 

conhecimento prático, mostrando que é possível produzir conhecimento através da 

concepção de coisas úteis.  

Simon (1996) apresenta o conceito de Design Science formalmente, ao 

destacar a importância de se desenvolver uma ciência que se dedica ao estudo dos 

artefatos desenvolvidos pelo homem. Dresch (2013) afirma que “Design Science é a 

ciência que procura desenvolver e projetar soluções para melhorar sistemas 

existentes, resolver problemas ou, ainda, criar novos artefatos que contribuam para 

melhor atuação humana, seja na sociedade, seja nas organizações”. A FIGURA 1 

apresenta os principais conceitos envolvidos em Design Science, retirada de Dresch 

(2013). 

FIGURA 1 - Principais conceitos da Design Science 

 

     Fonte: Dresch (2013) 
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No contexto de Design Science, Wieringa (2009) apresenta a distinção 

entre os tipos de problemas a serem resolvidos: o problema prático e o de 

conhecimento. Ele define um problema prático como a diferença entre a forma como 

o mundo é experimentado pelas pessoas e como elas gostariam que fosse. O 

problema de conhecimento é a diferença entre o conhecimento das pessoas sobre o 

mundo e o que elas gostariam de saber. 

A estrutura lógica para resolução de problemas práticos, segundo Wieringa 

(2009), consiste no ciclo regulador. Ele envolve as seguintes atividades: Investigação 

do problema, Projeto de soluções, Validação da solução, Implementação da solução, 

Avaliação da implementação. De uma forma resumida, podemos considerar como: 

problema > proposta > avaliação > novo problema. O ciclo regulador pode ser visto 

na FIGURA 2 que apresenta suas etapas caracterizando cada uma como um 

problema prático ou de conhecimento. 

FIGURA 2 - Ciclo regulador e a decomposição de um problema prático 

 

Fonte: Baseado em Wieringa (2009), tradução nossa 

 

De forma a auxiliar na decomposição dos problemas, Wieringa (2009) 

propõe ainda uma classificação dos problemas, apresentada na FIGURA 3. 

. 
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FIGURA 3 - Classificação dos problemas 

 

Fonte: Wieringa (2009), tradução nossa 

2.3 Etapas desenvolvidas 

Utilizando o método DSR, o problema prático que guiou este trabalho 

envolve, além de resolver outros problemas práticos em seu percurso, responder à 

questão de conhecimento que justificaram as pesquisas feitas. Ou seja, não se tratou 

apenas da concepção da solução prática, mas também de levantar, registrar e 

sistematizar toda a discussão teórica inerente ao caminho percorrido para se propor 

ou não determinadas alternativas.  

A cada decisão tomada ou questão presente a ser respondida, 

levantamentos de como solucionar determinado problema e, mais ainda, o porquê 

adotar determinada linha de solução, requerem e produzem fundamentos teóricos que 

devem a todo momento serem considerados, justificados, esclarecidos e registrados.  

Com essa atenção e cuidado, ao longo do percurso de investigação foi 

possível gerar conhecimento teórico novo e também conceber uma solução prática. A 

decomposição do problema pode ser vista na FIGURA 4. 

Dessa forma, buscar resolver o problema geral objeto desta pesquisa 

equivale a responder à pergunta: como possibilitar a interação por usuários finais, 

profissionais da saúde, em Sistemas RES baseados na Norma ISO13606, permitirndo 

que os mesmos possam personalizar sua interface, mantendo estrutura e 

padronização (dos dados) dos sistemas? 
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FIGURA 4 – Metodologia - Decomposição do problema descrito neste trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a FIGURA 4, o problema abordado neste trabalho pode ser 

dividido em problemas menores e com características distintas, que estão descritas a 

seguir.  

(1) Levantamento teórico dos conceitos abordados no trabalho: nessa etapa 

conceitos envolvidos no trabalho foram pesquisados e explorados. O resultado 

pode ser visto nos Capítulos 3 e 4 e no artigo (Albergaria, 2013a). 
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(2) Levantamento dos problemas existentes atualmente: essa atividade consistiu 

em identificar as dificuldades dos usuários atuarem na modelagem conceitual 

dos sistemas. As ferramentas utilizadas nesse processo foram levantadas e 

analisadas utilizando o Método de Inspeção Semiótica (descrito na Seção 

3.3.1.1). Os resultados dessa etapa estão apresentados no Capítulo 4 e gerou 

os trabalhos (Albergaria, 2014a; Albergaria, 2014b; Albergaria, 2014c). 

 

(3) Identificação das propriedades essenciais de Sistemas RES: essa etapa 

consistiu em analisar e documentar requisitos dos sistemas RES e identificar 

propriedades desse tipo de sistema. Para isso, sistemas existentes foram 

analisados (apresentados no Capítulo 5) e um levantamento de trabalhos 

relacionados foi feito (Capítulo 6). Os resultados geraram o trabalho (Albergaria, 

2016a). 

 

(4) Desenvolvimento do modelo de interação proposto: essa etapa consistiu em 

desenvolver o modelo XIMEHR, modelo de interface extensível para sistemas 

RES baseados na ISO13606. Os resultados dessa etapa estão descritos no 

Capítulo 7 e geraram o trabalho publicado por (Albergaria, 2016b). 

 

(5) Desenvolvimento de um protótipo baseado no modelo de interação: um 

protótipo do modelo de interação foi desenvolvido de forma a validar e testar a 

modelagem proposta e está apresentado no Capítulo 8. 

 

(6) Avaliação do protótipo: de forma a avaliar o protótipo desenvolvido, foram 

realizados testes com a participação dos usuários e os resultados estão 

apresentados no Capítulo 8. 

 

  



26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

Interação Humano Computador 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar os conceitos de Interação 

Humano Computador (IHC), inserindo 

no contexto da Ciência da Informação. 

Apresentar a abordagem da 

Engenharia Semiótica e métodos de 

avaliação em IHC. 
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3 Interação Humano Computador 

Este Capítulo apresenta o conceito de Interação Humano Computador (IHC) 

geral e no contexto da Ciência da Informação (CI), apresentando como é abordado 

esse tema dentro da área (Albergaria, 2013a). Estudos de usos e usuários de 

informação (em sistemas automatizados ou não) sempre foram realizados na Ciência 

da Informação. Nota-se, contudo, que outras áreas de conhecimento, como as 

engenharias e a informática/computação, também realizam estudos de natureza 

similar. A partir daí, o desenvolvimento de uma iniciativa de pesquisa interdisciplinar 

deve começar indagando: que correlações existem entre esses trabalhos? Existem 

entre eles alguma interseção, ou seriam complementares ou ortogonais?  

Os estudos de usuário são cada vez mais determinantes e importantes na 

medida em que os sistemas de informação vão adentrando os mais diversos contextos 

da vida humana. Com efeito, segundo Maslow (1943), o ser humano é motivado por 

desejos gerados por necessidades mais ou menos subjetivas. Tais necessidades 

variam desde as mais básicas até as mais complexas e sofisticadas. A busca por 

informação é, segundo Maslow, uma das condições prévias para a satisfação de 

necessidades.  

“[...] como liberdade de falar, a liberdade de fazer o que se quer [...], a 
liberdade de expressar a si mesmo, a liberdade de investigar e procurar 
informações, a liberdade de defender a si mesmo [...]”. Maslow (1943). 

Apresentaremos o conceito de Interação Humano-Computador inserindo-o 

no contexto da Ciência da Informação. Nosso intuito é o de explicitar as razões pelas 

quais analisar o momento da busca e da interação do usuário com o sistema é tarefa 

primária. E que, além disso, diversas análises devem ocorrer ao longo de todo o 

processo de criação do próprio sistema. O primeiro passo é conceituar o termo IHC. 

No processo de interação usuário-sistema de informação, a interface é o 

combinado de software e hardware necessário para viabilizar e facilitar os processos 

de comunicação entre o usuário e a aplicação (Preece, 1994). Segundo Moran (1981), 

a interface de usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema 

computacional com a qual uma pessoa entra em contato de forma física, perceptiva e 

conceitual. O termo Interação Humano-Computador (IHC) foi adotado na década de 
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1980 para descrever um novo campo de estudo. O termo não abrange apenas 

interfaces, mas todos os aspectos relacionados à interação entre pessoas e sistemas 

computacionais (Preece, 1994). Trata-se de uma área multidisciplinar que relaciona 

ciência da computação, ciência da informação, design, ergonomia, psicologia, 

sociologia, semiótica, linguística e áreas afins. 

Um ponto importante a ser compreendido em IHC está relacionado à 

qualidade de um determinado sistema em relação à interação. Isso porque 

acrescentar funcionalidades não significa melhorar a interação e também não pode 

ser desculpa para um design pobre (Preece, 1994). Um bom exemplo é o dado por 

Norman (Norman, 1988) com relação aos carros. Ele afirma que “interagir” com carros, 

que normalmente possuem cerca de 100 comandos ou mais (dentre funcionalidades 

de rádio, ventilação, janelas, direção, luzes etc.) muitas vezes não é tão difícil como 

uma tarefa de programar um horário de gravação em um vídeo. Um fato relacionado 

consiste no feedback dado pelos comandos do carro serem mais imediatos e óbvios. 

Além disso, os símbolos utilizados em carros seguem determinados padrões e não se 

diferenciam tanto de um carro para outro. Assim, as pessoas que já dirigiram um carro, 

sabem o que esperar em qualquer outro. 

Os objetivos de IHC podem ser resumidos em “desenvolver ou melhorar a 

segurança, utilidade, eficácia, eficiência e usabilidade de sistemas computacionais” 

(Barlow 1989). O termo “Sistemas” aqui não está se referindo a software ou hardware 

especificamente, mas todo o contexto de uso. Utilidade refere-se às funcionalidades 

do sistema, o que ele faz. Eficácia relaciona-se com a precisão, completeza com que 

os usuários atingem objetivos específicos, acessando a informação correta ou 

gerando os resultados esperados. Já a eficiência está relacionada com a precisão, 

completeza com que os usuários atingem seus objetivos em relação à quantidade de 

recursos gastos. A usabilidade determina se o sistema é fácil de aprender e fácil de 

usar. 

Por sua característica multidisciplinar, várias foram as abordagens 

elaboradas para analisar as formas de interação, como a Teoria da Atividade, 

Engenharia Cognitiva, Cognição Distribuída e Engenharia Semiótica, apresentada na 

Seção 3.3. As próximas seções apresentam como os temas de estudos dos usuários 

e IHC são abordados no contexto da Ciência da Informação. 
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3.1 Estudos de Usuários na Ciência da Informação 

Desde a década de 1940, os usuários vêm sendo estudados de maneira 

formal pela Ciência da Informação. Isso porque o usuário está presente em diferentes 

contextos como afirma Sirihal (2012) em seu trabalho: “Arquivologia, museologia e 

sistemas de informação: em todas essas áreas existem os três campos do 

conhecimento: os registros (documentos, objetos museais, bancos de dados), suas 

formas de organização (típicas de cada uma das áreas) e, sem dúvida, o usuário” 

(Sirihal, 2012). 

Segundo Figueiredo (1994), os estudos dos usuários podem ser divididos 

em dois grupos: 1) Estudos orientados ao uso de uma biblioteca ou centro de 

informação; 2) Estudos orientados ao usuário, isto é, investigação sobre um grupo 

particular de usuários, como este grupo obtém informação necessária ao seu trabalho. 

Choo (2003, p. 66-82) apresenta um mapa esquemático dos estudos dos 

usuários, com dois eixos que indicam a orientação (Sistema – Usuário) e finalidade 

da pesquisa (Tarefa/Atividade – Integração). Os estudos orientados a sistemas visam 

analisar como as informações fluem e como é possível simplificar o acesso à 

informação nos sistemas. Já os estudos voltados para os usuários abordam o 

processo de assimilação da informação pelos mesmos, examinando as atividades e 

necessidades cognitivas dos indivíduos. Em relação à finalidade, a orientação à tarefa 

enfatiza atividades específicas no processo de busca da informação. Já a orientação 

integrativa vê o processo como um todo, um processo dinâmico que envolve o 

contexto e todo o processo de busca. 

Outra vertente analisa que os estudos dos usuários podem ser tratados 

com diferentes visões, dentro de abordagens distintas do conceito de “informação”. 

Segundo Araújo a abordagem tradicional de estudos de usuários: 

 

“corresponde ao paradigma físico de Capurro (2003). A informação é 
tida como algo objetivo, um objeto da realidade cujo sentido independe do 
usuário que se relaciona com ela, dotada de propriedades objetivas, isto é, 
inerentes (tais como relevância, exatidão, qualidade etc.). Fazer estudos de 
usuários na perspectiva do paradigma físico consiste justamente em determinar 
as taxas de uso de cada tipo ou fonte de informação e correlacioná-las com os 
dados de perfil sócio-demográfico dos usuários. Tais estudos proporcionarão 
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padrões previsíveis sobre o uso da informação que podem ser utilizados como 
mecanismos de avaliação dos serviços e sistemas de informação” (Araujo, 
2010). 

Ainda segundo o autor, a abordagem alternativa de estudos de usuários: 

“corresponde ao paradigma cognitivo de Capurro (2003). A informação 
é entendida como um recurso usado por um sujeito diante de uma situação de 
lacuna ou estado vazio de conhecimento. As diferentes formas como um sujeito 
percebe essa lacuna determinarão os tipos de ação desencadeadas por ele 
para buscar a informação necessária. Os diferentes usos previstos para a 
informação também intervêm no processo. Tipologias das necessidades, dos 
processos de busca e dos usos são os resultados dos estudos empíricos feitos 
nessa abordagem” (Araujo, 2010). 

 

Quanto ao paradigma cognitivo, segundo Ferreira (1995), “esta nova 

abordagem concebe os indivíduos como pessoas com necessidades cognitivas, 

afetivas e fisiológicas fundamentais próprias que operam dentro de esquemas que são 

partes de um ambiente com restrições socioculturais, políticas e econômicas”. 

Uma terceira abordagem abarca o contexto histórico e sociocultural onde o 

usuário está inserido (Araujo, 2010). Ela está relacionada à terceira forma como 

Capurro analisa a informação, como uma construção intersubjetiva (Gandra, 2012). 

Nessa abordagem, “acessar e usar informação é tanto uma ação cognitiva quanto, 

também, uma ação emocional, cultural, contextual – o usuário não é apenas uma 

“mente cognitiva”, mas o é também” (Araujo, 2012). 

Outro ponto relevante consiste em analisar a terminologia adotada na área, 

segundo Gasque (2010) o termo passou de “estudos de usuários” ou “necessidades 

e uso de informação” para “comportamento informacional de usuários”. Gasque (2010), 

ainda em seu trabalho, faz uma análise das revisões publicadas no periódico Annual 

Review of Information Science and Technology (Arist) e afirma que o tema 

“comportamento informacional” tem sido bastante explorado. De sua análise, da 

primeira revisão de 1966 até a de 2009, foram elencadas mudanças nos trabalhos que 

foram resumidas em sete pontos: 

 

1. pesquisas mais centradas no indivíduo;  
2. inclusão de outros grupos estudados, além de cientistas e tecnólogos; 
3. abordagem multifacetada, englobando os aspectos sociocognitivo e 
organizacional; 
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4. compreensão do comportamento informacional como processo em que os 
indivíduos estão constantemente buscando e usando informações; 
5. ampliação dos estudos qualitativos, assim como do uso de múltiplos 
métodos;  
6. maior consistência teórica com aumento de fundamentação interdisciplinar, 
7. crescimento do número de pesquisas, em todas as partes do mundo. 

Fonte: (Gasque, 2010) 

O usuário para a Ciência da Informação é destacado pelo papel que 

desempenha na cadeia ou processo de acesso às informações. A cadeia 

“organização-acesso-transferência” inclui tanto o núcleo central da Ciência da 

Informação (organização e acesso) quanto o objetivo da área: a transferência da 

informação (Smit, 2010). A sequência das atividades dessa cadeia segue uma lógica 

de habilitação de possibilidades, que não implica em causalidade: a organização 

facilita o acesso e o acesso facilita a transferência.  

O acesso é frequentemente de tipo físico ou virtual, apontando para uma 

operação físico-espacial; alguém dá ou tem a informação. Já a transferência aponta 

para uma operação de natureza cognitiva, pessoal e subjetiva, pois ela somente 

ocorre quando a pessoa consegue apropriar-se da informação a que, preliminarmente, 

teve acesso. 

Em relação ao acesso, estão inseridos no contexto as questões de 

tecnologia, linguagem e os procedimentos de organização da informação, ao passo 

que a transferência pressupõe a mobilização de conceitos sociológicos e psicológicos. 

Sendo assim, obviamente, afirmar que a transferência da informação é decorrência 

direta e imediata do acesso à mesma não passa de um mito (Smit, 2003).  

No processo de transferência da informação, existe o papel do mediador. 

Segundo Smit (2003), a mediação da informação consiste na “comunicação de 

informações objetivando uma efetiva transferência da informação, em função das 

necessidades informacionais dos usuários”. 

Almeida (2009) afirma que a mediação está presente em todas as 

atividades do profissional da informação e que, além disso, a mediação da informação 

permite e exige concepção de informação que desloque o usuário da 
categoria de mero receptor, colocando-o como ator central do processo de 
apropriação. Dessa forma, defendemos que o usuário é quem determina a 
existência ou não da informação. A informação existe apenas no intervalo entre 
o contato da pessoa com o suporte e a apropriação da informação. Como 
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premissa, entendemos a informação a partir da modificação, da mudança, da 
reorganização, da reestruturação, enfim, da transformação do conhecimento. 
Assim entendida, ela, informação, não existe antecipadamente, mas apenas na 
relação da pessoa com o conteúdo presente nos suportes informacionais. 
Estes são concretos, mas não podem prescindir dos referenciais, do acervo de 
experiências e do conhecimento de cada pessoa. Em última instância, quem 
determina a existência da informação é o usuário, aquele que faz uso dos 
conteúdos dos suportes informacionais (Almeida, 2009). 

 

Essa mediação pode ser feita de diversas maneiras, sendo uma delas 

através do uso de sistemas computacionais. O processo de mediação da informação 

é importante de ser caracterizado, visto que em vários contextos o usuário entra em 

contato com a interface de um sistema em busca de satisfazer suas necessidades 

informacionais. Isso ocorre neste trabalho, com o uso dos Sistemas de Registro 

Eletrônico de Saúde. Porém, ao utilizarmos diferentes tipos de sistemas, é necessário 

realizar algumas análises e estudos inseridos na área de IHC. A Seção a seguir 

apresenta o conceito de IHC no contexto da Ciência da Informação. 

3.2 A Interação Humano-Computador na Ciência da Informação 

Segundo os dicionários Merriam-Webster 5e American Heritage Dictionary6, 

Ciência da Informação consiste em um campo interdisciplinar principalmente 

preocupado com a análise, coleta, classificação, manipulação, armazenamento, 

recuperação, circulação e disseminação da informação. Por essa definição, é possível 

perceber que a informação é um recurso valioso da área.  

Ao focarmos os usuários, ressaltamos atividades que compõem o modelo 

de uso da informação proposto por Choo (2003): necessidade da informação, busca 

da informação e uso da informação. Nesse modelo, o ciclo do uso da informação 

envolve necessidades cognitivas, reações emocionais e o meio profissional/social em 

que o usuário está inserido. O modelo apresentado por Choo (2003) destaca três 

importantes propriedades: (1) A assimilação da informação por um determinado 

indivíduo depende de suas estruturas cognitivas e emocionais; (2) O uso da 

informação depende do contexto onde o usuário está inserido e (3) a necessidade, 

                                            
5 http://www.merriam-webster.com/dictionary/information%20science 

6 http://www.yourdictionary.com/information-science#americanheritage 
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busca e uso constituem um ciclo recorrente onde essas atividades interagem sem 

ordem predeterminada. 

Por se tratar de um ciclo bastante dinâmico e iterativo, não há como 

isolarmos a necessidade, busca ou uso da informação, mas podemos pensar no ciclo 

todo inserido no processo de interação usuário-sistema. Segundo Le Coadic (1996), 

“o componente central de todo sistema de informação é a interação entre o usuário e 

o sistema, diretamente ou por intermédio de um terceiro, um intermediário. Ainda 

segundo Le Coadic (1996), “Para que um sistema informatizado seja utilizado, não 

basta que o equipamento e os programas sejam eficazes: deve ser aceito pelo 

usuário”.  

Nesse contexto, destacamos a importância das interfaces serem projetadas 

de forma a indicar aos usuários da maneira mais clara possível o caminho para que 

eles se sintam satisfeitos em relação ao ciclo de busca pelo conhecimento. A 

necessidade de informação inicial depende do usuário em si, é por essa necessidade 

que o usuário busca um sistema de informação. A escolha inicial por determinado 

sistema de informação está relacionada à natureza da informação, à finalidade de uso 

da mesma e ao conhecimento inicial do usuário. Quando o usuário começa a interagir 

com o sistema, ele está no processo de busca da informação. O usuário interage com 

os elementos, signos estáticos, dinâmicos e metalinguísticos, presentes na interface 

na busca por satisfazer suas expectativas. Os signos estáticos são aqueles cujos 

significados são interpretados independentemente das relações causais e temporais 

que permeiam a interação, cuja interpretação é limitada pelos elementos visíveis na 

interface em um determinado momento (de Souza, 2009).Os signos dinâmicos são 

aqueles cuja interpretação está sujeita a relações causais e temporais e os signos 

metalinguísticos são aqueles usados pelo designer para comunicar explicitamente 

para os usuários os significados que ele atribuiu para os demais signos codificados 

na interface (de Souza, 2009). A interface, composta por signos, foi previamente 

pensada e elaborada por um projetista que levantou, organizou e apresentou as 

informações da forma que achou mais intuitiva e satisfatória para os usuários.  

Nesse momento, podemos imaginar os usuários preenchendo campos, 

solicitando serviços e clicando em botões e funções. De acordo com os retornos 

oferecidos, o ciclo de necessidade, busca e uso da informação vai sendo alterado e 
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repetido. Por exemplo, vamos analisar um contexto bastante comum: um usuário com 

a necessidade inicial de locomoção entre duas cidades (Campinas - SP e Belo 

Horizonte - MG). O usuário deseja saber quais os meios de transporte existentes, 

quais os horários e valores. Com essa necessidade, ele busca em um sistema de 

informação a seguinte expressão: “Campinas Belo Horizonte”. Ao obter os resultados, 

ele encontra diferentes opções de transporte, como avião e ônibus e diversas 

empresas que oferecem esses serviços. O usuário precisa então interagir com os 

elementos apresentados na interface em busca de informações. Porém, ao ver uma 

foto de uma das cidades, ele inicia um processo de semiose, pensando na cidade 

destino, que ele não conhece, que necessita de um local para se acomodar e inicia 

uma busca diferente. Ou seja, ele agora possui mais de uma necessidade e está em 

diferentes ciclos de busca e uso. 

Nesse exemplo, percebemos que os usuários precisam interagir com 

diferentes interfaces e elementos. Informações semelhantes podem ser apresentadas 

de formas distintas como as telas apresentadas nas FIGURA 5 e FIGURA 6. Para 

desenvolver essas telas, o projetista da solução tomou algumas decisões no momento 

de organizar as informações, escolhendo formas de apresentá-las, fontes e cores na 

composição. Na FIGURA 5, por exemplo, ao colocar o botão de seleção, o projetista 

quis dizer para o usuário “você só pode escolher uma opção de viagem de cada vez”. 

Já o botão na cor verde na FIGURA 6 destaca a opção de compra para o usuário, por 

exemplo. Essas atividades englobam o ciclo de busca da informação: necessidade, 

busca e uso. 

FIGURA 5 - Resultado da busca em https://www.guichevirtual.com.br 

 

Fonte: Site http://www.guchevirtual.com.br 
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FIGURA 6 - Resultado da busca em http://www.embarcou.com/ 

 

Fonte: Site http://www.embarcou.com 

Ampliando as etapas de uso da informação, Choo (2003) apresenta uma 

pesquisa7 que lista 7 etapas no processo da busca da informação: 

1. O usuário tem um problema a resolver (características do usuário, 
declaração do problema). 

2. O usuário procura resolver o problema formulando uma pergunta e 
iniciando uma interação com um sistema (declaração da pergunta, 
características da pergunta). 

3. Interação de pré-investigação com um pesquisador intermediário, 
humano ou computador (análise da pergunta). 

4. Formulação de uma busca (estratégia de busca, características da 
busca). 

5. Atividade de busca e interações (busca). 

6. Entrega das respostas ao usuário (itens armazenados, formatos 
despachados). 

7. Avaliação das respostas pelo usuário (relevância, utilidade).  

 

É possível então relacionar as sete etapas com os processos de IHC. No 

primeiro momento, o sistema é planejado e modelado pelo projetista. Nesse caso, há 

duas possibilidades: (1) o sistema é desenvolvido a partir de necessidades específicas 

dos usuários, com propósitos definidos ou (2) o sistema é elaborado com um propósito 

mais geral. Nos dois casos, a iniciativa de desenvolvê-lo surge porque o usuário tem 

um problema a resolver.  

                                            
7T. Saracevic et al., "A Study of Information Seeking and Retrieving. Part I: Background and MethodoIogy", 

em Journal of the American Society for lriformation Science, 39 (3), 1988; "A Study of Information Seeking and 
Retrieving. Part 11: Users, Questions, and Effectiveness", em Journal of the American Society for lnformation 
Science, 39 (3), 1988; "A Study ofInformation Seeking and Retrieving. Part III: Searchers, Searches, and OverIap", 
emJournal of theAmerican Society for information Science, 39 (3),1988. 
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As etapas 2, 3, 4, 5 e 6 compreendem o processo de interação em si do 

usuário com o sistema. O usuário precisa interagir com diversos signos e 

funcionalidades que foram desenvolvidos pelo projetista. O sucesso ou não dessa 

interação envolve a avaliação da interface em si, correspondente ao item 7 das etapas. 

O quanto o sistema estava adequado ao perfil do usuário, o quanto está fácil de ser 

utilizado e o usuário compreendeu a mensagem do designer. 

É possível ainda fazer uma análise mais abrangente dos elementos 

presentes nos estudos de usuários da Ciência da Informação e em IHC. A FIGURA 7 

apresenta os objetos de estudo em IHC baseados em Barbosa (2010). São 5 grandes 

grupos: (1) a natureza da interação; (2) o contexto de uso; (3) as características 

humanas; (4) arquitetura do computador e (5) os processos de desenvolvimento. 

Dentre os grupos, existem elementos que são próprios da Ciência da 

Computação como a arquitetura do computador, as tecnologias para ampliar as 

possibilidades dos sistemas e interfaces. Mas os outros objetos possuem interseções 

diretas ou indiretas com os estudos dos usuários na Ciência da Informação.  

Os processos de desenvolvimento abordam diversas questões como o 

levantamento das necessidades dos usuários e a avaliação do nível de satisfação do 

mesmo após a interação. Considerar as características humanas implica em levantar 

como os usuários desenvolvem o processo de linguagem, de representação e de 

assimilação de conhecimento. A natureza da interação investiga como o uso do 

sistema impacta na vida das pessoas e, por fim, no contexto de uso temos a análise 

dos fatores sociais e culturais dos usuários.  

Na Ciência da Informação, fazendo uma análise da abrangência dos 

estudos dos usuários, Sirihal (2012) apresenta um levantamento de elementos 

envolvidos: contexto social e cultural do usuário, a interação em si dos usuários com 

sistemas, o meio ambiente e os comportamentos informacionais dos usuários, 

conforme pode ser visto na FIGURA 8. 
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FIGURA 7 - Objetos de estudos em IHC 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Barbosa (2010) 

FIGURA 8 - Abrangência de Estudos dos Usuários 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora baseado em Sirihal (2012) 

É possível perceber que diversos elementos são comuns nas duas 

disciplinas ou se complementam em diversos aspectos. Na CI, são diversos os 

trabalhos desenvolvidos que lidam diretamente com os objetos de estudo da IHC. Em 

Lana (2009), por exemplo, foi feito um estudo de caso acompanhando uma equipe de 

desenvolvimento de software com o objetivo de verificar como a comunicação no 

processo influencia a satisfação dos usuários, além de acompanhar a implantação dos 

requisitos do sistema. Baptista (2007) apresentou em seu trabalho um levantamento 

de métodos de coletas de dados. Questionários, entrevistas e observação são citados 
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como métodos utilizados durante o levantamento de requisitos de um determinado 

sistema, por exemplo. 

Em relação à interação de sistemas, em Oliveira (2008a) foi feito um 

levantamento de conceitos de IHC, usabilidade e avaliações de usabilidade para se 

avaliar a interface dos usuários com o catálogo on-line Pergamum. Garcia (2005) 

realizou também um estudo buscando identificar o conhecimento e dificuldades de 

alunos de pós-graduação no uso de bases de dados bibliográficos, identificando 

necessidade de programas de desenvolvimento de competências informacionais. 

Em relação à satisfação dos usuários, Rey Martin (2000) apresenta um 

levantamento de diversos trabalhos que focam em medir a satisfação dos usuários. 

Já em 1977, os diferentes fatores que afetavam o serviço online de recuperação de 

informação eram tratados (Tagliacozzo, 1977). Estudos como este foram feitos em 

diferentes países como França, Itália, Reino Unido e Alemanha. Outro exemplo 

desses estudos foi um realizado na Alemanha com o intuito de “medir” o nível de 

satisfação dos usuários em um sistema de busca denominado Biblioteksdata’s 

literature search system (Jacobsen, 1985 apud Rey Martin, 2000). 

Todos trabalhos, discutidos no âmbito da CI, estão relacionados à IHC. O 

que temos efetivamente são olhares diferentes ou até mesmo complementares para 

um mesmo problema e situação. A IHC é multidisciplinar, pois não abarca somente os 

computadores, como também os usuários, humanos que possuem necessidades, 

formas de pensar, de se comunicar, de agir e aprender. A CI é uma das áreas 

implicadas por apresentar diversos recursos, estudos e metodologias que auxiliam no 

entendimento de todo esse processo.Essas disciplinas se intercalam no sentido de 

que uma é inserida no estudo e atuação da outra.  

3.3 Engenharia Semiótica 

A Engenharia Semiótica (EngSem) é uma teoria que caracteriza a interação 

humano-computador como um caso particular de comunicação humana mediada por 

sistemas computacionais (de Souza, 2005). Trata-se do projetista (designer) se 

comunicando com o usuário, mediado pelo sistema, onde a interface é uma 

mensagem para o usuário representando a quem o sistema se destina, a maneira 
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como o projetista o projetou, para que serve e por que ela foi construída. Nesse 

contexto, o conceito de comunicabilidade pode ser apresentado como a propriedade 

de um sistema transmitir aos usuários os princípios de design que o guiaram. Segundo 

de Souza (2005), comunicabilidade pode ser definida como a capacidade do designer 

atingir uma completa metacomunicação, transmitindo aos usuários a essência da 

mensagem original do designer. 

Em geral, em uma teoria científica, uma ontologia descreve conceitos e 

relacionamentos, além de categorizá-los. A teoria da EngSem possui quatro 

categorias: o processo de comunicação, o processo de significação, os interlocutores 

implicados e o espaço do design. O processo de significação aborda os conceitos de 

signo e semiose, enquanto o de comunicação a intenção, conteúdo e expressão. Os 

interlocutores são os projetistas, os sistemas e os usuários. Já o espaço de design 

envolve os termos: emissor, receptor, mensagem, contexto, códigos, canal e 

mensagem. Assim, a EngSem estuda os signos, o processo de significação e o de 

comunicação voltados para o contexto de IHC. O processo de significação é aquele 

pelo qual uma determinada cultura associa sistematicamente um conjunto de 

expressões a um conjunto de conteúdos, que implica na produção e a interpretação 

dos signos. Já o processo de comunicação é aquele pelo qual o grupo de uma cultura 

explora os sistemas de significação disponíveis para interagir com outros indivíduos 

ou grupos.  

Um signo, segundo Peirce (1958), é aquilo que representa alguma coisa 

para alguém. Peirce apresenta a estrutura do signo como um conjunto de três 

constituintes: representamen (representação), objeto (referente) e significado 

(interpretante), cf. FIGURA 9(A). O significado é sempre o mediador entre a 

representação e o que é referenciado (de Souza, 2005 p.41). Por exemplo, tomemos 

um objeto que é utilizado para cortar materiais de pouca espessura e que não 

requeiram grande força de corte, a tesoura. Uma tesoura é um objeto que pode ser 

representado tanto pela palavra “tesoura” quanto pela imagem. Assim, o “objeto 

cortante”, cuja representação pode ser pela imagem ou palavra “tesoura” pode ter 

como um dos significados “uma tesoura de criança” (FIGURA 9(B)). 
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FIGURA 9 - Estrutura do signo, segundo Peirce 

 

                       Fonte: Elaborado pela autora baseado em Peirce (1958) 

Uma pessoa, ao perceber um signo e tentar interpretá-lo, gera uma ideia 

relacionada, um significado (interpretante). Ao ouvir a palavra “tesoura”, alguém pode 

pensar, por exemplo, em uma tesoura pequena de pontas arredondadas utilizada por 

crianças. Esse significado gerado na mente do ouvinte é seu interpretante. Um 

interpretante pode dar origem a outras ideias, iniciando o processo de interpretação, 

denominado semiose (Peirce, 1931-1958).  

Teoricamente, trata-se de um processo infinito, denominado semiose 

ilimitada (Eco, 1976). Na prática, o processo de semiose termina quando a pessoa 

desiste (é interrompida ou inicializa uma outra atividade, por exemplo) ou quando ela 

encontra um significado satisfatório. Voltando ao exemplo da tesoura, imagine uma 

situação onde, em um grupo, uma pessoa pede uma tesoura emprestada. Uma mulher 

presente, mãe de um menino, procura em sua bolsa e encontra o objeto, retirando e 

emprestando-na ao colega que solicitou. Ao realizar esse ato, a mãe interpreta 

inicialmente que a tesoura pertence ao seu filho. Logo em seguida, ela se lembra que 

“as aulas de seu filho irão começar na próxima semana” e ela ainda “não comprou os 

materiais escolares”. Ela então se lembra que precisa comprar o material e, para isso, 

precisa pegar a “lista que se encontra na internet”. Assim, o processo de semiose 

pode se estender por esse caminho ou outros relacionados. Por exemplo, se a mãe 

tivesse preocupada com o dinheiro a ser gasto, poderia com isso se lembrar de seus 

problemas financeiros, lembraria de outras contas a serem pagas e assim por diante. 

Em outro caso, se não existissem os problemas, a mãe poderia pensar que seria uma 

boa oportunidade para programar um passeio junto com o filho para comprar o 
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material, planejando também outras compras e passeios. Assim, a cadeia de semiose 

varia de acordo com as circunstâncias que as pessoas se encontram, além de 

influência da cultura e hábitos. 

A perspectiva da semiose na comunicação é utilizada na teoria da EngSem 

ao visualizar o processo de interação, onde projetistas se comunicam com os usuários 

através das interfaces (de Souza, 2005). Isso porque os signos apresentados pelos 

projetistas (na interface são representados por comandos, imagens, ajudas, 

mensagens) devem ser interpretados de forma compatível com o que foi inicialmente 

projetado. Variações em relação aos usuários (como contexto, cultura e hábitos) são 

desafios do projetista no processo de significação, onde a consistência entre os 

interpretantes do projetista e os dos usuários é a situação ideal. Porém, não há como 

garantir essa consistência, visto que não há como prever os interpretantes que podem 

ser gerados pelos usuários. Assim, a EngSem é uma teoria explicativa, que busca 

estimular o projetista a se preocupar com essa correspondência. 

A codificação e decodificação dos signos utilizados para se comunicar 

constituem o processo de significação. O processo de comunicação se dá quando 

signos são codificados de forma a serem transmitidos, através de um canal, aos 

destinatários (humanos ou não). O modelo de comunicação proposto por Jakobson 

(1960) apresenta 6 elementos em sua definição: emissor, mensagem, receptor, canal, 

contexto, código. O emissor transmite uma mensagem para o receptor através de um 

canal. A mensagem é expressa em um código e se refere a um contexto. Na 

comunicação, emissores e receptores alternam os papéis de interlocutores. 

A EngSem, considerando a interação humano-computador como um 

processo de comunicação, tem o computador como o canal por onde a mensagem é 

transmitida ao usuário, canal da comunicação usuário-sistema. Como o projetista não 

pode estar presente fisicamente na interface, ele é representado por seu preposto (de 

Souza, 2005). 

O projetista deve então criar um artefato intelectual para transmitir sua 

mensagem. Artefatos intelectuais são objetos não naturais criados por humanos. 

Alguns são concretos como garfos e facas, utilizados para auxiliar a pessoa a se 

alimentar e alguns são abstratos como segurança. Alguns são de finalidade física 

como cadeiras, outras somente mentais como tabelas da verdade. Para de Souza 
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(2005), sistemas de informação são artefatos intelectuais linguísticos e caracterizados 

por possuírem: 

 compreensão ou interpretação específicas de uma situação do problema; 

 um conjunto específico de soluções para perceber a situação do problema; 

 uma codificação da situação do problema e sua solução, fundamentalmente 

linguísticas; 

 necessidade dos usuários poderem se comunicar dentro do sistema linguístico no 

qual o artefato está codificado, para que os objetivos sejam atingidos. 

As interfaces são consideradas como artefatos intelectuais que possuem 

“produtores” e “consumidores”, usando um mesmo conjunto de regras na linguagem. 

O processo de comunicação ocorre através de sistemas computacionais, sendo esses 

artefatos de metacomunicação, pois as mensagens são comunicadas através de si 

mesmas. Nessa perspectiva, a interface é vista como uma mensagem única e indireta, 

enviada de projetistas a usuários. E ela é unidirecional visto que o usuário não 

consegue se comunicar com o projetista durante a interação. A metamensagem tem 

como objetivo comunicar ao usuário o seguinte conteúdo (FIGURA 10):   

“Eis minha interpretação de quem você é, o que aprendi que você precisa 

ou quer fazer, preferencialmente de que formas e por quê. Eis, portanto, o sistema 

que concebi para você, o qual você pode ou deve usar assim, a fim de realizar uma 

série de objetivos associados com esta minha visão”. 

Ao longo da evolução da Engenharia Semiótica, várias ferramentas, 

modelos e métodos de avaliação foram propostos. Na Seção 3.3.1, alguns desses 

métodos, aplicados neste trabalho, são apresentados. E na Seção 3.3.2 o conceito de 

“extensão” (interface extensível) é apresentado no contexto da EngSem. 
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FIGURA 10 - Metamensagem da Engenharia Semiótica 

 

Fonte: de Souza (2005) 

3.3.1 Métodos de avaliação em IHC 

Um sistema pode ser analisado e avaliado por diferentes perspectivas, 

focando em áreas distintas como interface, segurança, desempenho etc. No contexto 

de IHC, por exemplo, as avaliações consistem em momentos onde é possível analisar 

a solução proposta (seja parcial ou final), identificar problemas e analisar de forma a 

propor outros caminhos, se necessário (Barbosa, 2010; Prates, 2000). Nesse caso, o 

foco está nos problemas encontrados na interação com o sistema. Em cada análise é 

feita uma seleção de quais critérios serão avaliados, ou seja, quais serão os pontos 

analisados em um determinado sistema.  

Em relação ao momento em que é realizada, a avaliação pode ser formativa, 

ao ser realizada durante o processo de desenvolvimento ou somativa, ao se analisar 

uma solução já pronta. Em relação aos métodos de avaliação, eles podem ser 

classificados em métodos de investigação, de inspeção e de observação. Os de 

investigação usam questionários, entrevistas, estudos de campos, técnicas que 

permitem que o avaliador analise os dados coletados. Nos métodos de investigação, 

cabe ao avaliador, especialista na área, utilizar, analisar e avaliar o sistema de acordo 

com os propósitos do método escolhido. Os métodos de observação envolvem a 

análise do sistema sendo utilizado em ambientes reais, coletando eventos que 

ocorrem no dia a dia deles, durante a execução de suas tarefas. 
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Os métodos desenvolvidos no contexto da Engenharia Semiótica visam 

analisar a comunicação designer-usuário de diversas maneiras. A seguir, dois 

métodos baseados nesta teoria serão apresentados, visto que são aplicados neste 

trabalho. 

3.3.1.1 Métodos de Inspeção Semiótica 

Os métodos de inspeção não têm a participação dos usuários. Eles são 

feitos por avaliadores especialistas que se colocam no lugar dos usuários enquanto 

examinam a solução. Um desses métodos é a Inspeção Semiótica, baseada na 

Engenharia Semiótica, onde o avaliador examina a metacomunicação do projetista 

para o usuário com o objetivo de identificar se existem rupturas de comunicação (de 

Souza, 2006(a)). O método analisa os signos presentes na interface, que são 

classificados como estáticos, dinâmicos e metalinguísticos (descrições apresentadas 

na Seção 3.2). 

O Método de Inspeção Semiótica é composto por várias fases, sendo 

inicialmente proposto que seja feita uma preparação. Nela, é necessário que se 

identifique um cenário de uso, o perfil dos usuários e o escopo da avaliação. A 

aplicação em si do método é composta por cinco etapas: 

1. Análise dos signos metalinguísticos: com base no que os signos 

metalinguísticos comunicam, o template de metacomunicação é preenchido; 

2. Análise dos signos estáticos: com base no que os signos estáticos comunicam, 

o template de metacomunicação é preenchido; 

3. Análise dos signos dinâmicos: com base nos signos dinâmicos, o template de 

metacomunicação é preenchido; 

4. Comparação e contraste entre as metamensagens analisadas: os três 

templates preenchidos são analisados e comparados, buscando encontrar as 

consistências e inconsistências entre eles; 

5. Apreciação da qualidade da metamensagem: com base na análise feita, é 

construída uma metamensagem única. 

O método de avaliação pode ser aplicado para fins técnicos, propondo 

melhorias na interface de um produto em particular, ou científicos. Segundo Bim 

(2009), “quando usado para fins científicos, além das contribuições técnicas, os 
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métodos permitem que os avaliadores expandam seus conhecimentos sobre IHC em 

geral e sobre Engenharia Semiótica”. Quando possui fim científico, temos que levantar 

a questão de pesquisa durante a fase de planejamento. Além disso, é necessária a 

atividade de triangulação ao final da aplicação do método, que pode ser endógena ou 

exógena (de Souza, 2010). A endógena propõe que se compare artefatos do mesmo 

domínio ou recursos diferentes de análise da mesma ferramenta. Na exógena, a 

proposta é que sejam comparados a artefatos que não são do mesmo domínio mas 

compartilham características em comum. 

3.3.1.2 Método de Inspeção Semiótica Intermediado (MISI) 

O método de Inspeção Intermediado consiste em um método de inspeção, 

baseado na Engenharia Semiótica (Oliveira, 2010b). Segundo Oliveira (2008), o MISI 

combina passos do MIS (de Souza et al., 2006(a)), para definir o roteiro da interação, 

com alguns passos do Método de Explicitação de Discurso Subjacente 8  (MEDS) 

(Nicolaci-da Costa et al., 2004). O objetivo do MISI é permitir a reconstrução da 

metamensagem e uma análise da comunicabilidade pelo avaliador com o 

apoio/colaboração do usuário, sendo sugerido um mínimo de (3) três participantes. O 

método foi proposto para possibilitar a avaliação com participação do usuário indireto 

(não o usuário final). No entanto, ele já foi usado em outros trabalhos para possibilitar 

a avaliação pelo usuário não apenas da interação, mas da sua visão da 

metacomunicação (Terto, 2012; Capelão, 2015). 

O método propõe que a interação do usuário seja guiada através de um 

roteiro de tarefas baseado no MIS e à medida que o usuário interage com o sistema, 

entrevistá-lo sobre sua percepção da metamensagem do sistema. Nesse caso, os 

signos estáticos e dinâmicos são explorados de forma conjunta, pelo avaliador e pelo 

usuário através de entrevistas. 

O método propõe alguns passos para preparação, aplicação e análise do 

mesmo, etapas que podem ser visualizados na FIGURA 11.  

                                            
8 O MEDS é um método exploratório desenvolvido para a pesquisa em psicologia clínica. Ele usa a língua em 

contexto, o dicurso como via de acesso às características internas de homens, mulheres e crianças. 
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FIGURA 11 - Etapas do MISI 

 

Fonte: Oliveira (2010b) 

 

Os passos do método MISI estão descritos a seguir (Oliveira, 2010b):  

1. Delineamento do escopo: consiste em determinar o escopo e cenários a serem 

considerados; 

2. Recrutamento dos participantes: seleção dos usuários que devem participar das 

avaliações; 

3. Preparação para coleta dos dados: elaboração do material a ser utilizado 

durante os testes; 

4. Coleta dos dados: execução do teste em si; 

5. Preparação para análise dos dados: transcrição das entrevistas e anotações de 

comentários e ocorrências; 

6. Análise dos dados: esta etapa é dividida em duas: intra-sujeito e inter-sujeito, 

conforme proposto pelo MEDS. A inter-sujeito reúne todas as respostas dos 

participantes e faz uma análise das respostas. A intra-sujeito visa reconstruir a 

metamensagem percebida por cada participante. A análise é feita para cada 

participante, separadamente, e a reconstrução da metamensagem pela percepção 

geral dos participantes; 
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7. Interpretação dos resultados: avaliador faz a interpretação dos dados, 

identificando qual a visão que o usuário indireto teve da metamensagem do 

projetista, e problemas identificados nesta metamensagem. 

 

Com a aplicação do método, é possível obter a visão de usuários, identificar 

problemas existentes, reconstruir a metamensagem do sistema e apresentar aspectos 

relevantes categorizados como: interface, adequação ao processo, etc. 

3.3.2 Desenvolvimento por usuários finais 

Uma etapa do processo da criação dos sistemas onde os projetistas 

encontram muita dificuldade consiste na análise de contexto, pela variedade de 

usuários e situações. Além disso, as necessidades e contextos dos usuários mudam 

com o tempo (Fischer, 2007). Isso porque os usuários precisam de adaptações, 

mudanças e até mesmo novas funcionalidades ou comportamentos diferentes do que 

foi especificado originalmente do sistema. Essa dificuldade é comum também no 

contexto dos sistemas de saúde. 

A possibilidade do usuário fazer alterações no sistema faz parte de uma 

área de pesquisa denominada desenvolvimento por usuários finais (EUD – End User 

Development). Segundo (Lieberman, 2006), EUD pode ser definido como um conjunto 

de métodos, técnicas e ferramentas que permitem que os usuários dos sistemas 

atuem como desenvolvedores não profissionais de software e em algum ponto 

possam criar, modificar ou estender o sistema.  

As soluções em EUD variam de forma a oferecer aos usuários desde 

oportunidades de customizar os sistemas até mecanismos de reprogramação de 

componentes (Fischer, 2007; de Souza et al., 2006). Em Morch (1997) são 

apresentadas diferentes formas de se alterar e adaptar um software, classificadas 

como: 

 Customização: a partir de um conjunto de configurações pré-definidas, é possível 

modificar a aparência dos objetos (cor, fonte, períodos de atualização) ou mudar 

valores de seus atributos. 
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 Integração: sem acessar o código do sistema diretamente, é possível conectar 

componentes e acrescentar funcionalidades, indo além da customização. 

 Extensão: possibilita acrescentar novas funcionalidades em pontos definidos pelo 

designer, sendo possível a adição de código. Dependendo do tipo de extensão, 

pode ser executada por usuários finais, desenvolvedores ou pela própria aplicação. 

A visão da Engenharia Semiótica em relação às extensões envolve os 

pilares considerados na comunicação: o sistema de significação e o de comunicação 

em si. A comunicação humana não é limitada (semiose ilimitada, descrita na Seção 

3.3). Além disso, existem inúmeras formas humanas de se expressar, como humor, 

ironia, criação de novos termos e significados. Expressão, conteúdo e intenção são 

três dimensões fundamentais no processo de comunicação humana, pois exploramos 

e associamos expressões existentes em nossa cultura para ativar certos efeitos em 

nossos ouvintes (de Souza, 2006 et al.(b)). 

Além do processo da semiose ser ilimitado, cada signo apresentado pode 

ter diferentes significados para cada usuário. Outro processo interessante de 

interpretação é chamado abdução. Trata-se do contrário da dedução, onde na 

dedução aplicamos regras conhecidas em fatos conhecidos para tirarmos conclusões 

e na abdução observamos fatos e tiramos conclusões hipotéticas. Por exemplo, se 

não conseguir renomear um arquivo, o usuário pode pensar que é porque ele está 

aberto, porque ele conseguiu renomear um que estava fechado. 

Com os computadores, não há intenção, semiose ilimitada ou 

interpretações diferentes. Cada elemento presente na interface possui ações e 

traduções pré-definidas e que não podem ser modificadas de acordo com contextos, 

reagindo a fatores externos, por exemplo.  

O sucesso da comunicação humano-computador depende da interpretação 

que os usuários fazem dos signos presentes e os efeitos que eles representam. 

Verifica-se assim que há uma grande dificuldade na comunicação humano-

computador. Os computadores não conseguem realmente processar a intenção 

humana e, por esse motivo, permitir que usuários sejam também designers pode ser 

uma boa alternativa. Utiliza-se assim técnicas de EUD, como a extensão, ampliando 

os significados em sistemas computacionais. Assim, os sistemas devem suportar 
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atividades dos usuários como projetistas, como proposto para o modelo descrito neste 

trabalho, descrito no Capítulo 8. 
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Capítulo 4 

 

Modelagem de Sistemas Eletrônicos de Saúde 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar os conceitos do Padrão 

OpenEHR e ISO 13606, descrevendo 

os dois níveis de modelagem 

propostos: modelo de referência e 

modelo de conhecimento (arquétipos). 

Apresentar avaliações realizadas em 

ferramentas de modelagem conceitual. 

 

 



51 

 

 

4 Modelagem de Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde (SRES) 

4.1 Informática Médica 

A Informática em Saúde, também conhecida como Informática Médica, é a 

área do conhecimento que trata da aplicação de conceitos e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) para a melhoria e transformação de sistemas, 

serviços e processos de saúde. A Informática em saúde é definida por Blois (1990) 

como: 

"É o campo científico que trata do armazenamento, recuperação, e uso 
otimizado da informação biomédica, dados, e conhecimento para a resolução 
rápida de problemas e tomada de decisões" (Blois, 1990) 

 

A National Library of Medicine (NLM) apresenta a seguinte definição para 

Informática Médica: 

“Estudo interdisciplinar do design, desenvolvimento e aplicação de 
inovações baseadas em tecnologia de informação na prestação, gestão e 
planejamento de serviços de saúde.” (NLM, 2016, tradução nossa) 

 

Apesar de existirem exemplos do uso dos princípios gerais, segundo 

Hogarth (1998) a disciplina conhecida como Informática Médica nasceu 

presumivelmente quando foi descrita pela primeira vez em um documento sobre 

educação em informática para profissionais de saúde, em 1974. 

Em inglês, o termo utilizado é Health Informatics (também sendo utilizado 

health care informatics, healthcare informatics, medical informatics, clinical 

informatics, ou biomedical informatics)9.   

Segundo a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS10), as 

áreas de atuação da Informática Médica são: 

 Sistemas de Informação em Saúde; 

 Prontuário Eletrônico do Paciente; 

 Telemedicina; 

                                            
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Health_informatics 

10 http://www.sbis.org.br/informatica-em-saude 

http://www.sbis.org.br/informatica-em-saude
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 Sistemas de Apoio à Decisão; 

 Processamento de sinais biológicos; 

 Processamento de imagens médicas; 

 Internet em Saúde; 

 Padronização da Informação em Saúde. 

Os Sistemas de informação em saúde, que consistem em uma das áreas 

de atuação, são o foco de interesse deste trabalho e serão descritos na Seção 4.2. 

4.2 RES e Sistemas de RES 

Segundo o HIMSS (Healthcare Information and Management Systems 

Society), o RES pode ser definido como: 

“registro eletrônico longitudinal de informações de saúde do paciente 
gerado por um ou mais encontros em qualquer ambiente de prestação 
de cuidados. São incluídos dados demográficos do paciente, notas de 
evolução do paciente, problemas, medicamentos, sinais vitais, 
histórico médico, imunizações, dados laboratoriais e relatórios de 
radiologia. (HIMSS, tradução nossa)” 

Ainda segundo o HIMSS, o RES busca simplificar e automatizar o fluxo de 

trabalho do médico e tem a capacidade de gerar o registro completo de um encontro 

clínico do paciente, dando apoio também a outras atividades relacionadas ao cuidado, 

direta ou indiretamente, incluindo suporte com base em evidências para decisão e 

gestão da qualidade. 

A partir do conceito de RES, surgem os SRES (Sistemas de Registro 

Eletrônico). De acordo com a ISO/TR 20.514, os sistemas de registro eletrônico são 

“Sistema para registro, recuperação e manipulação das informações de um Registro 

Eletrônico em Saúde”. Alves (2004) apresenta os seguintes benefícios de um SRES: 

 Informações centralizadas e acesso distribuído; 

 Dados atualizados e padronizados (maior qualidade); 

 Suporte à entrada de dados estruturada; 

 Garantia de legibilidade; 

 Captura de dados clínicos relevantes ao paciente e a especialidade atendida; 
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 Construção de uma base de informações completa e consistente, apoiando a 

gestão e possibilitando a inclusão de mecanismos de suporte à decisão 

(protocolos clínicos e guidelines). 

Também segundo a ISO/TR 20.514, os SRES devem incorporar um Modelo 

de Referência da informação em saúde. Os modelos de referência apresentam 

padrões para armazenamento e troca de informações entre sistemas.  

No Brasil, a Portaria 2.073 do Ministério da Saúde de 31 de agosto de 

201111 “regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade e informação em saúde 

para sistemas de informação em saúde”. Segundo a portaria, para a definição do 

Registro Eletrônico em Saúde (RES) deve ser utilizado o Modelo de Referência 

OpenEHR e para a interoperabilidade de modelos de conhecimento, incluindo 

arquétipos, templates e metodologia de gestão, deve ser utilizado o padrão ISO 13606. 

Na Seção seguinte, esses dois padrões serão apresentados. 

4.3 Os Padrões ISO 13606 e OpenEHR 

A Fundação OpenEHR12 tem como objetivo tornar o Registro Eletrônico de 

Saúde algo duradouro e melhorar a qualidade dos cuidados com a saúde nos sistemas 

de informação. O padrão OpenEHR é uma especificação aberta para a construção de 

sistemas de RES, influenciada pelos resultados de projetos na União Europeia e 

Austrália, desde o início dos anos 90 (Santos, 2011).  

O modelo OpenEHR é baseado na ontologia de informação clínica CIR 

(Clinical Investigator Record) (Beale, 2007). No contexto da Ciência da Informação e 

da Computação, uma ontologia é definida como um conjunto de primitivas de 

representação com a qual se modela um domínio de conhecimento ou discurso 

(Gruber, 2009). No domínio da informática na saúde, a CIR busca entender como dar 

suporte aos conhecimentos relacionados à saúde através de sistemas de informação.  

Nesse sentido, uma preocupação inicial ao se desenvolver a ontologia foi 

analisar qual tipo de informação era envolvida no contexto da saúde. Assim, foi criado 

um modelo conceitual para entender a criação das informações durante o processo 

                                            
11 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2073_31_08_2011.html 

12 http://www.openehr.org/pt/about/foundation.php 



54 

 

 

de acompanhamento da saúde, apresentado na FIGURA 12 e retirado de Beale 

(2007). Baseado no processo de acompanhamento da saúde apresentado na FIGURA 

12, foram identificados cinco tipos de informações, apresentados na FIGURA 13. 

FIGURA 12 - Processo de criação das informações clínicas 

 

Fonte: Beale (2007) 

 

FIGURA 13 - Ontologia CIR – Tipos de informação 

 

 

Fonte: Beale (2007) 

 

Foram criados dois tipos de informações a serem armazenadas: as 

administrativas, que envolvem dados de identificação do paciente, além de dados de 

entrada, internação e saída em um estabelecimento e as que envolvem os cuidados 

com o paciente, que se dividem em quatro tipos (observação, opinião, instrução e 

ação). As observações são as informações que o investigador obtém do paciente, seja 
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através de testes, exames, relatos do paciente, etc. As opiniões são formadas com 

base no conhecimento pessoal do investigador, além da base de conhecimento 

existente sobre determinada área (diagnósticos, avaliações e planos). As instruções 

envolvem descrições detalhadas do que deve ser feito com o paciente. As ações 

consistem em documentar o que foi feito com o paciente em si, seja baseado ou não 

nas instruções. 

Os tipos de informações criadas foram “classificadas” de acordo com a 

temporalidade. As observações e ações foram consideradas como informações 

históricas, pois documentam o que ocorreu com o paciente antes e depois do 

acompanhamento. As opiniões foram consideradas como o presente, criadas no 

momento do acompanhamento e as instruções classificadas como futuro, indicando o 

que fazer com o paciente após o atendimento. Além disso, foram criados subtipos de 

opiniões e instruções. A versão final proposta por Beale (2007) da ontologia pode ser 

vista na FIGURA 14. 

FIGURA 14 - A Ontologia Clinical Investigator Record (CIR) 

 

Fonte: Beale (2007) 

 

 No modelo OpenEHR, a proposta do pacote de entrada (ENTRY) 

apresentada em Beale (2007) é baseada na ontologia da informação clínica CIR, ele 

pode ser visualizado na FIGURA 15. 
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FIGURA 15 - Modelo das classes de entrada (Classe ENTRY) baseado na Ontologia CIR 

 

   Fonte: Beale (2007) 

 

Segundo Araújo (2014), o OpenEHR é considerado um padrão devido ao 

fato de ter sua aceitação formal por parte do Comitê Europeu de Padronização (CEN). 

A ISO 13606 baseia-se no OpenEHR. 

A norma ISO 13606 aborda, sobretudo, a comunicação entre registros 

eletrônicos de saúde (Health Informatics – Eletronic health record communication) e é 

dividida em 5 partes: (1) Modelo de Referência; (2) Modelo de Arquétipos; (3) lista de 

termos; (4) segurança e (5) especificação de interface, sendo as partes 1 e 2 as 

principais. A Parte 3 contém o conjunto de termos que define o vocabulário controlado 

que se utiliza no Modelo de Referência. A Parte 4 apresenta uma especificação 

mínima de segurança e políticas de acesso. Na Parte 5, são especificadas as 

interfaces que os sistemas devem cumprir para que os sistemas possam compartilhar 

informações. 

Tanto o padrão OpenEHR quanto a norma ISO13606 propõem um tipo de 

modelagem de sistemas de informação que se convencionou, no contexto desses 

padrões, denominar “modelagem de dados em dois níveis”, ou modelo dual. Esses 
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dois níveis são o nível de conhecimento e o nível de informação (Beale, 2002). Essa 

separação em diferentes níveis também é feita no contexto de representação de 

dados, como apresentado na FIGURA 16, na qual é possível se visualizar diferentes 

modelos para representar a realidade (Setzer, 1999). 

FIGURA 16 - Níveis de Abstração 

 

                    Fonte: Setzer (2006) 

 

Sistemas desenvolvidos em apenas um nível possuem seus modelos 

semânticos (modelos do nível conceitual) “misturados” no mesmo contexto da 

codificação do software em si (modelos dos níveis lógico e físico). A modelagem em 

um nível único pode ser mais rápida de ser implementada, mas possui alto custo para 

alterações dos sistemas resultantes, tanto em manutenção corretiva quanto evolutiva.  

Considerando o contexto de saúde, que tem uma multitude e grande 

diversidade de conceitos voláteis, i.e., com elevada taxa de mudança, essa proposta 

de modelagem não é a melhor para a categoria de sistemas de RES. O modelo dual 

pretende ser um paradigma alternativo de construção de softwares, especialmente 

voltado para domínios muito dinâmicos. Nesse paradigma, busca-se por sistemas 

mais robustos em relação à evolução dos requisitos, i.e., do ponto de vista da sua 
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manutenção. Em outras palavras, é uma estratégia para se modelar sistemas que 

possam ser atualizados mais facilmente e guiados pelo conhecimento existente no 

domínio da aplicação (o domínio clínico).   

Na modelagem em dois níveis, o nível de informação (ou Modelo de 

Referência) deve contar com um número pequeno de classes, tipos primitivos e 

entidades estáveis. Ele é utilizado por programadores para modelagem de objetos e 

esquemas de dados. Já o nível do conhecimento é utilizado sobretudo pelo 

especialista do domínio, no caso, profissionais da área de saúde. Nesses padrões, o 

termo arquétipo é usado para designar os componentes do nível de conhecimento. 

Os arquétipos são partes do conhecimento que indicam como representar uma 

informação clínica, como pressão arterial, história familiar, etc. Esses dois níveis são 

descritos a seguir. 

4.3.1 Modelo de Referência 

O Modelo de Referência propõe sintaxe e semântica básicas dos dados 

clínicos. É um modelo de classe genérico e de tamanho reduzido que representa 

entidades ou objetos. Segundo Moner (2006), normalmente, um Modelo de Referência 

contém: 

 Tipos primitivos e entidades; 

 Classes auxiliares que descrevem o contexto das informações; 

 Classes que descrevem dados demográficos. 

 

O Modelo de Referência define como as informações clínicas devem ser 

armazenadas. O Modelo de Referência OpenEHR foi concebido para apoiar 

plenamente a construção de sistemas de RES. 

Em Martínez-Costa et al. (2010), as principais estruturas dos Modelos de 

Referências do OpenEHR e ISO13606 são apresentadas. É possível visualizar as 

similaridades e diferenças entre os padrões, mostrando que cada entidade da 

ISO13606 tem um similar definido no OpenEHR, mas o contrário não acontece porque 

OpenEHR fornece um modelo mais rico em estruturas e tipos de dados. A comparação 
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entre os modelos pode ser vista na FIGURA 17, retirada de Martínez-Costa et al. 

(2010). 

FIGURA 17 - Principais estruturas do Modelo de Referência openEHR e ISO 13606 

 

Fonte: Martínez-Costa et al. (2010). 

 

As classes do Modelo de Referência da ISO 13606, apresentadas na 

FIGURA 17, são descritas no QUADRO 1. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

QUADRO 1 - Principais classes do Modelo de Referênciada ISO 13606 

Componentes 

Hierárquicos 

Descrição Exemplos 

HR_EXTRACT 
O componente de nível superior de parte ou de 
todo o RES, para comunicação entre sistemas 
RES (Record_Component). 

Não se aplica. 

FOLDER 
Nível mais alto do RES, utilizada para 
agrupamento e organização de 
COMPOSITIONS em compartimentos 
relacionados aos cuidados de uma condição 
de saúde. 

Clínica, Hospital, 
Pediatria. 

COMPOSITION 
Conjunto de informações geradas por um 
agente, como um resultado de uma consulta 
ou registro clínico. 

Relatório clínico, 
resumo de alta. 

SECTION 
Utilizada para organizar e agrupar informações 
relacionadas de uma COMPOSITION. 

Histórico familiar, 
alergias, sintomas 
subjetivos. 

ENTRY 
Informações gravadas em um RES como um 
resultado de uma ação clínica, uma 
observação, uma interpretação ou indicação 
clínica. 

Resultado de exame, 
uma observação, a 
medida da pressão 
sanguínea. 

CLUSTER 
Formas de organizar as estruturas de dados 
como séries temporais e tabelas. 

Resultado de 
audiograma e 
interpretação de um 
eletroencefalograma. 

ELEMENT 
A “folha” da hierarquia, um dado propriamente 
dito. 

Pressão sanguínea, 
peso, frequência 
cardíaca. 

Fonte: ISO 13606 (adaptação e tradução nossa) 

4.3.2 Modelo de Arquétipos 

O Modelo de Arquétipos nos permite combinar os componentes do Modelo 

de Referência para criar as estruturas com uma maior riqueza semântica. Segundo 

Beale (2007), arquétipo consiste em uma expressão computável do domínio na forma 

de declarações de estrutura de restrições. Eles são expressos formalmente, sendo 

que, em geral, são definidos de forma ampla para serem reusados. Cada arquétipo 

representa uma especificação completa, discreta e o mais inclusiva possível, sempre 

em termos do Modelo de Referência OpenEHR.  

Cada arquétipo apresenta uma informação que pode ser interpretada de 

forma isolada, devendo o arquétipo ser o mais completo possível. Um determinado 

conceito deve estar contido em apenas um arquétipo, sendo esse relacionado com 
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outros arquétipos, caso necessário. Nesse contexto, é possível generalizar e 

especificar arquétipos, devendo sempre que possível reutilizar os já existentes. 

Moner (2012) apresenta as seguintes características de um arquétipo: 

 um arquétipo é construído através de restrições colocadas sobre o Modelo de 

Referência subjacente;  

 ele representa a estrutura de informação associada a um conceito clínico;  

 é forma, ou seja, pode ser analisado automaticamente por um sistema de 

computador; 

 pode ser multilíngue;  

 e, talvez o mais importante: um arquétipo é pensado para ser reutilizável em 

outros sistemas. 

Segundo Beale (2002), os arquétipos servem para vários propósitos: 

 Para permitir que usuários de um domínio possam expressar formalmente seus 

conceitos; 

 Para validar em tempo de execução se as informações fornecidas pelos 

usuários estão em conformidade com os requisitos; 

 Para garantir a interoperabilidade no nível do conhecimento e não apenas nas 

estruturas de dados; 

 Para fornecer uma base bem definida para consultas eficientes de dados 

complexos. 

Segundo Pessanha (2015), arquétipos podem ser descritos como um 

modelo formal e, ao mesmo tempo, reutilizável de um conceito pertencente a um dado 

domínio que, uma vez representado por um arquétipo, pode vir a ser novamente 

utilizado em vários cenários que exijam sua aplicação.  

O modelo de arquétipo visa organizar e padronizar os dados do domínio de 

conhecimento que foi proposto pelo OpenEHR e seguido pela ISO 13606. Na Norma 

(Parte 2) é possível visualizar o modelo de arquétipo apresentado na FIGURA 18. Ele 

determina como os componentes apresentados no Modelo de Referência se 

relacionam. 
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FIGURA 18 - Visão geral do Modelo de Arquétipo 

 

  Fonte: ISO 13606 (adaptação nossa) 
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Cada componente definido no Modelo de Referência é um tipo de arquétipo 

possuindo relações entre si. Um arquétipo pode ser composto por outros arquétipos. 

Uma analogia interessante é a utilização de peças do “lego”, que permitem criar 

diferentes formas com as mesmas peças. As menores “peças” seriam os ELEMENTs. 

Entretanto, existem arquétipos utilizados apenas para organização das estruturas 

criadas e outros como conteúdo. Essa divisão pode ser visualizada na FIGURA 19. 

FIGURA 19 - Utilização dos Arquétipos 

 

Fonte: Moner (2012) 

Tendo em vista que os arquétipos podem ser compostos por outros 

arquétipos, eles se organizam de forma hierárquica, como pode ser visto nas FIGURA 

20 e FIGURA 21. 

Assim, é possível visualizar que os arquétipos podem ser criados a partir 

de outros e organizados entre si. No nível do conhecimento, a proposta é que os 

conceitos clínicos sejam modelados, ou seja, sejam criados, editados e 

compartilhados arquétipos. Entretanto, esse processo de criação e edição não é trivial 

e apresenta alguns desafios, apresentados na próxima seção.  
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FIGURA 20 - Hierarquia dos arquétipos 

 

Fonte: ISO 13606 (adaptação nossa) 

 

FIGURA 21 - Estrutura hierárquica dos arquétipos 

 

Fonte: Santos (2011) 

COMPOSITIONS EHR_EXTRACT 

 

HIERARQUIA DE 
FOLDERS 

SECTIONS 
CLUSTERS 

que contém... que contém... 

ELEMENTS 

ELEMENTS 
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4.4. Análise de Ferramentas para Modelagem de Arquétipos 

A criação dos arquétipos pode ser vista como um processo que envolve 

diferentes etapas (Maia, 2015). Santos (2011), em seu trabalho, cita o processo 

chamado de OpenEHR DataModelling Approach (ODMA). O ODMA sugere que sejam 

seguidos os passos: (1) pesquisa sobre os conceitos a serem modelados; (2) 

agrupamento e organização dos conceitos relacionados; (3) pesquisa dos arquétipos 

existentes, visando reutilização ou desenvolvimento de adaptações necessárias; (4) 

desenvolvimento de arquétipos utilizando uma ferramenta específica; (5) projeto de 

templates de forma a aplicar os arquétipos criados. 

Em cada etapa são utilizadas ferramentas distintas, para as etapas (2), (3) 

e (4) foi feito um levantamento e escolhida uma ferramenta de cada etapa para ser 

analisada, escolhidas por serem gratuitas e populares. As etapas (1) e (5) não foram 

abordadas por se tratarem da seleção de conceitos na (1) e o desenvolvimento em si 

do sistema na (5).  

O XMind13, ferramenta de modelagem mental, foi selecionada para a etapa 

(2). Para a etapa (3), o CKM14 (Clinical Knowledge Manager) foi escolhido, pois trata-

se de um repositório online de código aberto de arquétipos. Na etapa (4) são utilizados 

editores de arquétipos. O LinkEHR15 foi escolhido, sendo que essa ferramenta permite 

criar arquétipos baseados na ISO 13606. 

Selecionadas as ferramentas, foi realizada uma avaliação de IHC, no 

primeiro semestre de 2014, utilizando uma técnica de inspeção, o Método de Inspeção 

Semiótica, apresentado na Seção 3.3.1.1. O contexto de uso das três ferramentas é 

o processo de criação de arquétipos. Os usuários são profissionais que desejam atuar 

no processo de desenvolvimento de SRES buscando sistemas mais robustos, 

completos e dinâmicos.  

                                            
13 http://www.xmind.net/ 
14 http://www.openehr.org/ckm/ 
15 http://www.linkehr.com/ 
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4.4.1 Cenário das avaliações 

Os cenários das avaliações que foram feitas envolvem o seguinte tipo de 

profissional: 

João é um médico que não consegue encontrar um sistema computacional 

que seja adequado ao seu trabalho diário. Ele gostaria de poder participar mais 

ativamente no desenvolvimento de um sistema, mas não tem conhecimentos 

suficientes em computação e não está disposto a adquirir esses conhecimentos. João 

gostaria de definir melhor os conceitos que estão presentes no sistema, garantindo 

assim que o sistema irá lhe atender de maneira satisfatória. 

 

É importante destacar que conhecer o domínio médico não é suficiente 

para modelar conceitualmente o domínio, sendo necessário algum tipo de treinamento 

em técnicas de modelagem conceitual, além de alguns conhecimentos em informática. 

Atualmente, na ausência de ferramentas que aproximem os conhecimentos da saúde 

com os de informática e de modelagem, é comum o processo ser feito em etapas por 

diferentes profissionais que utilizam ferramentas distintas. O profissional da saúde 

modela seu problema em alto nível (utilizando uma ferramenta de modelagem 

conceitual, por exemplo) e com ajuda de um profissional da computação, faz o 

mapeamento para o nível mais técnico (usando um editor de arquétipo). Entretanto, 

existem várias rupturas nesse processo visto que esse mapeamento não é trivial. E, 

nesse contexto, quem é responsável por dominar o padrão adotado? O padrão ISO, 

por exemplo, não é algo “natural” do domínio de nenhum dos dois profissionais citados. 

Assim, visando analisar esse processo, foi feita uma avaliação das ferramentas 

selecionadas e, a seguir, serão apresentadas as análises obtidas com o MIS. 

4.4.1.1 XMind 

O XMind consiste em uma ferramenta utilizada para esquemas e 

modelagens. Em nosso contexto, ela pode ser utilizada por um profissional da saúde 

para mapear os conceitos que pretende modelar. Um exemplo pode ser visto no 

Anexo A que apresenta um Modelo mental do Sumário de alta de internação obstétrica 
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no Hospital das Clinicas da UFMG. O XMind foi analisado seguindo os passos do 

Método de Inspeção Semiótica, apresentados a seguir. 

 

Análise dos signos metalinguísticos 

A ferramenta XMind possui uma “área de ajuda” no site da ferramenta, 

dedicada a oferecer informações para os usuários, apresentando a ferramenta e as 

funcionalidades disponíveis na mesma. O Xmind é apresentado como “um ótimo 

software de código aberto para modelos mentais e tempestade de ideias que tem 

servido a milhares de usuários ao redor no mundo. A proposta é desenvolver uma 

ferramenta produtiva, para ajudar a economizar tempo e melhorar na eficiência das 

tarefas”.16 

A partir dos signos metalinguísticos, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 

“Você pode usar esta ferramenta para organizar ideias e criar esquemas e 

modelos. Com o XMind, você pode criar qualquer tipo de modelo ou esquema, seja 

no ambiente pessoal ou profissional, visando apresentar de uma melhor forma as 

informações que deseja. Para utilizá-la, você não precisa de conhecimento 

aprofundado em informática.”  

 

Análise dos signos estáticos 

Antes de se iniciar o uso da ferramenta Xmind, é possível optar por vários 

templates e tipos de modelagem que ficam disponíveis aos usuários. Após a escolha 

de iniciar uma modelagem em branco ou de optar por um dos templates disponíveis, 

a tela principal do sistema é apresentada e pode ser vista na FIGURA 22. 

A tela principal apresenta uma área central com a modelagem que está 

sendo elaborada e estão disponíveis recursos textuais e visuais para edição da 

mesma. Os signos estáticos utilizados, na maioria das vezes, são facilmente 

identificados e reconhecidos. 

 

                                            
16 http://support.xmind.net/ 
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FIGURA 22 - Tela principal da ferramenta XMind 
 

 

Fonte: Ferramenta XMind 

A partir dos signos estáticos, foi possível reconstruir os principais pontos 

de interesse da metamensagem: 

 “Você pode criar vários tipos de esquemas e modelos das informações que 

deseja e, para isso, oferecemos vários templates previamente desenvolvidos ou você 

pode criar um novo. Após iniciar a modelagem, você possui inúmeros recusos e ícones 

que podem ser inseridos diretamente no seu trabalho, deixando-o mais claro e 

interessante.” 

 

Análise dos signos dinâmicos 

Ao realizar uma tarefa no sistema, ficam disponíveis ícones e recursos para 

que a modelagem possa ser realizada. A interação, em grande parte das vezes, ocorre 

com o usuário “clicando e arrastando” determinado recurso, ou seja, através do 

paradigma de manipulação direta, o que facilita o entendimento da funcionalidade pelo 

usuário. Dessa forma, a interação muitas vezes é feita diretamente com o mouse e 

permite que o usuário acompanhe diretamente o que está sendo feito. Por exemplo, 

ao se fazer um mapa mental de um determinado conceito, é possível clicar e inserir 

novos conceitos, organizando diretamente de forma hierárquica. 
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A partir dos signos dinâmicos, foi possível reconstruir os principais pontos 

de interesse da metamensagem: 

 “Você pode criar e alterar as modelagens que criar, inserindo novos 

recursos e informações apenas utilizando o mouse, clicando e arrastando para onde 

deseja. Com isso, você pode acompanhar diretamente se o resultado que está sendo 

obtido é realmente o que deseja realizar.”  

 

Comparação e contraste entre as metamensagens analisadas 

Com base na análise realizada dos signos, a metamensagem para a 

ferramenta XMind foi elaborada. 

(Quem é você, usuário?) Eu acredito que você seja um usuário que precisa 

elaborar um mapeamento de forma prática, não importando qual o contexto em que 

atua. Para isso, não é necessário que você tenha conhecimento avançado em 

informática, mas alguma experiência com o paradigma da manipulação direta. 

 (O que quer ou precisa fazer?) Acredito que você deseja desenvolver um 

esquema ou mapeamento em diversos contextos de sua vida, seja profissional (como 

um projeto) ou até pessoal (uma viagem, por exemplo). 

(De que maneiras prefere fazê-lo e por que) Você prefere desenvolver o 

mapeamento de uma forma mais direta, através da manipulação de recursos, e depois 

poder exportar e apresentar para as pessoas envolvidas, se necessário. 

(Este é o sistema que projetei para você) (De que formas como você pode ou 

deve utilizá-lo) Este é o XMind, uma ferramenta que visa auxiliar o usuário no sentido 

de realizar seu mapeamento manipulando os signos diretamente e utilizando recursos 

visuais. Para isso, os ícones e formas de interação são intuitivos, pois utilizam 

elementos comuns e de identificação direta.  

 

Apreciação da qualidade da metamensagem 

O XMind se apresenta como uma ferramenta genérica de modelagem, podendo 

ser utilizada por usuários que não possuem conhecimentos profundo em informática. 
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Os signos presentes na mesma são coerentes quanto a essa apresentação, 

permitindo que esquemas e modelagens sejam feitos de forma simplificada. 

No contexto de uso do ODMA para criação de arquétipos, acredita-se que 

os usuários, profissionais da saúde, consigam utilizar o XMind para realizar a 

modelagem dos conceitos, visto que o conhecimento necessário envolve apenas a 

experiência com a manipulação direta de signos. A dificuldade está no contexto da 

modelagem em si, a escolha da granularidade dos conceitos e como fazer a relação 

entre eles.  

 

4.4.1.2 CKM - Clinical Knowledge Manager 

O CKM consiste em um repositório de arquétipos em que o usuário pode 

buscar por conceitos já criados ou compartilhar o que criar. O CKM foi analisado 

seguindo os passos do MIS (descrito na Seção 3.3.1), apresentados a seguir. 

 

Análise dos signos metalinguísticos 

O repositório do CKM possui uma área de ajuda, como pode ser visto na 

FIGURA 23. Nela é possível encontrar uma descrição do CKM: “um repositório 

internacional, online de conceitos clínicos, que reuniu uma comunidade Web 2.0 com 

indivíduos interessados e motivados em promover uma abordagem aberta e 

internacional da informação clínica. Trata-se de uma biblioteca pública de arquétipos 

e templates, que suporta o ciclo de vida completo dos mesmos, através de revisão e 

estados até a publicação”. 17  Além disso, todo o ciclo de vida dos arquétipos é 

apresentado nas na opção do menu de “perguntas frequentes” (FAQs). 

A partir dos signos metalinguísticos, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 

 “Você é um profissional que atua na área de modelagem clínica (seja como 

profissional da saúde ou de informática) e deseja colaborar na criação e manutenção 

de um repositório de arquétipos que visa atuar na padronização da informação clínica. 

                                            
17 http://www.openehr.org/ckm/ 
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Caso deseje criar novos arquétipos, sua contribuição será avaliada e seguirá por 

vários estados até ser disponibilizada para consulta. Você pode livremente consultar 

e utilizar os arquétipos disponíveis. Entretanto, para realizar todas essas atividades, 

você precisa de um conhecimento no padrão OpenEHR.” 

FIGURA 23 - Central de ajuda do CKM 

 

Fonte: Repositório CKM 

 

Análise dos signos estáticos 

Visando reaproveitar arquétipos existentes, o repositório do CKM possui 

uma área de busca, além de menus textuais e visuais. Os termos utilizados nos menus 

são técnicos e voltados para o domínio das normas de modelagem clínica, como pode 

ser visto na FIGURA 24. É possível utilizar os mecanismos de busca existentes ou 

pesquisar por uma categoria listada. 

A partir dos signos estáticos, foi possível reconstruir os principais pontos 

de interesse da metamensagem: 

 “Você pode realizar buscas por arquétipos utilizando o campo de busca, 

através das configurações que considerar necessárias. Você pode utilizar formas de 
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filtrar a informação, seja através da linguagem, da especialidade ou por um termo 

específico. Você pode também navegar pelo menu lateral buscando diretamente por 

um determinado tipo de arquétipo. Para realizar qualquer tipo de busca você deve 

conhecer o padrão OpenEHR e ter conhecimento sobre o tipo de conceito que deseja 

buscar.” 

FIGURA 24 - Tela principal do CKM 

 

 Fonte: Repositório CKM 

 

Análise dos signos dinâmicos 

O CKM foi utilizado para simular a busca por um conceito clínico (blood 

pressure), visando reutilizar o arquétipo, caso encontrado. Para isso, o campo de 

busca foi usado e os resultados apresentados na tela principal, conforme pode ser 

visto na FIGURA 25. Pelo menu lateral, a busca também pode ser feita, mas o usuário 

precisa saber exatamente a classificação (dentre os tipos disponíveis) do arquétipo 

que está procurando. 

A partir das informações obtidas, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 
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“Você pode realizar buscas por arquétipos utilizando o campo de busca, 

realizando as configurações que considerar necessárias. Sabendo o termo que deseja, 

pode simplesmente buscar por ele e encontrar uma lista de retorno. Entretanto, para 

conseguir obter informações do arquétipo, precisa ter conhecimentos do formato para 

a qual ele será exportado e como visualizar as informações presentes no mesmo.” 

FIGURA 25 - Resultado da busca no CKM 

 

Fonte: Repositório CKM 

 

Comparação e contraste entre as metamensagens analisadas 

Com base nas análises realizadas, a metamensagem para a ferramenta 

CKM foi reconstruída. 

(Quem é você, usuário?) Eu acredito que você seja um usuário da Internet, 

engajado no conceito de colaboração da Web 2.0 que é interessado e motivado em 

colaborar com o conhecimento clínico. Além disso, você domina o padrão OpenEHR. 

(O que quer ou precisa fazer?) Acredito que você deseja encontrar conceitos da 

área da saúde já modelados para utilizar em seus sistemas ou quer compartilhar 

algum arquétipo criado, visando a interoperabilidade dos sistemas de RES. 
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(De que maneiras prefere fazê-lo e por que) Você prefere buscar seu arquétipo 

utilizando formas de filtrar a informação, seja através da linguagem, da especialidade 

ou por um termo específico. Você pode também visualizar os arquétipos de um 

determinado tipo. Caso busque pelo tipo, isso mostra que você sabe o que deseja e 

domina o padrão OpenEHR. Ao encontrar o conceito que deseja, você precisa saber 

para qual linguagem irá exportar seu arquétipo visando reutilizá-lo em outro contexto. 

(Este é o sistema que projetei para você) (De que formas como você pode ou 

deve utilizá-lo) Este é o CKM, um ambiente online de compartilhamento de 

informações clínicas com o qual você pode colaborar. Para procurar arquétipos 

existentes você pode realizar as buscas de diferentes formas e níveis de detalhamento. 

Para compartilhar um arquétipo (criado utilizando alguma ferramenta apresentada na 

etapa 3 do ODMA, como o LinkEHR), você deverá criar uma conta e seguir algumas 

regras que visam manter a confiabilidade no ambiente. 

 

Apreciação da qualidade da metamensagem 

O uso repositório CKM para buscar por conceitos clínicos já modelados 

exige um conhecimento técnico específico e avançado no padrão OpenEHR e nos 

tipos de arquétipos. Caso o usuário queira contribuir com o repositório, seu arquétipo 

precisa passar por um ciclo de avaliação antes de ser disponibilizado. 

No contexto do processo ODMA, essa etapa exige um conhecimento 

avançado do padrão OpenEHR, que muitas vezes o profissional da saúde não possui. 

Nesse momento, ao buscar por modelagens já realizadas, os usuários teriam 

dificuldades para encontrarem o que desejam. 

 

 

4.4.1.3 LinkEHR 

O LinkEHR consiste em uma ferramenta utilizada para criar e editar 

arquétipos. Em nosso contexto, ela pode ser utilizada por um profissional da saúde ou 

profissional da área de informática. 
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Análise dos signos metalinguísticos 

A ferramenta LinkEHR possui uma “área de ajuda” no site da ferramenta, 

onde pode ser encontrada a seguinte descrição para o sistema: “LinkEHR é uma 

plataforma de modelagem, normalização e interoperabilidade semântica de dados de 

saúde. Trata-se de uma ferramenta focada em auxiliar os profissionais da saúde 

durante o processo de definição dos arquétipos. O linkEHR possui uma interface 

específica e funcionalidades para criar, especializar e editar arquétipos. A ferramenta 

automaticamente gera o modelo mental do arquétipo criado além de exportar os dados 

importantes do mesmo e permitir que ele seja visualizado na interface final do usuário”. 

A partir das informações obtidas, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 

“Você pode utilizar o LinkEHR para criar e editar arquétipos. Trata-se de 

uma ferramenta para ser utilizada por profissionais da saúde ou profissionais de 

informática para que façam a modelagem clínica dos dados e depois possam exportar 

para serem utilizados em outras ferramentas e contextos. Para utilizá-la, é necessário 

um conhecimento técnico em OpenEHR. Não é possível a criação de um arquétipo 

através do mapa mental mas, enquanto está sendo criado, o mapa mental é uma 

forma de visualização. ” 

 

Análise dos signos estáticos 

A ferramenta LinkEHR foi desenvolvida para um contexto específico, para 

ser utilizada por usuários que possuem conhecimentos técnicos em padrões de 

modelagem clínica. Assim, no processo de criação de arquétipos utilizando a 

ferramenta, desde os primeiros passos, exige que o usuário saiba todos os conceitos 

envolvidos. A FIGURA 26 apresenta a tela inicial do LinkEHR, onde o usuário precisa 

escolher o tipo de arquétipo que deseja criar. 
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FIGURA 26 - Tela inicial do LinkEHR 

 

   Fonte: Tela do LinkEHR 

 

A tela principal da LinkEHR apresenta recursos para que os arquétipos 

possam ser criados, editados, visualizados e exportados. A estrutura do arquétipo 

pode ser modificada no formato de árvore de dados, onde são configurados no lado 

direito da tela, como pode ser visualizado na FIGURA 27. Para visualizar, criar novo, 

salvar e exportar, os ícones e opções do menu de funcionalidades são utilizados. Os 

ícones apresentam imagens que não são diretamente reconhecidas suas 

funcionalidades como uma borboleta e um coelho. 

A partir das informações obtidas, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 

“Você pode utilizar o LinkEHR para criar e editar arquétipos, mas para isso 

precisa conhecer bem os termos utilizados na norma que deseja utilizar. Além disso, 

você pode exportar e visualizar o arquétipo que está sendo criado, mas terá que 

navegar pelos ícones existentes visando encontrar a funcionalidade que deseja. Isso 

porque algumas funcionalidades não são diretamente apresentadas nas imagens dos 

ícones.” 
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FIGURA 27 - Tela principal do LinkEHR 

 

Fonte: Tela do LinkEHR 

 

Análise dos signos dinâmicos 

Os ícones e menus presentes nem sempre apresentam claramente a 

funcionalidade que possuem, como a imagem de uma borboleta que apresenta o 

modelo mental do que está sendo criado. Além disso, no processo de criação de um 

arquétipo, várias são as configurações solicitadas para que o usuário faça que são 

extremamente técnicas e específicas, exigindo um conhecimento elevado por parte 

dos usuários para que complete a tarefa. 

A partir das informações obtidas, foi possível reconstruir os principais 

pontos de interesse da metamensagem: 

 “Você pode utilizar o LinkEHR para criar e editar arquétipos, mas para isso 

precisa de um conhecimento profundo do padrão que está sendo utilizado para tomar 

as decisões, além de conhecimento em informática. Você pode visualizar o arquétipo 

como um mapa mental, em formato HTML, exportá-lo como XML (eXtensible Markup 

Language) ou ADL (Archetype Definition Language) mas para isso precisa encontrar 

o ícone correspondente ou menu disponível.” 
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Comparação e contraste entre as metamensagens analisadas 

Com base na análise realizada dos signos, a metamensagem para a 

ferramenta LinkEHR foi elaborada. 

(Quem é você, usuário?) Eu acredito que você seja um usuário que domina bem 

os termos e conceitos da informática e do padrão que deseja utilizar na sua 

modelagem. Isso porque ao utilizar um editor de arquétipos os conceitos envolvidos 

nesse contexto já devem estar claros para você. 

(O que quer ou precisa fazer?) Acredito que você deseja criar ou editar arquétipos 

de forma a utilizá-los na criação de sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Dessa 

forma, pode exportar o que produzir e utilizar o código gerado em outro contexto. 

(De que maneiras prefere fazê-lo e por que) Você deve desenvolver o arquétipo 

de forma detalhada e técnica, permitindo que ele fique bem estruturado e que seja 

reutilizado. 

(Este é o sistema que projetei para você) (De que formas como você pode ou 

deve utilizá-lo) Este é o LinkEHR, uma ferramenta técnica que ajuda na criação de 

arquétipos, de forma que não é necessário que “programe” diretamente em uma 

linguagem específica. Entretanto, é necessário que tenha um grande conhecimento 

no domínio do padrão e conhecimentos em informática. 

 

Apreciação da qualidade da metamensagem 

A ferramenta LinkEHR exige um conhecimento extremamente técnico e 

específico das normas para seu uso. Isso pode ser comprovado pelos signos estáticos 

e dinâmicos, não sendo possível o uso por profissionais da saúde que não possuem 

esse domínio. 

 

Após analisar o processo de criação dos arquétipos e as ferramentas 

existentes, foi possível caracterizar alguns desafios na modelagem dos dados clínicos: 



79 

 

 

 De forma geral, para se modelar um conceito (criando um arquétipo), é 

necessário o uso de diferentes ferramentas. Isso porque o processo exige 

tarefas que não são possíveis de serem executadas usando apenas uma 

ferramenta. 

 O processo de modelagem deve contar com a participação de vários 

profissionais, tanto da saúde quanto de informática para que seja realizado.  

 É necessário que os profissionais envolvidos tenham conhecimento 

profundo da norma que está sendo utilizada. Além dos conhecimentos do 

padrão, são necessários conceitos clínicos (domínio da saúde) e de 

informática.  

Os desafios caracterizados no processo de criação dos arquétipos apresentam 

a necessidade de uma solução que agrupe essas funcionalidades em um mesmo 

contexto e diminua a exigência quanto ao conhecimento dos padrões e de informática 

necessários para o processo em si. Visando buscar essa solução, o Modelo, aqui 

apresentado no Capítulo 7, foi desenvolvido. 
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Capítulo 5 

 

Propriedades essenciais dos Sistemas de Registro Eletrônico de 

Saúde 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar o que foi considerado nesta 

investigação como sendo propriedades 

essenciais de Sistemas RES: 

Flexibilidade, Padronização e Estrutura 

e Facilidade de interação. Analisar três 

sistemas RES baseando-se nessas 

propriedades levantadas. 
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5 Propriedades essenciais de Sistemas de Registro Eletrônico de 
Saúde 

O Capítulo 4 abordou os conceitos de RES e SRES e apresentou diretivas 

dos padrões ISO13606 e OpenEHR sobre como tais sistemas podem ser modelados 

no campo da Informática Médica. Além disso, analisou as principais ferramentas 

conhecidas hoje no processo de modelagem de arquétipos. Neste Capítulo será 

discutido o problema de conhecimento (número 3 - identificação das propriedades dos 

sistemas SRES e análise de sistemas) da FIGURA 4 (apresentada na Seção 2.3). 

Trata-se de um problema de conhecimento que envolve a discussão de identificação 

de propriedades para os SRES.  

Como visto no Capítulo 4, os padrões preconizam que os SRES utilizem 

arquétipos em atendimento aos requisitos de estruturação de seu conteúdo. Além 

disso, tais sistemas possuem outras características específicas, visto que armazenam 

dados relevantes sobre o estado de saúde e doença e se comprometem com a 

confidencialidade e privacidade dos mesmos e suas implicações na vida das pessoas. 

Eles apresentam requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais (Busato, 2015).  

5.1 Requisitos de Sistemas RES 

Visando documentar propriedades e possibilitar uma verificação em relação 

aos requisitos obrigatórios para esse tipo de sistema, a Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde (SBIS) criou um processo de certificação de SRES, em parceria 

com o Conselho Federal de Medicina. As normas criadas estão presentes no Manual 

de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (SRES) (SBIS, 2013). 

No manual são apresentados três grandes grupos de requisitos: Segurança; 

Gerenciamento eletrônico de documentos; Estrutura, Conteúdo e Funcionalidades.  

Os requisitos de segurança são fundamentais para garantir a privacidade, 

confidencialidade e integridade da informação identificada em saúde. Os requisitos de 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos contemplam as necessidades básicas a 

este tipo de recurso para a digitalização, guarda e manuseio dos prontuários em meio 

eletrônico. Já os requisitos de Estrutura, Conteúdo e Funcionalidades envolvem as 
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funcionalidades que devem estar disponíveis e como os dados devem ser 

apresentados e armazenados. 

O foco neste trabalho será dado ao grupo dos requisitos de Estrutura e 

Conteúdo e Funcionalidades, destacando como os dados devem ser apresentados e 

armazenados. No contexto de como apresentar, armazenar e gerenciar os dados do 

prontuário, neste trabalho foram propostas algumas diretrizes desejáveis a serem 

atendidas por um SRES. Sendo esse trabalho um estudo exploratório, as diretrizes 

foram contruídas baseadas nos problemas 1 e 2 apresentados na FIGURA 4 

(levantamento dos conceitos e os desafiosde modelagem), na análise apresentada na 

Seção 4.4, na pesquisa realizada com usuários apresentada na Seção 7.1 e na 

perspectiva de que esse seria um conjunto ideal a ser atendido. Assim, um SRES 

deve: 

(1) atender às especificidades dos inúmeros conceitos clínicos das especialidades 

médicas; 

(2) adaptar-se às necessidades assistenciais nos vários níveis de atenção à 

saúde18; 

(3) permitir que o profissional de saúde planeje as interfaces segundo suas 

demandas, em linguagem de fácil entendimento, sem necessidade de 

conhecimentos avançados em informática e nem do padrão adotado; 

(4) ser baseado em uma padronização internacional de registro clínico (aqui 

selecionada a Norma ISO 13606, que apresenta uma arquitetura de dois níveis: 

de informação e conhecimento.) 

De forma a ilustrar o sistema desejado, que siga as diretrizes sugeridas (e 

numeradas no cenário), o Sistema de Informação de Saúde deve atender ao cenário 

abaixo: 

Antônio é um médico que não consegue encontrar sistema computacional que 

seja adequado para apoiá-lo com o registro de dados clínicos durante seu trabalho 

diário. O sistema ideal visa atender às especificidades dos inúmeros conceitos clínicos 

das especialidades médicas (1). Assim, Antônio gostaria que fosse possível fazer 

                                            
18 http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html 
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adaptações no mesmo para que o sistema lhe atendesse de maneira mais satisfatória, 

eficiente e eficaz, mas não tem conhecimentos suficientes em computação e não está 

disposto a adquirir esses conhecimentos (3). Assim, Antônio gostaria de definir melhor 

ou até adaptar os documentos, conceitos e fluxos que estão presentes no sistema. 

Ele pretende ainda extrair informações por meio de relatórios detalhados de suas 

atividades e utilizar o sistema nos vários níveis de atendimento em que atua: primário, 

secundário e terciário (2). Além disso, ele gostaria de ter a possibilidade de importar 

ou exportar informações dos seus pacientes com outros sistemas (4). 

 

Baseado no cenário, em diretrizes e em análises, foram propostas neste 

trabalho propriedades consideradas essenciais para os SRES: Flexibilidade, 

Facilidade de interação, Padronização e Estrutura. Na próxima Seção, essas 

propriedades serão descritas e visto que, apesar de serem importantes, são difíceis 

de serem atendidas de forma conjunta.  

5.2 Análise das propriedades essenciais levantadas 

As propriedades consideradas essenciais neste trabalham não compõem 

um conjunto mínimo de características, visto que diversos outros requisitos podem ser 

considerados como essenciais, como a segurança dos dados, por exemplo. No 

trabalho em pauta, focamos na autonomia e satisfação dos usuários, além da 

adequação de uso dos sistemas em diferentes contextos, sem perder na possibilidade 

de compartilhar informações entre locais de atendimento. 

5.2.1 Flexibilidade 

Flexibilidade muitas vezes vem associada ao conceito de customização e 

ao de eficiência. Isso porque o usuário pode ter a possibilidade de realizar alterações 

que facilitam e agilizam seu trabalho, de forma a determinar que a interface deve 

adaptar-se ao contexto e às necessidades do usuário.  

Nielsen (1994) definiu um conjunto de heurísticas a serem usadas em 

avaliações de interface, sendo uma delas a “Flexibilidade e Eficiência”. Entretanto, 

focou na importância de existir diferentes formas de interação para usuários novos e 
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experts. Flexibilidade pode ser associada também à customizacao, como proposto em 

Zahabi (2015). O artigo revisa a literatura buscando por trabalhos relacionados aos 

aspectos de usabilidade e segurança em sistemas de registros de saúde e propõe um 

conjunto de diretrizes para interfaces de sistemas médicos com foco no diagnóstico e 

documentação dos processos. A revisão mostra que a flexibilidade é uma propriedade 

crítica.  

Outros trabalhos apresentam a falta de flexibilidade como um problema. 

Gibbons et al. (2014) propuseram que os usuários querem ver diferentes pontos de 

vista de informações do paciente com base no papel que desempenham. Por exemplo, 

um dado importante para um médico pode não ser crítico para um enfermeiro ou 

administrador, por exemplo. Ou seja, cada profissional tem suas próprias 

necessidades e, com isso, formulários de entradas de dados devem ser diferentes. 

A flexibilidade nos sistemas também envolve a interação dos usuários com 

diferentes formas de se alterar e adaptar um software, apresentadas na Seção 3.3.2. 

Nesse contexto, o chamado "desenvolvimento por usuários finais", apresentado em 

Lieberman (2006), (EUD – End User Development) é importante no sentido de permitir 

que usuários façam alterações nos sistemas.  

5.2.2 Padronização e Estrutura 

Padronização e estrutura são consideradas propriedades essenciais dos 

sistemas RES. Trata-se de conceitos relacionados, pois quando a propriedade de 

padronização é atendida, a estrutura dos dados e possibilidade de acesso aos dados 

armazenados se torna possível.  A padronização dos sistemas de saúde atende a 

diversos requisitos, mas podemos destacar (Costa, 2001): 

 Integrar uma diversidade de fontes, termos e conceitos médicos 

implementados em plataformas de softwares e hardwares distintas; 

 Facilitar a recuperação e a comunicação de informações; 

 Propiciar o uso de sistemas de apoio a tomadas de decisões. 

Dessa forma, é possível discutir nesse item o conceito de interoperabilidade, 

que permite que dois sistemas troquem informações e usem as informações que 

tenham sido trocadas. Assim, os dados ficam armazenados de uma forma que podem 
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ser acessados e compartilhados em diferentes locais. Essa característica é importante 

no sentido de que cada instituição pode utilizar os seus sistemas de forma 

individualizada, mas podem posteriormente conectar entre si trocando informações, 

fato importante no ambiente da saúde. 

Estruturas de dados permitem que os mesmos fiquem armazenados de 

uma maneira estruturada e, a partir disso, possam ser acessados e gerados relatórios, 

visualizações e documentos que facilitam a tomada de decisões. Sendo possível 

acessar dados de diferentes locais, esses relatórios podem auxiliar na tomada de 

decisões em um contexto maior da população. 

5.2.3 Facilidade de interação 

Nos últimos anos, o design da interface de sistemas de saúde tem sido 

tema importante na discussão de vários debates, pois desempenha um papel vital 

tanto no sucesso dos sistemas de tecnologia da informação quanto na falta de 

informações sobre saúde (Kumar, 2014). Vários estudos mostram que a interface 

pode ser um dos maiores desafios nos sistemas de saúde.  

No Capítulo 3 foi apresentado o conceito de Interação Humano 

Computador no contexto da Ciência da Informação, mostrando o importante papel que 

os usuários desempenham e destacando que eles devem ser atores ativos não só no 

uso mas também no desenvolvimento em si do sistema.  

É essencial que os usuários entendam a mensagem que está sendo 

passada pela interface. Vale ressaltar que alguns sistemas podem ser difíceis e isso 

requer que a comunicação seja a melhor possível. Ou seja, Engenharia Semiótica não 

preconiza diretamente a facilidade em si de uso, mas sim que uma comunicação deve 

ser bem feita para que o usuário consiga usar bem o sistema. Vale lembrar que o 

usuário, ao interagir com um sistema, está se comunicando com o designer que atuou 

no projeto. Na área da saúde esse processo se torna mais complexo, visto que a 

linguagem médica é bastante rica, específica da área.   
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5.3 Análise de Sistemas de Registos Eletrônicos de Saúde 

Nesta seção será discutido parte do problema 3 (Identificação das 

propriedades essenciais de SRES) da FIGURA 4 (Seção 2.3). Nesse momento, as 

propriedades já foram apresentadas e o objetivo da análise consiste em verificar, 

através de questões de análise relacionadas às propriedades, se os sistemas 

atendem às mesmas. 

A etapa de análise e avaliação das soluções existentes envolveu em um 

primeiro momento selecionar os sistemas a serem avaliados. Neste caso, podemos 

abordar os ambientes acadêmico, comercial e governamental; isso porque os 

sistemas são desenvolvidos para serem utilizados em diversos tipos de instituições: 

públicas, privadas, clínicas, hospitais, centros de atendimento etc. Todos possuem 

visões específicas do problema, mas também compartilham preocupações com o 

tema. De forma geral, todas as instituições buscam criar sistemas que possam tornar 

a vida dos pacientes e dos profissionais mais agradável e que permitam que as 

informações sejam armazenadas de forma segura e completa. 

Em todos os ambientes existe o foco de se criar sistemas que sejam fáceis 

de serem utilizados, eficientes e adequados para o contexto. No ambiente comercial 

há, ainda, a preocupação para que o sistema tenha um custo acessível ou mesmo 

sem custo direto para os usuários, tais como nos sistemas CommuniMed 19  e 

PracticeFusion 20 . O contexto governamental aborda os sistemas de Registro 

Eletrônico de Saúde por diversos outros aspectos, assim como no ambiente 

acadêmico. Além de toda expectativa em termos de eficiência de uso e eficácia, há 

também o foco em padronizações visando a interoperabilidade. Nesse sentido, 

abordam aspectos de armazenamento dos dados, padrões usados para compartilhar 

informações, como tornar esses sistemas mais adequados também à população, etc. 

O SisMater21 (Sistema de informação em saúde Materna e Neonatal) utilizado no 

hospital das clínicas na UFMG é um exemplo de sistema desenvolvido e utilizado no 

meio acadêmico e governamental.  

                                            
19  http://www.communimed.com.br/ 
20  http://www.practicefusion.com/ 
21  http://sismater.hc.ufmg.br/ 
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Para a análise realizada nesse trabalho foram selecionados os três 

sistemas citados: PracticeFusion, CommuniMed e SisMater. A escolha foi feita na 

tentativa de se ter acesso a tipos variados de sistemas, sendo os três acessíveis pela 

Web. Além disso, o CommuniMed e SisMater foram desenvolvidos por pesquisadores 

parceiros desta pesquisa. No caso do PracticeFusion, trata-se de um sistema gratuito, 

aberto, com significativo número de usuários (tal como apresentado pelo sistema)22. 

Dessa forma, para todos eles foram criados usuários de teste que permitiram a 

interação e análise. O CommuniMed é um sistema de prontuário médico que se 

apresenta da seguinte forma: “O CommuniMed é um sistema de prontuário eletrônico 

online multi-especialidade focado em usabilidade [...]”3.O Practice Fusion é uma 

plataforma de EHR para médicos e pacientes. É apresentada como “a plataforma 

número 1 de registro eletrônico em saúde baseada nas nuvens para médicos e 

pacientes”. O SisMater, desde de 2012, é o sistema de registro de saúde utilizado com 

foco na saúde materno-infantil já em uso no Hospital das Clínicas da UFMG. Vale 

ressaltar que consiste em um sistema que atende ao setor terciário de saúde 

(hospitais), documentando as intervenções feitas no Hospital. O perfil de usuário 

principal do sistema consiste nos médicos obstetras e pediatras responsáveis pelo 

cuidado e atendimento de mulheres grávidas em internações anteparto, com parto e 

pós-parto. 

5.3.1 Questões de análise 

Conforme apresentado na Seção 3.3.1, avaliações podem ser realizadas 

nos sistemas visando analisar a solução proposta em busca dos problemas existentes 

para que melhorias possam ser realizadas. Para análise aqui apresentada, um método 

de inspeção foi utilizado, visto que foram criadas questões a serem analisadas por 

dois especialistas. Vale ressaltar que as questões foram baseadas nas propriedades 

de Flexibilidade, Padronização e Estrutura e Facilidade de interação. Essas questões 

podem ser vistas no QUADRO 2. 

                                            
22   Segundo consta no site da empresa, o sistema tem significativo número de usuários (em junho de 2016: 

112.000 usuários) e seu atrativo é a total gratuidade no uso. (http://www.practicefusion.com/)  

http://www.practicefusion.com/
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QUADRO 2 - Questões de análise para avaliação dos sistemas de RES 

Propriedades Questões de análise criadas 

Flexibilidade - O sistema permite usar diferentes visões de acordo 
com o papel desempenhado pelo usuário, 
compartilhando informações? 
-  O usuário pode realizar alterações nos formulários de 
entrada de dados, personalizando o que considerar 
necessário? 

Padronização e Estrutura  - O sistema é baseado em alguma padronização dos 
dados? (como a ISO13606 ou OpenEHR) 
- É possível realizar consultas e gerar relatórios 
baseados nas entradas estruturadas de dados? 

Facilidade de interação  - O usuário consegue realizar seu fluxo de trabalho de 
forma clara? 
- Os signos utilizados fazem parte do sistema de 
significação utilizado pelo usuário? 

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Baseados nas questões apresentadas, uma análise foi feita dos sistemas 

selecionados, sendo apresentada a seguir. 

5.3.2 Análises realizadas 

A partir das questões de análise, os sistemas foram analisados por 2 

especialistas em avaliações em IHC, que utilizaram os sistemas separadamente e 

depois consolidaram os resultados. Essas análises foram feitas no último trimestre de 

2015 e são apresentadas no QUADRO 3. 

QUADRO 3 - Análises realizadas nos sistemas seguindo  

questões apresentadas no QUADRO 2 

Propriedade Sistema Questões de análise respondidas 

Flexibilidade 
 

CommuniMed  - O sistema possui interfaces diferentes para dois perfis 
distintos: médicos e secretárias. Esses dois perfis 
conseguem compartilhar algumas informações, mas não é 
possível que dois médicos, de especialidades iguais ou 
não, compartilhem dados ou modelos de formulários. 
-  O usuário pode criar, editar ou excluir modelos de 
formulários de entrada de dados e relatórios a serem 
impressos (FIGURA 28). Os modelos criados permitem 
que os usuários entrem com textos livres, dando maior 
liberdade de escrita, mas perdendo em estrutura dos 
dados. 

Practice 
Fusion 

- O sistema possui interfaces diferentes para médicos, 
pacientes e analistas de dados. O usuário pode 
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personalizar algumas informações em sua área de 
trabalho.  
- O médico pode personalizar seus formulários de entrada 
de dados criando novos formulários e compartilhando os 
mesmos com outros profissionais. 

SisMater - O sistema é voltado para um contexto bem definido, mas 
há perfis diferentes para médicos e gestores. 
- O usuário não tem liberdade de configurar novos modelos 
de formulários de entrada de dados. 

Padronização 
e Estrutura 

 

CommuniMed - O sistema não é baseado nos padrões citados. 
- Os dados de saúde não são armazenados de forma 
estruturada; 
- O sistema não oferece módulo para realização de 
consultas com geração de relatórios. 

Practice 
Fusion 

- O sistema não é baseado nos padrões citados. 
- O sistema oferece módulo para geração de relatórios 
consolidados sobre os dados coletados. 

SisMater - O sistema não é baseado nos padrões citados. 
- O sistema oferece sumarização de dados das 

atividades realizadas e relatórios gerais de performance do 
profissional como o mostrado na  
FIGURA 29. 

Facilidade de 
interação 

 

CommuniMed - Os símbolos e termos utilizados estão de acordo com o 
perfil dos usuários. 
- O fluxo de trabalho dos médicos pode ser claramente 
seguido usando os recursos disponíveis. 

Practice 
Fusion 

- O sistema apresenta diferentes signos e elementos 
normalmente comuns para os usuários. Entretanto, são 
inúmeras as configurações que podem ser feitas, sendo 
que alguns usuários podem ficar confusos. 
- Durante o fluxo de trabalho dos médicos existem várias 
etapas a serem seguidas e configuradas (como mostra a 
FIGURA 30: configuração de remédios, laboratórios, 
pacientes, etc), o que pode causar dúvidas aos usuários. 

SisMater - Os símbolos e termos utilizados estão de acordo com o 
perfil dos usuários. 
- O fluxo de trabalho dos médicos pode ser claramente 
seguido usando os recursos disponíveis. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As FIGURA 28, FIGURA 29 e FIGURA 30 apresentam telas dos sistemas 

analisados que ilustram aspectos apresentados no QUADRO 3. O QUADRO 4 

apresenta um resumo das análises realizadas. 
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FIGURA 28 - Tela do CommuniMed - Recursos para criação de modelo de documento 

 
      Fonte: Tela do CommuniMed 

 

FIGURA 29 - Tela do SisMater – Exemplo de relatório consolidado gerado no sistema 

 
       
      Fonte: Sistema SisMater 
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FIGURA 30- Tela do Practice Fusion –Etapas a serem configuradas no Fusion pelos usuários 

 
 
Fonte: sistema Practice Fusion 

 

QUADRO 4 - Resumo das análises realizadas 

 CommuniMed Practice Fusion SisMater 

Flexibilidade Flexibilidade na criação 
de documentos, mas 
falta compartilhamento 
de dados. 

Flexibilidade na 
criação de documentos 
e compartilhamento 
parcial de dados. 

Falta de flexibilidade 
na criação de 
documentos e 
compartilhamento 
parcial de dados. 

Padronização e 
Estrutura 

Não é baseado nos 
padrões citados e 
consolidação23 parcial 
dos dados. 

Não é baseado nos 
padrões citados, mas 
há consolidação dos 
dados. 

Não é baseado nos 
padrões citados, mas 
há consolidação dos 
dados. 

Facilidade de 
interação 

Símbolos e fluxo de 
trabalho adequados 
aos usuários. 

Símbolos e fluxo de 
trabalho (alguns 
obrigatórios) podem 
ser complexos para os 
usuários. 

Símbolos e fluxo de 
trabalho adequados 
aos usuários. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É possível perceber, como apresentado no QUADRO 4, que dadas as 

questões de análise, nenhum dos sistemas analisados abordam todas as 

propriedades de forma conjunta. Dois sistemas analisados apresentam certa 

flexibilidade, mas possuem limitações quanto a persistência estruturada dos conceitos 

e a interoperabilidade com outros sistemas (papel da padronização). Por outro lado, 

                                            
23 A consolidação só é possível quando os dados estão estruturados, consiste na possiblidade de se gerar 

consultas e relatórios envolvendo dados distintos. 
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as soluções que persistem a estrutura dos dados não são flexíveis para acomodar 

diferenças conceituais entre especialidades ou perfis diferentes na mesma 

especialidade.  

Nenhum dos sistemas analisados atende às três propriedades levantadas. 

A análise feita não permite generalizar o problema, mas ilustra que se trata de um 

desafio criar um sistema robusto no armazenamento e compartilhamento dos dados, 

mas que seja flexível em sua interface, atendendo às necessidades específicas dos 

usuários.  
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Capítulo 6 

 

Trabalhos Relacionados 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar trabalhos relacionados aos 

seguintes temas: Requisistos de 

sistemas SRES; Propriedade 

essenciais: Flexibilidade, Padronização 

e Estrutura e Facilidade de interação. 
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6 Trabalhos Relacionados 

Como apresentado no Capítulo 5, foram levantadas e descritas algumas 

propriedades de sistemas de Registro Eletrônico de Saúde consideradas como 

essenciais neste trabalho. Além disso, sistemas foram analisados baseados nas 

propriedades.  

Neste Capítulo, parte do problema 3 será apresentada (Identificação de 

propriedades essenciais de SRES) da FIGURA 4 (apresentada na Seção 2.3). Uma 

pesquisa bibliográfica foi realizada, visando levantar trabalhos relacionados aos 

requisitos e propriedades dos SRES. Foram realizadas buscas em diferentes bases 

de dados como Google Acadêmico24, Portal de periódicos da Capes25, ACM Digital 

Library 26 , Science Direct 27 , Scopus 28 , dentre outros. A busca foi realizada em 

bibliotecas digitais por trabalhos acadêmicos (artigos, teses, dissertações, etc.) 

Foram encontrados artigos relacionados aos diversos desafios e conceitos 

envolvidos em nosso estudo. De forma a organizar os trabalhos encontrados, eles 

serão apresentados de acordo com os seguintes temas: 

 Requisitos de Sistemas RES: trabalhos que abordam de forma geral as 

funcionalidades necessárias para um sistema de Registro Eletrônico de 

Saúde. 

 Flexibilidade: trabalhos que apresentam a flexibilidade, seja através de 

exemplos ou destacando a importância dos usuários terem a liberdade de 

realizar alterações em seus sistemas, com foco na camada de interface dos 

sistemas. 

 Estrutura e Padronização: trabalhos que visam destacar os padrões de 

estruturação existentes e a importância de se ter dados estruturados nos 

sistemas. 

                                            
24 https://scholar.google.com.br/ 

25 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

26 http://dl.acm.org/ 

27 http://www.sciencedirect.com/ 

28 https://www.scopus.com/ 
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 Facilidade de Interação: destacam aspectos relacionados à eficácia, 

eficiência e satisfação dos usuários quanto ao uso dos sistemas. 

6.1 Requisitos de Sistemas SRES 

Os requisitos dos sistemas RES têm sido tema de pesquisa e debate em 

diferentes aspectos. Um amplo estudo sobre as funcionalidades para SRES na 

atenção primária pode ser encontrado em Busato (2015), por exemplo. Também é 

possível encontrar vários documentos publicados por entidades nacionais e 

internacionais que apresentam funcionalidades dos SRES (HIMSS; CCHIT; SBIS). 

Além de abordagens gerais, também é possível encontrar a descrição de 

requisitos específicos. A segurança dos dados, por exemplo, foi destacada por Zahabi 

(2015) e também é foco de atenção em outros estudos como em Abrahão (2003). Para 

Abrahão (2003), o sistema RES deve atender a requisitos de segurança como 

integridade, autenticidade, disponibilidade e privacidade da informação. Em Bayer et 

al. (2015) é apresentado um novo desafio, a confidencialidade e acesso de dados.  

Alguns trabalhos defendem que um SRES deve ser desenvolvido para 

atender as características de uma especialidade médica específica, de modo que 

possa abranger todas as funcionalidades requeridas. Spooner (2007), por exemplo, 

especifica uma determinada especialidade, detalhando funcionalidades de sistemas 

para pediatria. Outras pesquisas abordam fluxos de trabalhos, como Lowry (2014) que 

demonstra como aplicar métodos de modelagem que utilizam fatores humanos, 

visando melhorar e integrar o fluxo de trabalho clínico. 

Kondo (2012) faz um levantamento de alguns conceitos envolvidos no 

desenvolvimento de sistemas RES, como a gestão do conhecimento e arquétipos. 

Seu objetivo foi desenvolver um modelo do mapeamento da base de conhecimento, 

fundamentado em arquétipos. O modelo proposto pode ser visto na FIGURA 31. 

Ela inicia definindo os usuários como sendo os profissionais de saúde, 

responsáveis pela gestão do conhecimento. Os usuários interagem com os editores 

de arquétipos que, através das operações de gestão do conteúdo (identifica, cria, 

coleta, acessa e armazena), apoiam a melhoria contínua do conhecimento. Os 

arquétipos são armazenados na base de conhecimento permitindo reuso. Algumas 
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operações da base são apresentadas por círculos brancos: importa, exporta e atualiza. 

As operações de importação e exportação respeitam os padrões de interoperabilidade. 

A base de conhecimento abriga arquétipos dispostos de maneira hierarquizada e 

permite importar ou exportar arquétipos de outras plataformas. 

 

FIGURA 31 - Modelo do mapeamento da base de conhecimento  
fundado em arquétipos apresentado em Kondo (2012) 

 

    Fonte: Kondo (2012) 

 

A seguir são apresentadas pesquisas relacionadas com as três 

propriedades que foram consideradas, nessa investigação, essenciais aos sistemas 

RES. Estrutura e Padronização, Facilidade de Interação e Flexibilidade.  

6.2 Estrutura e Padronização 

O uso de padrões para o desenvolvimento de sistemas RES é amplamente 

discutido. Há dez anos, Kalra (2006) apresentou em seu trabalho uma visão geral de 

iniciativas internacionais para desenvolver normas de intercâmbio de registos de 

saúde eletrônicos entre sistemas RES.  
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Considerando padrões específicos, Alves (2015) apresenta um estudo de 

caso do padrão OpenEHR para uma aplicação móvel de RES para uma empresa de 

atendimento de emergências médicas. Além destes, o estudo de Bodenreider (2004) 

aborda a interoperabilidade terminológica entre as aplicações médicas, tal como a 

UMLS (Unified Medical Language System). 

Santos (2009), em seu trabalho, afirmou que a utilização da ISO 13606, em 

conjunto com tecnologias semânticas, pode auxiliar na construção de uma arquitetura 

capaz de enfrentar os desafios de interoperabilidade semântica. O objetivo consistiu 

em apresentar uma proposta de arquitetura de RES, com base na ISO 13606 e na 

utilização de tecnologias semânticas, para um cenário de RES. A fim de conseguir 

isso, um cenário real de utilização do RES é descrito, bem como seus principais 

requisitos de interoperabilidade e uma arquitetura candidata é proposta. 

Nardon (2008), Neira (2008) e Ronchi (2012) apresentam o processo de 

criação de arquétipos criados com participação dos usuários, apresentando 

dificuldades existentes nesse processo. Nardon (2008) propõe diretamente um 

modelo do mapeamento da Base de Conhecimento Fundado em Saúde. Nele também 

são apresentadas dificuldades que os usuários do domínio da saúde possuem ao 

interagir com ferramentas existentes. Neira (2008) descreve o processo de 

especificação e modelagem de conteúdo clínico em um sistema de  informação  

hospitalar  com  o  uso  de  arquétipos.  O objetivo de Ronchi (2012) foi criar arquétipos 

e representá-los a partir da definição de um conjunto de dados clínicos para avaliação 

fisioterapêutica funcional de pacientes com LME (lesão medular espinhal), 

descrevendo os desafios, as dificuldades e as perspectivas durante o 

desenvolvimento e a modelagem do sistema. 

De Moraes (2013) propõe uma abordagem para a concepção de aplicações 

de cuidado de Saúde Pervasivo, através do uso de arquétipos. A abordagem é 

ilustrada pela FIGURA 32. 
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FIGURA 32 - Abordagem criada em de Moraes (2013) 

 

Fonte: de Moraes (2013) 

 

Ela consiste em duas etapas, a Engenharia de Domínio onde é utilizada 

uma linguagem de domínio específico, representada por um metamodelo do domínio 

da saúde onde são aplicadas transformações para a geração de código. Na 

Engenharia de Aplicação são desenvolvidas aplicações com os códigos gerados 

anteriormente.  

6.3 Facilidade de Interação 

A interface dos sistemas RES é uma das principais preocupações. O 

sucesso dos sistemas depende do uso efetivo por parte dos usuários. Clarke et al. 

(2013) identificaram problemas comuns: má exibição de informações, sobrecarga 

cognitiva, problemas de navegação, e aspectos relacionados ao fluxo de trabalho. 

Eles mostram que estas questões frustram os médicos, causam erros, comprometem 

a interação médico e paciente e a aceitação dos usuários.  

Para entender melhor os fatores que contribuem para a má usabilidade, 

Ratwani (2015) apresenta uma pesquisa feita em 11 empresas de desenvolvimento 

de SRES para analisar os desafios que as equipes enfrentam durante o 

desenvolvimento. Buscando por soluções para esses desafios, Horsky (2012) 

apresenta uma revisão de vários artigos onde foram “escolhidas” convenções de 
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design, procedimentos, práticas e lições aprendidas, a fim de fornecer aos 

desenvolvedores uma pequena coletânea das metas de design e princípios 

recomendados para sistemas de decisão clínica relacionados com a prescrição de 

medicamentos. 

Ainda com o objetivo de melhorar a facilidade de interação com os SRES, 

Zhang (2011) propôs a criação de um framework de usabilidade. O TURF apresenta 

a usabilidade sobre 3 aspectos: utilidade (os usuários conseguem completar suas 

tarefas, independente de como o sistema foi implementado), utilização (o sistema 

deve ser fácil de aprender, de usar e tolerante a erros) e satisfação dos usuários 

(impressão que os usuários têm do sistema em termos de utilidade e utilização). A 

estrutura do framework pode ser vista na FIGURA 33. 

FIGURA 33 - Framework TURF para usabilidade de sistemas RES criado em Zhang (2011) 

 

          Fonte: Zhang (2011), tradução nossa 

Ainda no tema, Kumar (2014) conceitualiza uma nova abordagem que visa 

facilitar a criação de interfaces de sistemas para saúde. O método foi denominado 

MORTARS (Map Original Rhetorical To Adapted Rhetorical Situation) e possui 4 fases 

divididas nas atividades apresentadas na FIGURA 34. 

Com respeito à avaliação de sistemas, Pereira (2012) apresenta a 

avaliação de usabilidade de SRES de um hospital de Portugal. Para a realização do 

teste, usou-se um método de inspeção com heurísticas e para a aplicação do mesmo 

foi escolhido um grupo de pessoas. A primeira etapa da avaliação é selecionar o 

contexto a ser avaliado e as tarefas a serem realizadas. Os avaliadores tinham então 
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que explorar as tarefas, respondendo a quatro questões: (1) os usuários sabem o que 

fazer na próxima tarefa? (2) os usuários sabem que a ação correta está disponível? 

(3) quando os usuários possuem controle do sistema, eles sabem como usar? (4) se 

os usuários fizerem a tarefa correta, eles vêem que progrediram e sabem como 

completar a tarefa? O sistema apresenta um feedback adequado? Usando essas 

quatro questões, os avaliadores tentam construir cenários de sucesso para cada 

passo da tarefa.  

FIGURA 34 - Conceitualização do MORTARS proposto por Kumar (2014) 

 

        Fonte: Kumar (2014), tradução nossa 

 

Viitanen (2011) também apresenta uma pesquisa realizada em 2010 com 

a participação de 3929 médicos que trabalham em atividades que envolvem cuidados 

com os pacientes. Como propósito do estudo, foram descritas três dimensões da 

usabilidade de SRES que refletem a visão dos médicos sobre o uso dos sistemas: (1) 

a compatibilidade entre o ponto de vista dos médicos e as tarefas os sistemas; (2) o 

sistema como suporte para troca de informações e colaborações no trabalho clínico e 

(3) interoperabilidade e confiabilidade. O questionário foi elaborado com 38 questões. 

Um dos resultados da aplicação do questionário foi ilustrar alguns problemas 
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existentes, como a necessidade de melhoria na visão dada do paciente, além de um 

melhor suporte de tecnologia para a tomada de decisões e na prevenção de erros 

médicos.  

Também buscando avaliar sistemas, Rodolfo (2014) apresentou um 

processo de redesign de um Registro pessoal de saúde (Personal Health Record, PHR) 

nacional em Portugal. O PHR está presente em um portal para cidadãos e o trabalho 

apresenta como resultado um protótipo do sistema. Registros pessoais de saúde 

permitem que os pacientes tenham acesso a seus dados de saúde. Já existia em 

Portugal um portal que integrava inúmeras instituições como hospitais e clínicas e 

permitia que um cidadão seja unicamente identificado, tendo acesso a seus dados. 

Buscando analisar a versão até então existente, foi aplicado um questionário com 

usuários do portal e realizada uma avaliação heurística buscando levantar as 

dificuldades e sugestões de alterações. 

Foram então levantados problemas e selecionadas funcionalidades que 

deveriam estar no sistema. Essas funcionalidades foram documentadas e um novo 

sistema projetado. O resultado pode ser visto na FIGURA 35. 

FIGURA 35 - Design de Interface da página principal proposto em Rodolfo (2014) - 

Mokup (direita) e protótipo final (esquerda) 

 

Fonte: Rodolfo (2014) 
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6.4 Flexibilidade 

São vários os trabalhos que abordam a flexibilidade como propriedade 

importante para os sistemas RES. Em Silva (2009) é proposta uma ferramenta-piloto 

que permite aos clínicos a personalização de suas tarefas, as quais são gerenciadas 

e executadas em um ambiente pervasivo. Assim, o trabalho apresentou a definição 

da arquitetura ClinicSpace destacando questões relativas à modelagem das tarefas 

clínicas executadas nos ambientes hospitalares por profissionais clínicos e insere uma 

forma de individualizá-las, com o objetivo de projetar uma ferramenta-piloto que seja 

utilizada por esses profissionais na execução de suas atividades diárias.  

Atalag (2010) destacou a flexibilidade apresentando a dificuldade de se 

criar interface de sistemas de informação em saúde devido à complexidade e rápida 

evolução do conhecimento, trazendo muitas vezes alterações que possuem alto custo 

para serem realizadas. A contribuição apresentada no trabalho são diretrizes de 

interface visando gerar os formulários de entrada dinamicamente. O contexto 

escolhido foi o da Endoscopia Digestiva. A terminologia da área foi analisada e foram 

escolhidos alguns conceitos a serem modelados. Inicialmente foi utilizada a 

ferramenta XMind para criação do modelo mental e depois o openEHR Archetype 

Editor para criar os arquétipos. Foi utilizada então a ferramenta Ocean Template 

Designer para modelar as três compositions criadas.  

Khare (2010) também apresenta a proposta de um sistema de RES flexível, 

buscando permitir que seus usuários possam modificar formulários de acordo com 

suas necessidades. Eles justificam essa opção pelo fato de que cada vez mais os 

profissionais da saúde utilizam tecnologia para armazenarem informações, mas 

muitas vezes os sistemas não atendem aos requisitos específicos existentes e que 

consomem tempo demais para que sejam feitas alterações. Dessa forma, nesses 

sistemas eles podem alterar os formulários de entrada e essas alterações são 

representadas também no banco de dados associado ao sistema. 

Seguindo essa linha, em Chen (2007) é proposto um sistema, Julius, que 

permite que as definições sejam feitas diretamente por especialistas do domínio da 

saúde. Eles podem definir os itens de dados correspondentes aos conceitos clínicos 

individuais dentro do processo como um todo. É possível definir o tipo do dado, 
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juntamente com um label e descrição do conceito. Esses conceitos então podem ser 

utilizados para compor os formulários da interface do sistema. 

Zahabi (2015), em seu trabalho, propôs as seguintes diretrizes no contexto 

da flexibilidade/customização: 

1. Permitir a formatos livres e flexíveis na entrada de dados, tais como desenhos 

e anotações; 

2. Integrar em Sistemas de informação médica métodos de entrada de dados 

mais flexíveis e rápidos como reconhecimento de voz; 

3. Promover a capacidade de entradas de dados e importantes documentos em 

vários formatos; 

4. Garantir que o desenho do sistema seja bem próximo das tarefas do mundo 

real e do processo de desenho; 

5. Prover atalhos para usuários experientes e notificações de erros com diferentes 

níveis de detalhes; 

6. Permitir aos usuários a manipulação do banco de dados de forma a alterar o 

conteúdo da interface; 

7. Usar diferentes visões para cada papel desempenhado pelos usuários, 

permitindo inserir anotações nas perspectivas de outros. 

O trabalho em pauta aborda características que não foram encontradas de 

forma conjunta em um único SRES, ainda que essenciais para SRES multi-

especialidade. Ao contrário da necessidade de identificar requisitos de cada 

especialidade, a propriedade “Flexibilidade” visa possibilitar a criação de um sistema 

geral que possa ser personalizado de acordo com as necessidades de cada usuário 

especialista. As propriedades “Padronização e “Estrutura” visam permitir, sobretudo, 

a possibilidade de análisar os dados e gerar informações e, também, promover a 

interoperabilidade entre os sistemas; e a “Facilidade de interação” é uma preocupação 

importante para que o sistema RES seja efetivamente usado. 

  



104 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

 

Modelo de Interface Extensível para SRES 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar o propósito, arquitetura e 

aplicação do modelo de interface exten-

sível para Sistemas RES baseado na 

ISO 13606, que visa atender as três 

propriedades essenciais descritas no 

capítulo anterior: Flexibilidade, Padro-

nização e Estrutura e Abstração dos 

conceitos (Facilidade de Interação). 
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7 Modelo de Interface Extensível para SRES 

Neste Capítulo será discutido e resolvido o problema de número 4 

(desenvolvimento do modelo de interação para SRES baseados na ISO13606) da 

FIGURA 4 (apresentada na Seção 2.3). Trata-se de um problema de natureza prática, 

do tipo projeto ou especificação, descrito como: desenvolvimento do modelo de 

interação para sistemas de RES baseados na Norma ISO 13606. A especificação 

elaborada aqui de forma alguma tem por objetivo esgotar os detalhes necessários à 

concepção de sistemas de RES, muito menos o de usar todo o formalismo de 

documentação típicos de Engenharia de Software, uma vez que não se trata de um 

trabalho de Ciência da Computação no sentido estrito. No entanto, tal especificação 

trará as principais informações para quem queira construir tais sistemas, enfatizando 

propriedades cruciais e necessárias ao atendimento preconizado pelo modelo 

proposto. Essa especificação contém diretrizes gerais para a implantação da gestão 

da informação e do conhecimento nesse contexto, sendo, portanto, um modelo. 

O modelo tem foco na abstração dos conceitos (visando facilidade de uso) 

e flexibilidade da interface dos sistemas RES, mas aborda também, embora 

superficialmente, a estruturação padronizada dos dados fornecidos na interface e 

persistidos em bancos de dados. 

Assim, com vistas a inovar no desenvolvimento de sistemas SRES, buscou-

se apoio teórico/conceitual em um modelo que suporte a criação de interfaces capazes 

de oferecer as propriedades essenciais para sistema de Registro Eletrônico de Saúde 

descritas no Capítulo 5: facilidade de interação, flexibilidade, estruturação e 

padronização. Nesse contexto, flexibilidade permite adaptação e reúso de conceitos 

do domínio, da forma mais simples possível (Facilidade de interação). Estruturação 

permite a recuperação de informação avançada (combinando dados), com consultas 

e relatórios variados. Ou seja, busca-se interfaces que, ao mesmo tempo, possibilitem 

a customização e reúso de conceitos e a sua persistência de forma estruturada 

(estruturação na camada de dados). A padronização é a propriedade que facilita a 

interoperabilidade com outros sistemas.  

O Modelo de Interface Extensível para Sistemas (eXtensible Interface 

Model for Eletronic Health Record - XIMEHR) criado propõe uma camada de interação 
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que permite aos usuários customizarem, eles próprios, sua interface, mas sem 

perderem na estruturação e na padronização da persistência (armazenamento) dos 

dados. Assim, o modelo XIMERH cria uma camada de abstração dos conceitos da 

ISO 13606, permitindo que os usuários possam reutilizar, customizar e compartilhar 

conceitos e documentos, persistindo os dados de forma padronizada. No vocabulário 

da norma ISO 13606 isso equivale a dizer que o usuário, ao personalizar seu ambiente, 

estará criando, editando e compartilhando arquétipos.  

Utilizando o modelo, o usuário tem a liberdade de realizar algumas 

customizações na interface, personalizando-a de acordo com suas necessidades e 

especialidades e ainda consegue compartilhar informações com outros profissionais. 

Na FIGURA 36 é possível visualizar o propósito do modelo: usuários podem 

personalizar parte da interface, de acordo com suas necessidades, utilizando um 

sistema que se baseia, em termos de padronização e estrutura, na Norma ISO13606. 

FIGURA 36 - Propósito do XIMEHR 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sem a aplicação do modelo, caso um profissional da área da saúde queira 

participar do processo de criação de arquétipos, ele precisa adquirir o conhecimento 

sobre a ISO 13606 e utilizar ferramentas específicas (como descrito na Seção 4.4). 

Vale ressaltar, que nem todos os usuários têm interesse em criar os arquétipos, muito 

menos o de aprender sobre padrões ISO. Entretanto, pressupõe-se que os usuários, 

profissionais da área da saúde, gostariam de personalizar suas interfaces, visto que 

um sistema genérico não atende a todas as especialidades com as especificidades 
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necessárias. Eles também gostariam de compartilhar informações entre si e entre os 

sistemas que utilizam. 

Dessa forma, o XIMEHR foi proposto visando incorporar a modelagem dos 

dados no próprio sistema SRES. Nas próximas seções, a arquitetura e a aplicação do 

modelo são apresentadas, com a descrição dos componentes do mesmo. Antes disso, 

os resultados de uma pesquisa realizada com profissionais da saúde são 

apresentados. 

7.1 Viabilidade do Modelo 

Como um primeiro passo visando analisar itens contemplados na proposta 

do modelo, foram realizadas entrevistas com profissionais da saúde (Albergaria, 2012). 

Elas foram realizadas na cidade de São João Del Rei, Minas Gerais, no período de 02 

de maio a 06 de junho de 2012 e foram entrevistados 15 especialistas da área de 

saúde, dentre eles, 11 médicos e 4 psicólogos. As entrevistas foram baseadas em um 

roteiro (Apêndice A) elaborado com o objetivo de analisar diversas questões como: o 

uso de sistemas pelos especialistas da área, se eles gostam ou não do sistema que 

utilizam; quais as dificuldades existentes, levantamento do tipo de informação que 

acham interessante armazenar; o que acham da proposta de compartilhar dados de 

pacientes, entre outros. O perfil geral dos usuários participantes, profissionais da 

saúde, pode ser visto na FIGURA 37. 

Os motivos mais citados sobre o fato de usarem sistemas (e gostarem) se 

referem às vantagens quanto a praticidade e uma maior segurança obtida. Dentre os 

profissionais que não utilizam, os motivos foram variados, desde o valor dos sistemas 

que são caros, até não ter encontrado o sistema que atendesse ao principal uso do 

especialista. Alguns dos profissionais que não utilizam sistemas fizeram uma crítica 

relativa à falta de atenção ao paciente, alegando que o uso do sistema pode fazer com 

que a humanização se perca; sendo assim, o sistema deve ser adaptado para que 

não tire a atenção do profissional no paciente. 
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FIGURA 37 - Perfil dos profissionais entrevistados 

  

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando questionados sobre quais os tipos de informações acham 

interessante armazenar, eles citam a importância de ter fácil acesso aos dados do 

paciente e um resumo das últimas consultas. Outras informações citadas são 

anamnese29, exames, resultados, medicações e, no caso dos psicólogos, o tratamento 

e evolução. É importante ressaltar que a maioria destacou a necessidade de que 

alguns campos, por exemplo, a anamnese, seja personalizável já que cada 

                                            
29 Entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu doente, que tem a intenção de ser um ponto inicial 

no diagnóstico de uma doença ou patologia. 
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especialidade foca em alguns pontos diferentes de outras. Uma nuvem de palavras 

foi elaborada com as respostas obtidas e pode ser vista na FIGURA 38. 

FIGURA 38 - Nuvem de palavras relacionadas à questão: Que tipo de informação acha 

interessante armazenar? 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A grande maioria afirmou que compartilhar esses dados seria interessante 

e não veem problema ético (entre médicos) que isso ocorra. Consideram, inclusive, 

que é importante esse compartilhamento já que faria com que o profissional tivesse 

acesso a uma história clínica maior e mais consistente do paciente e, ainda, obteria 

informações que, na maioria das vezes, o paciente não poderia não ter como informar. 

Dois profissionais acham que esse compartilhamento seria complicado, sendo que foi 

ressaltado por um deles que seria necessário que o paciente estivesse ciente e 

concordasse que esse compartilhamento fosse feito. Uma nuvem de palavras também 

foi elaborada com as respostas obtidas e pode ser vista na FIGURA 389. 

Por fim, sobre informatizar os registros de saúde, os profissionais 

entrevistados consideram que é o ideal. Dentre as vantagens citadas se destacaram 

a legibilidade, o fácil compartilhamento, economia de papel, espaço e tempo, 

padronização. Alguns problemas foram indicados por profissionais que já possuem 

muitas fichas no papel e transferi-las para o computador seria uma tarefa custosa. 
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Além disso, alguns profissionais mais antigos se mostraram mais resistentes à 

utilização da tecnologia. 

A partir da pesquisa realizada, foi possível perceber que os profissionais 

estavam dispostos e a favor de utilizarem sistemas de registro eletrônico de saúde, 

mas alguns ainda esperam melhorias nos sistemas já existentes e outros aguardam 

custos menores. Acredita-se que a possibilidade dos profissionais poderem utilizar um 

sistema em que podem realizar alterações e adaptarem para seu ambiente poderia 

estimular ainda mais o uso do mesmo. 

FIGURA 39 - Nuvem de palavras relacionadas à questão: O que acha de compartilhar os dados 

com outros profissionais? 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

7.2 Arquitetura do modelo 

O propósito do modelo é permitir que os dois níveis propostos pelo padrão da 

ISO13606, apresentados nas Seções 4.3.1 (Modelo de Referência) e 4.3.2 (Modelo 

de Conhecimento - arquétipos) estejam presentes em um mesmo sistema. Os 

componentes do modelo podem ser vistos na FIGURA 40. 

O modelo possui três componentes: Linguagem visual de interação 

(subdividida em Interface de abstração, Customizador e Base de conhecimento), que 

permite a flexibilidade de modelagem dos conceitos e abstração dos mesmos; a Base 

de conceitos/documentos, que permite a estruturação dos conceitos; e a Base de 

dados, que permite a interoperabilidade pela transmissão e recepção de dados de 
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outros sistemas no formato do Modelo de Referência ISO13606. A seguir 

apresentamos em detalhes cada um destes componentes. 

FIGURA 40 - Componentes do Modelo XIMEHR 

 

          Fonte: Elaborado pela autora 

7.2.1 Linguagem visual de interação 

A Linguagem visual de interação é responsável por permitir a flexibilidade 

proposta pelo modelo ao abstrair conceitos e permitir uma interação direta dos 

usuários. Ela possui três subcomponentes: a Interface de abstração, o Customizador 

e a Base de conhecimento. O objetivo aqui é que o Customizador e a interface gerada 

possam ser utilizados por um especialista da saúde, sem que o mesmo precise ter 

conhecimentos avançados de computação e da ISO13606. Na construção da 

Linguagem visual de interação, os conceitos da Engenharia Semiótica foram aplicados, 

visando uma melhor interpretação dos elementos da interface pelos usuários. 

Segundo de Souza (2006b), os sistemas computacionais apresentam uma 

perspectiva de manipulação de símbolos que pode ser léxica, sintática ou semântica. 

Essas dimensões podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

 léxica: contém os elementos que constituem o vocabulário, usados para 

criar as sentenças da linguagem. São elementos da interface como 

botões, comandos, campos e termos; 
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 sintática: são combinações dos elementos léxicos válidas e adequadas 

para alcançar os objetivos de comunicação desejados; 

 semântica: essa dimensão permite criar novas significações conceituais 

dentro do sistema. 

A Linguagem visual de interação criada apresenta elementos léxicos, sintático 

e semântico que serão descritos a seguir. 

7.2.1.1 Interface de abstração 

Os elementos léxicos da linguagem, definidos na Interface de abstração, 

foram baseados nos tipos existentes de arquétipos propostos na ISO13606 (FIGURA 

41). Esses elementos estão descritos no QUADRO 5. O modelo propõe que os 

principais elementos da linguagem sejam os conceitos (ENTRY) e os documentos 

(COMPOSITION). Isso porque, conforme apresentado na FIGURA 19 (Seção 4.3.2), 

FOLDER, SECTION e CLUSTER são elementos de organização e ENTRY, 

COMPOSITION e ELEMENT são conteúdos. Os ELEMENTs consistem em campos 

simples, que compõem os conceitos. 

Os documentos são organizados em pastas (FOLDER) e consistem em 

conceitos organizados visando atender às demandas de registros dos profissionais de 

saúde, com um certo propósito (e.g., o registro de um procedimento de parto). Ao se 

criar um conceito (um conjunto de campos), é necessário selecionar diferentes 

campos simples (ELEMENTs) ou tipos mais complexos, os CLUSTERs (estruturados 

em listas, árvores e tabelas).  

FIGURA 41 - Representação da informação clínica da Norma ISO13606 

 

          Fonte: Elaborado pela autora baseado na Norma ISO13606 
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QUADRO 5 - Elementos da linguagem de abstração 

Elementos léxicos Significado na 
ISO13606  

(Modelo de 
Referência) 

Descrição 

PERFIL DO 
USUÁRIO 

FOLDER Conjunto de COMPOSITIONS (documentos) que 
compõe uma especialidade médica em um 
ambiente de saúde. P.ex., é possível ter um folder 
para “ginecologia em hospital” ou “ginecologia em 
consultório”. 
 

DOCUMENTO COMPOSITION São os documentos, cada documento consiste em 
um formulário de entrada de dados. São às vezes 
referenciados no linguajar de saúde como 
protocolos de atendimento. 
 

ABAS SECTION Consiste nas abas dos formulários, cada aba 
representa uma seção. 
 

CONCEITO ENTRY Cada conceito representa um conjunto de campos 
 

CAMPO 
COMPOSTO (lista, 
árvore, tabela) 

CLUSTER Consiste em um conjunto de dados, campos 
compostos: tabela, lista, série temporal ou árvore 
de dados. 
 

CAMPO SIMPLES ELEMENT Consiste em um campo do formulário, onde é 
definido o tipo de dado que pode ser inserido, sua 
cardinalidade, sua obrigatoriedade, etc. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Há uma correspondência entre os elementos léxicos da linguagem proposta 

com os conceitos apresentados no Modelo de Referência da ISO13606. Essa relação 

pode ser vista na FIGURA 42. 

Como dito anteriormente, na camada de abstração do nosso modelo é 

possível criar diretamente conceitos (ENTRY) e documentos (COMPOSITION). No 

momento da criação dos conceitos, os tipos primitivos (ELEMENT) ou compostos 

(CLUSTER) são selecionados. Com os conceitos, é possível formar um documento, 

organizado em SECTIONS. Assim, a tarefa de criação de um documento equivale a 

organizar conceitos, agrupados ou não de acordo com a relação que possuem. 
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FIGURA 42 - Relação no Modelo de Referência da ISO13606 (a) e  

Relações entre elementos léxicos da linguagem (b) 

 

          Fonte: Elaborado pela autora 

7.2.1.2 Customizador de interface 

O Customizador agrupa os recursos disponíveis para que o usuário possa 

personalizar a sua interface, funcionando como a sintaxe da Linguagem visual de 

interação. Os recursos devem possibilitar que os elementos léxicos sejam criados a 

partir de outros, ressaltando que os elementos sintáticos são combinações válidas dos 

léxicos. No caso da nossa linguagem, os elementos léxicos são agrupados entre si 

para formar novos elementos léxicos.  

Os documentos são formados por conceitos organizados com um certo 

propósito (e.g., o registro de um procedimento de parto). O conceito principal 

desenvolvido pelo usuário é representado por uma ENTRY, que pode ser decomposta 

ou composta nos outros tipos de arquétipos. Ao se criar um conceito (um conjunto de 

campos), é necessário selecionar diferentes campos (ELEMENT), de tipos distintos. 

Dependendo da estrutura do conceito, os campos são organizados em CLUSTERs 

(estruturados em listas, árvores e tabelas).  

O grupo de recursos disponíveis para que novos elementos sejam 

combinados forma o Customizador. Esses recursos devem permitir que o usuário 

possa gerenciar documentos e conceitos, além de organizar os documentos em 

pastas, alterar seu perfil e realizar outras personalizações necessárias. 
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Para implementar os recursos disponíveis pelo Customizador, a facilidade de 

interação é uma propriedade que deve ser levada em conta. Isso porque, a forma 

como esses recursos estarão disponíveis para os usuários faz com que tenham ou 

não facilidade de obter o que desejam. 

7.2.1.3 Base de conhecimento 

A Base de conhecimento, subcomponente da Linguagem visual de interação, 

aborda de forma mais detalhada os conceitos da norma ISO 13606, armazenando as 

relações, conceitos e os atributos dos elementos léxicos criados, considerando a 

correspondência com a Norma. Ela funciona como a semântica da linguagem, 

definindo o que significam os elementos e como eles podem ser relacionados. 

O papel da base de conhecimento é estabelecer a relação entre a interface 

criada com os modelos: de Referência (Seção 4.3.1) e de Arquétipos (Seção 4.3.2) 

da ISO 13606. Nessa Seção, serão apresentados dados do Modelo de Referência e 

do nível de arquétipo e como os dados devem ser apresentados na interface. 

Modelo de Referência 

O Modelo de Referência consiste em um modelo de classes genérico e de 

tamanho reduzido que representa entidades e permite incluir informações de contexto 

(metadados). A seguir são apresentados os campos levantados que identificam os 

principais elementos léxicos da camada de abstração e como eles são apresentados 

ao usuário. 

QUADRO 6 – Tipos de campos de dados simples 

Tipo básico Descrição 

INT Inteiro: número inteiro 

REAL 
 

Real: número real 

BL 
 

Boolean: valor booleano (verdadeiro ou falso) 

OID 
 

Identificador de objetos: 
cadeia única de identificação, constituída de números e pontos 

II Identificador de instância: identifica unicamente uma instância (OID 
+ extensão de letras e números)  

URI Identificador Universal de Recurso (Uniform Resource Identifier): é 
uma cadeia de carateres compacta usada para identificar ou 
denominar um recurso na Internet. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadeia_de_carateres&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identificador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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ED Dado encapsulado: dados apresentados em algum tipo de arquivo, 
para ser processado fora da norma 

IVL<T> Intervalo de tipos primitivos ou dados ordenados 

Códigos e Textos Descrição 

CS Código do tipo simples para que um conjunto de códigos 
aplicáveis. O tipo “CS” é utilizado para atributos cujo domínio são 
listas de termos definidas pela norma. 

CV Datos codificados, que especificam um código de uma terminologia 
externa ou própria ou externa. 

CE Valor codificado com equivalentes. Se utiliza quando há códigos 
alternativos. 

CD Descritor de conceitos, conjunto de atributos que representa um 
conceito.  

Simple_text Um texto livre, sem incorporar nenhum código. 

Coded_text Texto que incorpora um tipo de código. 

Magnitudes Descrição 

PQ Quantidade física, uma medida com unidades 

QUANTITY_RANGE Intervalo de medidas quantitativas 

RTO Uma fração que possui PQs como numerador e denominador 

ORD Número ou símbolo que representa uma posição em séries 
ordenadas de valores. 

Valores temporais Descrição 

DATE Identificação de um dia no calendário 

TS Identificação de um instante, com dia e hora 

DURATION Representa um período de tempo sem o início especificado 

PIVL Especifica um intervalo de tempo que ocorre periodicamente com 
início definido (ex. começa hoje, a cada 12 horas durante 10 
minutos) 

EIVL Especifica um intervalo de tempo que ocorre periodicamente tendo 
relação com um fato diário do paciente. (Ex. todos os dias, 5 
minutos antes do almoço) 

Campos de identificação de um arquétipo em geral 

Para cada atributo, são apresentadas algumas características do mesmo. 

A coluna “Ob” apresenta se o campo é ou não obrigatório. Em “Descrição” o atributo 

é descrito. O questionamento “Apresentado diretamente na interface?” informa se 

essa informação será apresentada na interface como um campo de entrada de dados 

(Campo: nome_do_campo), se não será abordado nesse momento (Não) ou se é 

gerado diretamente pelo sistema, sem que o usuário precise informar (gerado pelo 

sistema diretamente). 
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QUADRO 7 – Identificação de um arquétipo geral 

Atributos Ob Tipo Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

name 1 text Nome dado ao arquétipo que 
está sendo criado 

Campo: Nome do 
arquétipo 

archetype_id 0..1 string Identificador do arquétipo 
(string) 

Gerado pelo 
Sistema 
internamente 

meaning 0..1 CV Explicação do conceito criado Campo: Descrição 
do arquétipo 

rc_id 1 II Identificador único do arquétipo, 
retirado de um determinado 
EHR_EXTRACT 

Gerado pelo 
Sistema 
internamente 

synthesised 1 boolean “true”se o arquétipo foi criado 
seguindo a ISO13606 

Gerado pelo 
Sistema 
internamente 

sensitivity 0..1 integer Nível de privacidade da 
informação (tabela UNE-EN 
13606-4) 

Não 

orig_parent_ref 0..1 II Identificação do arquétipo de 
origem, caso o conceito seja 
retirado de outro  

Gerado pelo 
Sistema 
internamente 

policy_ids 0..1 Set<II> Política de controle de acesso Gerado pelo 
Sistema 
internamente 

 

QUADRO 8 – Campos de identificação de uma COMPOSITION (documento) 

Atributos Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

session_time Data e hora da criação ou intervalo de tempo 
durante a criação 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

contribution_id Identificação do responsável pela criação Gerado pelo Sistema 
internamente 

territory País onde o documento foi criado Gerado pelo Sistema 
internamente 

content Lista de ENTRY ou SECTION que fazem 
parte de um determinada COMPOSITION 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

QUADRO 9 – Campos de identificação de uma SECTION (aba/seção) 

Atributos Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

members Lista de ENTRY ou SECTION que fazem parte 
de um determinado uma SECTION 

Gerado pelo Sistema 
internamente 
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QUADRO 10 – Campos de identificação de uma ENTRY (conceito) 

Atributos Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

Uncertainty_esp
ressed 

Esse valor se torna “verdadeiro”caso seja um 
valor que tenha um grau de incerteza 

Não 

Act_id Identificador de uma atividade em um sistema 
ou fluxo de trabalho 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

Act_status Status da atividade no fluxo Gerado pelo Sistema 
internamente 

Subject_of_infor
mation 

Identificador de um objeto ou pessoa que se 
relaciona 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

Subject_of_infor
mation_category 

Categoria do identificador Gerado pelo Sistema 
internamente 

Info_provider Pessoa responsável pela informação inserida Gerado pelo Sistema 
internamente 

Other_participati
ons 

Outras pessoas que sejam responsáveis pelas 
informações 

Campo: Pessoas 
envolvidas 

Items Os CLUSTER e ELEMENTS associados Gerado pelo Sistema 
internamente 

QUADRO 11 – Campos de identificação de um ITEM (CLUSTER e ELEMENT) 

Atributos Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

Obs_time Data e hora de registro Gerado pelo Sistema 
internamente 

Emphasis Pode ser destacada como uma informação 
digna de atenção 

Não 

Item_category Tabela ITEM_CATEGORY de  
UNE-EN 13606-3 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

QUADRO 12 – Campos de identificação de uma CLUSTER (campo composto) 

Atributos Descrição Apresentado 
diretamente na 
interface? 

Structure_type Lista ou Tabela 
Tabela 
STRUCTURE_TYPE de UNE-EN 13606-3 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

QUADRO 13 – Campos de identificação de um ELEMENT (campo) 

Atributos Descrição 

Value Cada elemento pode ser de algum tipo primitivo. Cabe ressaltar que 
ele pode receber o valor NULL 

Os tipos básicos devem ser apresentados aos usuários no momento em que 

um novo conceito está sendo criado. Entretanto, solicitar que o usuário escolha 

opções como PIVIL, TS ou RTO demanda conhecimento dos usuários sobre a 
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ISO13606 e poderia causar dificuldades. Dessa forma, foram criados grupos de tipos 

a serem apresentados aos usuários: 

 Texto (SIMPLE_TEXT): permite que o usuário crie um tipo de dado onde é 

possível inserir textos simples como “nome” e “endereço”. 

 Parágrafo (SIMPLE_TEXT): campos como “descrição” podem utilizar desse 

tipo para serem criados. 

 Números (INT, REAL): valores numéricos (com ou sem fração) devem ser 

criados usando esse tipo. 

 Medidas (PQ, RTO): valores que precisam ser armazenados seguindo uma 

determinada medida (exemplo: mm Hg) 

 Múltpila escolha (SIMPLE_TEXT): textos simples podem ser apresentados 

como opções para os usuários; assim, não é necessário digitar um texto, 

mas apenas selecionar opções disponíveis (mais de uma, se necessário 

como mostra a FIGURA 43). 

 Arquivos (ED): documentos que não podem ser encapsulados, e que de 

acordo com a norma devem ser disponibilizados como arquivos (exemplo: 

imagens). 

 Caixa de seleção (SIMPLE_TEXT, BL): nesse caso, são apresentadas 

opções para os usuários: mais de uma opção textual ou duas opções 

booleanas (verdadeiro ou falso, existe ou não existe) e o usuário só pode 

optar por uma (FIGURA 43). 

 Data e Hora (Date, TS, IVLTS, DURATION): Data, hora e intervalos de 

tempos são incluídos nesse tipo de campo. 

 Lista de opções (SIMPLE_TEXT, ORD, BL): Lista de opções textuais a 

serem escolhidas pelos usuários (FIGURA 43). 

 Intervalos (IVL, EIVL, PIVL, QUANTITY_RANGE): para intervalos de 

valores, medidas ou datas, esse tipo deve ser utilizado. 

 Códigos (CV, CD, CS, CE, CODED_TEXT): diferentes tipos de códigos 

foram agrupados nesse tipo de campo. 

 Identificadores (II, URI, OID): agrupados identificadores de objetos, 

recursos ou instância. 
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 Tabelas e Listas: grupos de dados organizados em tabelas ou listas 

(considerados como CLUSTERs)  

FIGURA 43 - Diferença entre tipos disponíveis para os usuários 

 

    Fonte: Elaborado pela autora 

AFIGURA 44 apresenta visualmente a relação entre os tipos apresentados aos 

usuários e os tipos de dados simples. 

Modelo de Conhecimento (arquétipos) 

O Modelo de Conhecimento da ISO13606 apresenta um pacote estrutural para 

os arquétipos. Esse pacote é constituído de três importantes componentes dos 

arquétipos: a descrição, a ontologia e o modelo de restrições, como pode ser visto na 

FIGURA 45 e descritos a seguir. 
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FIGURA 44 - Tipos simples apresentados na interface 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora 
 

FIGURA 45 - Pacote de Arquétipos – Modelo de arquétipo 

 
    Fonte: ISO13606 

DESCRIÇÃO (archetype_description) 

Archetype_description apresenta a descrição do arquétipo, essa parte é 

descrita em linguagem natural e normalmente agrupa dados considerados como 

metadados, por exemplo: autor, data de criação, propósito e outros itens descritivos. 
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Além disso, apresenta dados usados para documentar a criação e modificação dos 

arquétipos no repositório e as traduções existentes de um determinado arquétipo. 

QUADRO 14 – Campos de identificação de um arquétipo (Class Archetype) 

Tipo básico Ob Descrição Apresentado na 
interface 

archetype_id 1 Identificador do arquétipo Campo: Nome 

concept_code 1 Descrição do arquétipo (string) Campo: Descrição 

is_controlled 1 Verdadeiro se o arquétipo tem 
controle de versão 

Gerado pelo sistema 
internamente 

original_language 1 Linguagem na qual o arquétipo 
foi originalmente criado 

Campo: Linguagem 
utilizada 

parent_archetype_id 0..1 Identificador do arquétipo do 
qual esse está sendo originado 

Gerado pelo sistema 
internamente 

Uid 0..1 OID identificador do arquétipo Gerado pelo Sistema 
internamente 

QUADRO 15 – Campos de identificação de um arquétipo (Class Archetype Description) 

Tipo básico Ob Descrição Apresentado na 
interface 

archetype_package_uri 0..1 Identificador do pacote que 
arquétipo faz parte 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

lifecycle_state 1 Ciclo de vida do arquétipo: 
initial,  
submitted, experimental, 
awaiting_approval,  
approved, superseded, 
obsolete. 

Gerado pelo Sistema 
internamente 
(inicialmente, “initial” 
para todos) 

original_author 1 Lista de autores do arquétipo Gerado pelo Sistema 
internamente 

other_contributors 0..1 Lista de outras pessoas que 
possam ter contruido com o 
arquétipo 

Campo: Autores 
(inserir mais autores) 

other_details 0..1 Informação adicional do 
arquétipo 

Campo: Informações 
adicionais 

ONTOLOGIA (ontology) 

Todas as entidades linguísticas e terminológicas em um arquétipo são 

representadas na parte “ontologia” de um arquétipo, podendo fazer ou não referência 

a termos externos ao arquétipo. Assim, é apresentada uma lista de termos que estão 

envolvidos no arquétipo e os significados dos mesmos. 
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QUADRO 16 – Campos de identificação de uma Ontologia (Class Archetype Ontology) 

Tipo básico Ob Descrição Apresentado na 
interface 

terminologies_available 1 Lista de todos os códigos de 
restrição da ontologia 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

specialisation_depth 1 Nível de especialização do 
arquétipo 

Gerado pelo Sistema 
internamente 

term_attribute_names 1 Descrição do termo (nome, 
descrição) 

Campos: Termo + 
Descrição 

term_codes 1 Lista de códigos da ontologia Gerado pelo Sistema 
internamente 

terminologies_available 1 Lista de terminologias que o 
termo está associado 

Campo: 
terminologias 

MODELO DE RESTRIÇÕES (constraint_model) 

O modelo de restrição determina como os objetos se relacionam através da 

composição e dos atributos. Ele mostra o conceito de “encaixe” entre os arquétipos, 

que permite criar composições variadas dos mesmos. Nesse caso, não possuem 

representações na interface, mas os elementos sintáticos da linguagem são criados 

de acordo com essas definições. 

O modelo de restrição pode ser visto na FIGURA 46. Toda definição de 

arquétipo é uma instância de C_COMPLEX_OBJECT que possui atributos do tipo 

C_ATTRIBUTE os quais possuem restrições (qualquer propriedade, incluindo 

relações). Uma sequência padrão dessas classes seria 

C_COMPLEX_OBJECT/C_ATTRIBUTE/ C_PRIMITIVE_OBJECT.  

Os atributos de cada classe envolvida podem ser vistos a seguir. 

C_ATTRIBUTE 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

existence 1 integer Indica para cada atributo se o  mesmo é obrigatório 
ou não 

rm_attribute_name   Atributo do Modelo de Referência dentro do tipo de  
C_OBJECT. 

C_ATTRIBUTE (associações) 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

children 0..1 string Nó filho do tipo objeto. Cada nó apresenta uma 
restrição no tipo de atributo no Modelo de Referência. 
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C_MULTIPLE_ATTRIBUTE 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

cardinality 0..1  Cardinalidade do atributo  

C_ CARDINALITY 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

Interval 1 integer O intervalo da cardinalidade 

is_ordered 1 boolean Verdadeiro se os membros desse atributo são 
ordenados 

is_unique 1 boolean Verdadeiro se os membros desse atributo são únicos 
 

FIGURA 46 - Modelo de restrições 

 

 Fonte: ISO 13606 

Cardinalidade só é necessário para objetos que contém elementos como listas 

ou conjuntos. Ela indica qual o intervalo, se estão ordenados ou se são únicos. 

C_OBJECT 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

node_id 1 string Semântica do id para diferenciar os nós com mesmo 
sentido 

occurrences 1 integer Ocorrências desse nó de objetos em dados 

rm_type_name 1 string Tipo no Modelo de Referência desse nó 

C_OBJECT (associações) 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

parent 1 string C_ATTRIBUTE que possui esse C_OBJECT 
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C_COMPLEX_OBJECT 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

invariants 0..1  Declarações sobre o objeto 

features 0..1  Lista de restrições nos atributos do Modelo de 
Referência representado por esse objeto. 

C_PRIMITIVE_OBJECT 

Assinatura Ob Tipo Descrição 

item 1  Objeto definido pela restrição 

Os tipos de dados são divididos em 3 grupos: 

 tipos básicos: any, boolean, character, integer, real, double, string; 

 tipos de biblioteca: data, horário, duração; 

 tipos genéricos: hash, listas, conjuntos e intervalos.   

As afirmativas (Assertion) são expressas nos arquétipos em lógica de 

predicados de primeira ordem (FOPL). Eles são utilizados em dois locais: para 

expressar restrições nos arquétipos ou para expressar restrições de objetos 

complexos. Em ambos lugares, o seu papel é o de restringir algo dentro do arquétipo. 

7.2.2 Banco de conceitos/documentos 

O banco de conceitos/documentos é responsável pela característica de 

estruturação do modelo, onde são armazenados conceitos e documentos seguindo o 

nível de conhecimento proposto na Norma ISO13606, ou seja, em forma de arquétipos. 

Eles podem ser desenvolvidos diretamente por profissionais da saúde, permitindo que 

sejam gerenciados e compartilhados, sem necessariamente que os usuários tenham 

conhecimento específico sobre o padrão informacional adotado. 

Na proposta do modelo XIMEHR, o usuário pode gerenciar e compartilhar 

diretamente dois tipos de arquétipos: os documentos (COMPOSITION) e os conceitos 

(ENTRY). Os outros arquétipos são criados indiretamente, ao se construir esses dois 

tipos. Por exemplo, ao se criar um conceito, arquétipos do tipo ELEMENT e CLUSTER 

são criados, mas não podem ser armazenados ou compartilhados no sistema. O 

mesmo ocorre com as SECTIONs, criadas no momento em que documentos são 

elaborados e organizados.  
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Além disso, o usuário pode redefinir seu perfil, alterando o tipo FOLDER 

que deseja criar, organizando os documentos em pastas. Um mesmo profissional 

pode ter mais de uma especialidade e assim propor documentos que podem estar em 

pastas distintas. Por exemplo, um profissional pode atuar em pediatria e, 

simultaneamente, no contexto medicina de família, criando documentos para as duas 

subáreas da saúde. Um documento (COMPOSITION) pode ser de uso transversal, ou 

seja, fazer parte de vários contextos de utilização no cuidado em saúde. 

7.2.3 Banco de dados 

O banco de dados utiliza a padronização definida na base de 

conceitos/documentos e contribui para a interoperabilidade entre sistemas. Ele 

consiste no repositório de dados em si, as informações fornecidas pelos usuários. 

Nesse repositório estarão armazenadas as informações sobre a saúde dos pacientes. 

Pretende-se que tais informações sejam representadas e armazenadas utilizando-se 

o Modelo de Referência da Norma ISO13606. Vale ressaltar que alguns estudos vêm 

sendo realizados no sentido de analisar como esses dados devem ser armazenados, 

como o apresentado em (Pessanha, 2015). 

O que se espera com isso é abrir a possibilidade para o compartilhamento 

de dados clínicos entre os profissionais de saúde de um mesmo paciente, 

simultaneamente ou em contextos distintos da assistência. Há uma grande vantagem 

no reúso ou reaproveitamento de dados sobre a saúde em ambientes diferentes. Por 

exemplo, a informação sobre o grupo sanguíneo de um indivíduo ou reações adversas 

a um medicamento podem ser muito úteis e oportunas em um atendimento hospitalar 

ou ambulatorial e deveriam ser compartilhadas com outros profissionais de saúde. Em 

diferentes locais de atendimento, em sistemas de informação distintos e por 

profissionais de saúde autorizados, dados de saúde devem ser compartilhados, 

visualizados e atualizados. 

7.3 Aplicação do modelo 

A proposta do XIMEHR é permitir que os usuários possam personalizar a 

interface do sistema para suas necessidades. Ou seja, se um profissional da saúde 
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precisa armazenar determinados dados dos pacientes, não é necessário que ele 

solicite uma mudança no sistema para o setor de tecnologia, por exemplo; ele mesmo 

poderá realizar as alterações. Com isso, ele ganha autonomia, agilidade e aumenta a 

probabilidade do sistema atender de forma plena a que se propõe. A FIGURA 47 

ilustra a aplicação do modelo, com os passos a serem seguidos pelos usuários para 

uso do modelo. 

FIGURA 47 - Aplicação do Modelo XIMEHR 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

Existem dois modos de interação do usuário: um de customização do 

sistema e outro de uso em si. As etapas de (1) a (4) ilustram o primeiro modo, onde é 

permitido que o usuário configure seu ambiente de trabalho. Após isso (etapas (5) e 

(6)), ele pode interagir com o sistema realizando as tarefas que deseja. 

A primeira etapa (1), apresentada na FIGURA 47, consiste em permitir ao 

usuário configurar/personalizar seu ambiente de trabalho. Essa etapa pode ser 

realizada pelo próprio especialista em saúde, que interagindo com a interface de 

abstração, consegue realizar suas customizações no sistema. Durante essa etapa, a 

base de conhecimentos é consultada (2), de forma a criar as abstrações necessárias, 
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mantendo a ligação com os conceitos propostos pela Norma ISO13606. Na base de 

conhecimento, estão presentes as ligações entre os elementos da interface, os níveis 

de informação e conhecimento. Ainda durante essa criação, a base de conceitos e 

documentos é criada ou editada (3), visto que estes podem ser compartilhados entre 

os diversos especialistas de domínio e exportados para outros sistemas, se 

necessário. Ao finalizar essa etapa, o ambiente de interação é construído de forma 

flexível, mas mantendo os dados padronizados e estruturados (4). Com isso, o usuário 

pode interagir com o sistema, de acordo com suas necessidades de registro clínico, 

sem se preocupar com os conceitos de informática envolvidos (5). Os dados gerados 

a partir dessa interação (etapa (6)) são armazenados numa base de dados descrita 

na Seção 7.2.3. De forma a ilustrar o modelo, o cenário apresentado na Seção 5.1 

pode ser completado da seguinte forma: 

Antônio é um médico que não consegue encontrar um sistema computacional 

que seja adequado para apoiá-lo com o registro de dados clínicos durante seu trabalho 

diário. Ele gostaria que fosse possível fazer adaptações no mesmo para que o sistema 

lhe atendesse de maneira mais satisfatória, eficiente e eficaz, mas não tem 

conhecimentos suficientes em computação e não está disposto a adquirir esses 

conhecimentos. Assim, Antônio gostaria de definir melhor ou até adaptar os 

documentos, conceitos e fluxos que estão presentes no sistema. 

Utilizando o Modelo, é possível detalhar o cenário: 

 

Antônio pode utilizar os recursos disponíveis pelo Customizador e criar um novo 

formulário de dados dos seus pacientes. Para isso, inicialmente ele poderá escolher o conjunto 

de dados que necessita, criando um ou mais conceitos. Sem saber que está criando um 

arquétipo do tipo ENTRY, Antônio pode escolher os campos que deseja, tanto rótulos como 

tipos de dados. O que permite que ele não precise saber esses conceitos é a interface de 

abstração, que busca simplificar os termos e significados para os usuários. Após criar os 

conjuntos de dados, Antônio poderá criar documentos, formulários de entrada de dados 

(arquétipo do tipo COMPOSITION). Durante essas criações, a Base de conhecimentos é 

acessada, de forma a garantir que os arquétipos criados sigam as diretrizes da ISO13606. Após 
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salvar os documentos, ele ainda pode organizá-los em pastas (FOLDER). Todos esses 

conceitos, documentos e pastas criados serão armazenados na Base de conceitos/documentos. 

Ele pretende ainda extrair informações por meio de relatórios detalhados de suas 

atividades e utilizar o sistema nos vários níveis de atendimento em que atua: primário, 

secundário e terciário. Além disso, ele gostaria de ter a possibilidade de importar de ou 

exportar para outros sistemas informações dos seus pacientes. 

Salvando os conceitos e documentos criados, Antônio estará salvando arquétipos 

(na Base de conceitos/documentos), o que permite que os dados sejam armazenados de forma 

padronizada e estruturada. Ao salvar os dados dos pacientes na Base de dados, estes poderão 

ser compartilhados com outros sistemas e profissionais. 
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Capítulo 8 

 

Protótipo 

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar o protótipo desenvolvido a 

partir do Modelo de Interface Extensível 

para Sistemas de Registro Eletrônico 

de Saúde, ilustrar a utilização do 

mesmo e a validação feita com 

usuários. 
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8 Protótipo do XIMEHR 

Neste capítulo, serão discutidos e resolvidos os problemas de número 5 e 6 

da FIGURA 4 (Seção 2.3). O problema 5, de natureza prática, do tipo implementação, 

é descrito como: desenvolvimento do protótipo baseado no modelo criado. O modelo 

foi apresentado no Capítulo 7 e, neste Capítulo, o protótipo será descrito como uma 

instância deste modelo. Já o problema 6 é de natureza teórica e busca saber se o 

protótipo construído atende ou não (ou em que grau) ao que foi levantado 

conceitualmente e descrito como respostas aos problemas de conhecimento (teóricos) 

2 (problemas existentes atualmente na modelagem conceitual) e 3 (Identificação das 

propriedades essenciais dos SRES) da FIGURA 4. Assim, apresentamos também a 

utilização e availação feita do protótipo. 

Com o objetivo de avaliar a utilidade e aplicação no contexto de uso do modelo 

XIMEHR com os usuários finais, um protótipo de interface foi desenvolvido baseado 

no framework Bootstrap 30 . Para ilustrar, implementamos conceitos relativos ao 

Sumário de alta de internação obstétrica no Hospital das Clinicas da UFMG (Ferreira 

et al, 2014; Reis, 2013). Dessa forma, os conceitos e campos apresentados nas 

interfaces simulam a interação de usuários realizando essa modelagem. Assim, o 

usuário cria um documento “Sumário” e o insere na estrutura do Prontuário do 

Paciente como um todo. Visando ilustrar os componentes do modelo, a seguir serão 

apresentadas algumas telas do protótipo. 

A metamensagem para o protótipo em si, seria: 

Caro profissional da saúde, esse protótipo foi desenvolvido para você, 

[Quem é você?] Você é um profissional da saúde que deseja ter mais autonomia para 

alterar o sistema que necessita utilizar. [O que você precisa saber?] Não é 

necessário nenhum conhecimento profundo em relação à padronização e informática. 

[O que você pode fazer?] Com esse sistema, você pode criar conceitos, documentos 

e toda estrutura do prontuário do seu paciente. Além disso, você pode compartilhar 

não só os dados do paciente, mas também os conceitos e documentos que estiver 

criando. [De que formas?] Você irá interagir com a interface criada e terá a 

                                            
30 http://getbootstrap.com/ 
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possibilidade de personalizar os formulários de entrada de dados, mantendo-os 

estruturados e padronizados. 

 

A FIGURA 48 apresenta a tela inicial do protótipo, onde o profissional tem 

acesso a funcionalidades como calendário, lista de coisas a serem feitas e 

possibilidade de conversar com outros profissionais, por exemplo. Além disso, tem 

acesso ao menu de funcionalidades presente no sistema, apresentado na FIGURA 49. 

FIGURA 48 - Tela inicial do protótipo 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

FIGURA 49 - Funcionalidades do protótipo 

 

                                 Fonte: Protótipo XIMEHR 
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Representando a Linguagem visual de interação (Seção 7.2.1), na FIGURA 

50 são apresentados os elementos léxicos definidos na interface de abstração. É 

importante perceber que a hierarquia dos elementos se mantém presente, mas agora 

apresentados na interface: 

 CAMPO SIMPLES (ELEMENT): Campo simples que compõe um conceito; 

 CAMPO COMPOSTO (CLUSTER): Campo composto que compõe um 

conceito; 

 CONCEITO (ENTRY): Um conceito, composto por campos simples e 

campos compostos; 

 ABA (SECTION): Abas de um documento, contendo diferentes conceitos; 

 DOCUMENTO (COMPOSITION): um documento (formulário de entrada de 

dados), formado por conceitos. 

FIGURA 50 - Representação gráfica dos elementos léxicos 

 

          Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Customizador de interface consiste nos recursos disponíveis para que o 

usuário possa personalizar sua interface, criando e editando documentos e conceitos 

a serem usados, além da estrutura em si dos documentos. A concepção do modelo 
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permite que conceitos sejam criados e inseridos nos documentos. Esses documentos 

podem ser organizados em pastas. No protótipo (FIGURA 49), esses recursos estão 

disponíveis no menu “Gerenciar” e permite: configurar estrutura dos documentos, 

compartilhar e gerenciar (criar, editar, deletar) documentos; compartilhar e gerenciar 

(criar, editar, deletar) conceitos. 

Para criar conceitos, o usuário deve criar os campos com os dados 

relacionados, podendo escolher dentre os tipos propostos pela ISO13606 (descritos 

na Base de conhecimento, Seção 7.2.1.3). O recurso apresentado no protótipo para 

criar conceitos permite que o usuário selecione os campos de diferentes tipos, como 

apresentado na FIGURA 51. Ao selecionar um campo, o usuário deve indicar o nome 

do mesmo, além de informar outros dados como obrigatoriedade (Aba “Editar campo” 

da FIGURA 51) e definir os termos relacionados ao conceito que está sendo criado 

(Aba “Lista de termos” da FIGURA 51). As relações entre os tipos de campos 

apresentados e os descritos na ISO13606 ficam armazenadas na Base de 

conhecimento e são transparentes para os usuários. Os campos criados aparecem na 

parte direita da tela, como “Nome completo da mulher”, de acordo com o tipo escolhido. 

FIGURA 51 - Tela do protótipo: Criação de conceitos 

 

  Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

A FIGURA 52 apresenta a tela que permite ao usuário criar um novo 

documento, organizando os conceitos em diferentes abas que podem ser criadas pelo 

usuário. Para isso, basta que o usuário arraste e solte os conceitos da lista de 
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“Conceitos listados” para “Novo documento”, podendo depois organizar e visualizar o 

documento como um formulário. 

FIGURA 52 - Tela do protótipo: Criação de novo documento 

 

             Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

De forma a organizar os documentos criados, é possível “Configurar a 

estrutura de documentos” (ver FIGURA 49), criando a estrutura de documentos do 

prontuário de forma hierárquica (em pastas) e inserindo documentos nas mesmas, 

como pode ser visto na FIGURA 53. Para isso, o usuário deve selecionar na “Estrutura 

do menu” o item que deseja e importar os documentos em “Informações”. 

A estrutura de documentos do Prontuário do paciente é configurada a partir 

da interação mostrada na FIGURA 53. Posteriormente, ao se criar um novo paciente, 

essa estrutura é apresentada e é possível habilitar ou não os itens configurados. 

Assim, é possível configurar a estrutura de documentos um paciente como mostra a 

FIGURA 54. A FIGURA 55 apresenta a estrutura de documentos criada como o menu 

lateral ao se criar um paciente. 
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FIGURA 53 - Tela do protótipo: Configurar estrutura de documentos 

 

                  Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

FIGURA 54 - Tela do protótipo: Estrutura de documentos de um paciente 

 

                          Fonte: Protótipo XIMEHR 
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FIGURA 55 - Tela do protótipo: Menu com a estrutura de documentos 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

Como parte do Banco de conceitos/documentos, o modelo também permite 

que os usuários possam gerenciar seus próprios documentos (visualizar, criar, editar, 

excluir, compartilhar), como mostra a tela apresentada na FIGURA 56. Além disso, 

como mostra a FIGURA 57, o usuário pode visualizar documentos que são 

compartilhados e obter algum dos listados, fazer uma cópia do mesmo e utilizar em 

seu ambiente de trabalho. Posteriormente, se desejar, ele pode compartilhar outro 

documento ou o documento por ele alterado. A coluna de “Avaliação” (vista na 

FIGURA 57) ainda não foi implementada, sendo apenas uma sugestão de que os 

documentos sejam avaliados pelos seus pares. 
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FIGURA 56 - Tela do protótipo: Gerenciamento de Documentos 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

FIGURA 57 - Tela do protótipo: Compartilhamento de Documentos 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

Da mesma forma, os usuários podem gerenciar conceitos (visualizar, criar, 

editar, excluir, compartilhar), como mostra na FIGURA 58. Além disso, podem 

visualizar conceitos compartilhados, como mostra a FIGURA 59. Dentre os conceitos 

compartilhados, o profissional pode selecionar um de uma determinada especialidade, 

criar uma cópia desse conceito e usá-lo ou editá-lo. Posteriormente, ele pode usar 

esse conceito para compor o documento que deseja. 
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FIGURA 58 - Tela do protótipo: Gerenciamento de Conceitos 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

 

FIGURA 59 - Tela do protótipo: Compartilhamento de Conceitos 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

8.1 Utilização do Protótipo 

Para demonstrar a utilização do protótipo, o detalhamento do cenário 

utilizando o modelo apresentado na Seção 7.3 será ilustrado, passo a passo. Para 

isso, serão intercaladas ao detalhamento do cenário as atividades que devem ser 

realizadas, exemplificando com os componentes do modelo descrito no Capítulo 7. 

Antônio pode utilizar os recursos disponíveis pelo Customizador e criar um novo 

formulário de dados dos seus pacientes. Para isso, inicialmente ele poderá escolher o conjunto 
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de dados de que necessita, criando um ou mais conceitos. Sem saber que está criando um 

arquétipo do tipo ENTRY, Antônio pode escolher os campos que deseja, tanto rótulos como 

tipos de dados. O que permite que ele não precise conhecer esses conceitos em conformidade 

com a norma ISO é a interface de abstração, que busca simplificar os termos e significados 

para os usuários.  

 

Para criar um conceito, o usuário deverá seguir os passos apresentados na 

FIGURA 60. 

FIGURA 60 - Passo a passo na criação de um Conceito 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

Após criar os conjuntos de dados, Antônio poderá criar documentos, formulários de 

entrada de dados (arquétipo do tipo COMPOSITION). Durante essas criações, a Base de 
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conhecimentos é acessada, de forma a garantir que os arquétipos criados sigam as diretrizes 

da ISO13606.  

 

Para criar um documento, o usuário deverá seguir os passos apresentados 

na FIGURA 61. 

FIGURA 61 - Passo a passo na criação de um Documento 

 

Fonte: Protótipo XIMEHR 

Após salvar os documentos, ele ainda pode organizá-los em pastas (FOLDER). Todos 

esses conceitos, documentos e pastas criados serão armazenados na Base de 

conceitos/documentos. 
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Para organizar a estrutura dos documentos que posteriormente será 

apresentada como menu para um novo paciente (ver FIGURA 53, FIGURA 54 e 

FIGURA 55), o usuário deverá seguir os passos apresentados na FIGURA 62. 

FIGURA 62 - Passo a passo na organização de documentos em pastas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ele pretende ainda extrair informações por meio de relatórios detalhados de suas 

atividades e utilizar o sistema nos vários níveis de atendimento em que atua: primário, 

secundário e terciário.  

 

Para realizar consultas e gerar relatórios, o usuário deverá seguir os passos 

apresentados na FIGURA 63. 
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FIGURA 63 - Passo a passo para geração de consultas e relatórios das atividades realizadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após configurar conceitos, documentos e a organização dos documentos é 

possível que o usuário interaja com o sistema para realizar as terafas que deseja. A 

FIGURA 64 ilustra o passo a passo na criação de um novo paciente pelo usuário, 

profissional da saúde.  
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FIGURA 64 - Passo a passo para criação de um novo paciente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É possível então configurar o menu de cada paciente (FIGURA 65), se 

desejado, de forma a personalizar os documentos necessários para cada um, 

dependendo da situação de atendimento. Vale ressaltar que as possibilidades de 

edição do menu são baseadas na estrutura de documentos apresentada na FIGURA 

62. 
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FIGURA 65 - Passo a passo para configuração da estrutura do menu 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outros fluxos de atividades são possíveis na utilização do protótipo, em 

relação às personalizações possíveis. Um pequeno exemplo: um usuário pode em um 

primeiro momento criar um documento e depois os conceitos a serem inseridos. De 

toda forma, diferentes fluxos não geram diferenças no resultado obtido. 
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8.2 Validação do Protótipo 

Visando validar o protótipo desenvolvido, avaliações com os usuários, 

profissionais de saúde e profissionais de informática, foram realizadas. A avaliação 

teve o caráter formativo, visto que foi realizada durante o processo de 

desenvolvimento e foi utilizado um método de investigação, o Método de Inspeção 

Semiótica Intermediado (MISI), apresentado na Seção 3.3.1.2.  

Esse método foi selecionado, visto que o objetivo do teste consistiu em 

analisar o protótipo criado não apenas em termos de interação, mas também quanto 

a escolha dos termos, as funcionalidades propostas e a utilidade do mesmo no dia a 

dia dos usuários. Por esse motivo, os testes foram conduzidos da seguinte forma: 

solicitava-se que o usuário executasse uma determinada tarefa e, ao mesmo tempo, 

ele era entrevistado, visando obter a opinião dos mesmos em relação ao processo, de 

uma forma geral. A avaliação, conforme descrita em 3.3.1.2, apresenta diferentes 

passos que são descritos a seguir. 

 

Delineamento do escopo 

Nesse momento da avaliação, o escopo foi definido e uma lista de tarefas 

a serem executadas foi criada, visando analisar o seguinte cenário: 

 

Maria é profissional da saúde, ela gostaria de utilizar um sistema que 

pudesse personalizar de acordo com suas necessidades e compartilhar informações 

com outros profissionais. Em sua unidade de atendimento foi definido um novo 

Sumário de Alta que ela gostaria de modelar em seu sistema e começar a utilizar, 

mantendo os dados consistentes e padronizados. Assim, seus dados ficariam 

compatíveis com aqueles usados nos outros sistemas de sua unidade de atendimento. 

 

Perfil dos participantes 

Participaram dos testes 7 usuários: 5 profissionais da saúde (2 enfermeiros e 3 

médicos) e 2 profissionais da computação. Na análise de perfil, consideramos os perfis 

de forma separada. O perfil geral dos usuários participantes, profissionais da saúde, 

pode ser visto na FIGURA 66. 
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FIGURA 66 - Perfil dos usuários – Profissionais da Saúde 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação às questões de utilização de algum sistema na atuação 

profissional e no ambiente pessoal, todos os usuários afirmaram que usam um ou 

mais sistemas. Em relação ao conhecimento técnico que os usuários possuem, a 

FIGURA 67 apresenta o conhecimento apresentado pelos usuários. 
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FIGURA 67 - Conhecimento dos padrões pelos usuários – Profissionais da Saúde 

  

Fonte: Elaborado pela autora  

  

Dos 5 profissionais da saúde envolvidos, apenas dois já atuaram na criação 

de arquétipos. Em relação aos profissionais da computação, os testes foram 

realizados com dois analistas de sistemas que atuam em um centro de informática da 

saúde.  Um deles atua há 10 anos na profissão, tem idade entre 36 e 45 anos, utiliza 

computador de 4 a 8 horas diárias e utiliza diversos sistemas, tanto no ambiente 

profissional, quanto pessoal. Ele conhece o padrão OpenEHR e a ISO13606 mas 

nunca atuou no desenvolvimento de arquétipos. O outro usuário participante atua há 

2 anos na profissão, tem de 18 a 25 anos e também utiliza o computador de 4 a 8 

horas diárias. No ambiente profissional e pessoal utiliza diversos sistemas. “Já ouviu 

falar” sobre o padrão OpenEHR e a ISO13606, sendo que nunca atuou no 

desenvolvimento de arquétipos. 

 

Preparação para a coleta de dados 

Durante a etapa de preparação, foram criados os documentos a serem 

utilizados durante o teste. Dessa forma, os seguintes documentos foram elaborados: 

o termo de consentimento, a lista de tarefas, o questionário de perfil dos usuários e o 

questionário de satisfação em relação ao uso. Esses documentos se encontram no 

Apêndice B.  
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Coleta de dados 

Para o registro da entrevista, utilizou-se a gravação do áudio e da interação, 

utilizando o software Snagit31. Os testes foram realizados entre os dias 13 e 15 de 

abril de 2016 em um ambiente controlado no local de trabalho dos participantes e 

conduzidos por um especialista em IHC. 

Inicialmente, o usuário recebia informações sobre o projeto e o propósito 

do protótipo a ser avaliado. Após a explicação do projeto, o termo de consentimento 

era lido e assinado pelo participante. Os participantes eram, então, convidados a 

responderem questões relacionadas ao seu perfil. 

 Em seguida, o avaliador fornecia a primeira tarefa a ser realizada pelo 

usuário e questionava o que ele esperava da tarefa e sobre os signos presentes na 

interface. Ao fim da interpretação dos signos estáticos, o usuário era convidado a 

interagir com o sistema, explorando os signos dinâmicos. Durante a interação, eles 

eram convidados a interpretar os signos presentes e avaliarem o comportamento do 

sistema em relação aos objetivos que possuíam. Cada tarefa foi fornecida 

separadamente para os usuários. Por fim, o usuário era entrevistado sobre a 

experiência de uso do sistema e a utilidade do mesmo em relação ao seu ambiente 

de trabalho. 

 

Preparação para análise dos dados 

Com as gravações e filmagens, além dos registros feitos em papel, foi 

possível realizar as análises dos dados obtidos. 

 

Análise dos dados 

Análises intra-participantes e inter-participantes (descritas na Seção 3.3.1.2) 

foram realizadas relacionando o que foi feito nas tarefas e as dificuldades gerais 

apresentadas. As tarefas executadas tinham como objetivo: 

 Criar um conceito; 

 Criar um documento, inserindo o conceito criado; 

 Visualizar o documento na estrutura do prontuário; 

                                            
31 Software para captura e gravação de telas. (https://www.techsmith.com/snagit.html) 
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 Criar um novo paciente, visualizando o documento criado na estrutura do 

prontuário; 

 Compartilhar o documento com outros profissionais; 

 Visualizar quantos documentos do tipo criado foram gerados depois de um 

período de tempo. 

 

As tarefas estão apresentadas a seguir com a análise feita a partir da 

execução dos participantes. 

 

TAREFA1 

 
Antes de criamos o documento em si, vamos criar um conceito. Isso porque um 
documento é composto por conceitos. 
Dessa forma, crie o conceito “Caracterização da Internação”, contendo os seguintes 
campos: 

 Caráter da internação 

 Data e Hora da internação 

 Modalidade de atendimento 
 

No contexto da análise dos signos estáticos, durante a criação de um conceito, 

o termo “conceito” gerou dúvidas aos usuários. Antes de iniciar o teste, ao apresentar 

o projeto aos usuários, uma imagem da representação gráfica dos elementos léxicos 

era apresentada ao usuário (FIGURA 50, apresentada no Capítulo 8). Visualmente, 

através da figura apresentada, o usuário conseguia compreender os termos criados. 

Entretanto, durante a interação surgiram algumas dúvidas quanto aos termos. Dois 

usuários sugeriram que o termo “conceito” fosse alterado para: “conjunto de entradas”, 

“conjunto de campos” ou “conjunto de parâmetros”. Porém, ao discutirmos as opções 

e significados, a sugestão era mantida em “conceito”, desde que fosse desenvolvido 

um material informativo a ser associado ao sistema. Isso porque o signo não é 

conhecido ou utilizado no domínio e tem que ser aprendido para uso do protótipo. 

Em relação ao signo estático “gerenciar” no menu, o mesmo não estava 

claro em um primeiro momento. Isso porque para gerenciar conceitos, documentos e 

estrutura de documentos, era necessário clicar nessa opção. Entretanto, após o 
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primeiro contato, para as outras tarefas, as funcionalidades presentes em “gerenciar” 

eram facilmente encontradas. 

No momento de criação do conceito em si, os usuários apresentaram 

dificuldades em optar por qual tipo de campo que deveriam selecionar naquele 

momento. Cabe ressaltar que não havia uma ajuda localizada com a descrição de 

cada tipo, mas a dúvida era conceitual (e.g. para descrever uma determinada situação 

do paciente, seria melhor deixar um campo em aberto ou criar opções?). Entretanto, 

a liberdade de escolha e quantidade de tipos disponíveis foram fatores elogiados pelos 

usuários. 

 

TAREFA2 
 
Agora já temos um conceito criado para ser utilizado no documento. 
 
Assim, crie o documento “Sumário de Alta Obstétrica” e insira o conceito 
“Caracterização da Internação” no documento do Sumário na aba MULHER. 

 

 

Na Tarefa 2, o termo “documento” não causou dúvida entre os usuários 

como o termo “conceito”. Mesmo assim, foi sugerido por um usuário a mudança do 

termo “documento” para “formulário”. 

A criação em si do documento, feita a associação entre documentos e 

conceitos foi realizada sem dificuldades pelos usuários. A ajuda “Clique e arraste aqui 

os conceitos que deseja” (FIGURA 68) auxiliou aos usuários durante a interação e a 

forma de criar os documentos foi realizada sem grandes problemas pelos usuários.  

FIGURA 68 - Interação proposta no protótipo para criação de documento 

 

Fonte: Tela do protótipo 
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TAREFA3 
 
Você agora gostaria de utilizar o documento criado para seus pacientes. A estrutura 
dos documentos se assemelha às pastas que usamos em nossos computadores.  
 
Insira o Sumário de Alta Obstétrico na pasta de “Relatório/ Sumários de Alta”, 
configurando a estrutura de documentos dos pacientes. 

 

 

A Tarefa 3 apresentou alguns desafios aos usuários. Atualmente, a 

estrutura de documentos está apresentada como uma árvore de arquivos e 

documentos. Para configurarem essa estrutura de documentos, os usuários gostariam 

de mover pastas e documentos, o que não é permitido com os recursos existentes. 

Diante da dificuldade de interação, foram propostas mudanças na forma de 

interação dessa página: a tela seria dividia em duas partes, como apresentada 

atualmente, mas de um lado as pastas pudessem ser movimentadas para outros 

locais e do outro a lista de documentos presentes em uma determinada pasta.  

Outra sugestão dada pelos usuários foi criar algumas estruturas padrões 

para especialidades e mesmo diferentes dentro de cada. Por exemplo, criar uma 

estrutura padrão de documentos para “Pediatria” e dentro ter outras opções como 

“Pediatria - consulta” e “Pediatria - nefrologia”.  

 

 

TAREFA4 
 
Crie um novo paciente e configure a estrutura de documentos desse paciente, de forma 
que o Sumário de Alta apareceria como um documento que possa ser preenchido. 

 

 

A criação de um novo paciente foi realizada pelos usuários sem grandes 

dificuldades, sendo sugerido que os pacientes de um determinado dia já ficassem 

listados na primeira tela, havendo a possibilidade de buscá-los por outros dados e não 

apenas o nome. A localização do termo “estrutura de documentos” e o termo em si 

foram discutidos. Os usuários sugeriram que o botão ficasse localizado ao final do 

menu lateral e o termo fosse substituído por: “Estrutura do prontuário do paciente”. 
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Em um primeiro momento, ficaram confusos com essa opção, mas ao visualizarem o 

menu lateral alterado, entendiam o propósito desse signo dinâmico. 

Novamente a sugestão de criação de padrões foi feita, eles gostariam de 

optar por estruturas de arquivos prontos como “Paciente – consultório” ou “Paciente – 

internação”. Seriam demandas por estruturas que poderiam ser criadas a partir do 

modelo, e não precisariam já existir. Isso permite que cada área, de cada local, crie 

os documentos que atendam da melhor forma um determinado contexto. 

 

TAREFA5 
 
Você comentou com um colega e ele ficou interessado em ver o documento que você 
criou, compartilhe o Sumário para os profissionais de sua especialidade. 

 

 

A funcionalidade de compartilhamento de documentos e conceitos foi bem 

vista pelos usuários, além da possibilidade de realizar alterações posteriores nos 

mesmos. Os usuários não sentiram dificuldades na realização dessa tarefa.  

TAREFA6 
 
Após uma semana de trabalho, você gostaria de ver quantos Sumários você gerou. 
Veja em suas atividades como gerar um relatório de quantos “Sumário de Alta” foram 
preenchidos por você no período de 05 a 11/04/2016. 

 

 

Os usuários aprovaram a proposta de geração de relatórios e gráficos 

consolidados no sistema. Essa tarefa foi realizada sem dificuldades pelos usuários, 

que acharam interessante e útil terem esses relatórios gerados de forma rápida e 

estruturada. 

 

Interpretação dos resultados 

A aplicação do MISI no protótipo permitiu identificar algumas categorias 

relevantes para a análise do mesmo. Também foram identificados problemas quanto 

aos signos estáticos e quanto a interação. A seguir as categorias estão apresentadas 

e a metamensagem reconstruída. 
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Utilidade do sistema 

Refere-se ao potencial de uso do protótipo pelos usuários em ambiente real 

de uso. Em entrevista com os usuários, os profissionais da saúde afirmaram que o 

sistema pode auxiliar em seu dia a dia de trabalho. Dois usuários envolvidos, inclusive, 

relataram que atualmente possuem anotações em papel de dados que não são 

abordados no sistema que utilizam. Os profissionais de informática também acharam 

interessante o sistema, visto que para realizarem alterações em sistemas existentes 

demandam custos e tempo. 

Atualmente, os usuários não possuem a opção de customizar e 

personalizar o sistema de acordo com a realidade que atuam. Assim, essa foi a 

característica considerada mais importante por eles: a possibilidade do próprio usuário 

criar seus documentos. Uma profissional da saúde afirmou: “O mais interessante do 

protótipo é a possibilidade do próprio usuário criar seus documentos, de acordo com 

o perfil/demanda e ainda poder compartilhar”.  

 

Terminologia a organização das informações 

Os usuários foram questionados quanto à clareza das informações 

apresentadas no sistema. Eles afirmaram: “em sua maioria, estão claros”, mas 

existem termos que são utilizados que não são comuns no seu dia a dia como 

conceitos e estrutura de documentos.  Os profissionais de computação realizaram as 

tarefas mais rapidamente que os profissionais da saúde, que tiveram mais dificuldades 

com os signos estáticos e a lógica utilizada. Essa percepção indica a necessidade de 

busca por outros signos (para representar os elementos léxicos da linguagem) que 

sejam conhecidos pelos usuários finais da área da saúde ou complementá-los na 

implementação dos sistemas com signos metalinguísticos que os expliquem os 

significados para os usuários. 

 

Interface 

Refere-se aos recursos visuais e funcionalidades existentes. A organização 

das informações e cores utilizadas agradaram aos usuários, que afirmaram que o 

sistema está claro e limpo. Os símbolos dinâmicos e formas de interação foram 
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criticados em alguns momentos, como o relatado em “gerenciar estrutura de 

documentos”.  

 

Limitações e sugestões quanto ao uso 

Refere-se às sugestões e limitações de uso existentes no sistema. 

Usuários sugeriram que o sistema seja utilizado em clínicas, consultórios e por 

pequenas equipes de saúde para que eles possam, num primeiro momento, avaliar o 

compartilhamento de documentos e dados. 

Outro ponto apresentado, refere-se à limitação de permissão de uso a ser 

dada para cada usuário. Isso porque os usuários acreditam que é necessário um 

treinamento, mesmo que breve, sobre as possibilidades de uso do sistema antes que 

o mesmo seja utilizado pelos usuários. Nesse treinamento, é necessário apresentar 

parte da linguagem criada, tanto em termos léxicos quanto a sintaxe. Além disso, não 

foi questionado aos usuários se eles já haviam customizado algum sistema, o que 

apresenta novas possibilidades que talvez sejam inovadoras para eles. 

Não houve uma avaliação dos signos de metacomunicação, pois eles ainda 

não estão presentes na interface do protótipo. Mas houve uma discussão em relação 

ao que deve ser criado como forma de ajuda para os usuários e foi sugerida a criação 

de um manual com a descrição dos termos utilizados e exemplos de “Como criar um 

conceito”, “Como criar um documento”, etc. Cabe ressaltar que o manual pode ser na 

forma de um sistema de ajuda integrado, contextualizado que apresentasse e 

aprofundasse o detalhamento sob demanda, como mostrado em Silveira (2001). 

 

Uma possível reconstrução da metamensagem: 

Caros profissionais da saúde e de informática, esse protótipo foi 

desenvolvido para vocês. [Quem é você?] Você, profissional da saúde, deseja ter 

mais autonomia para alterar o sistema que necessita utilizar. Você, profissional da 

informática, deseja realizar alterações no sistema, caso solicitado, de uma forma mais 

direta e rápida, diminuindo custo e tempo. [O que você precisa saber?] Para interagir 

com o protótipo, é necessário entender os termos utilizados e a sintaxe dos mesmos. 

Além disso, precisa estar disposto a interagir com funcionalidades de customização, 

que te dão liberdade mas exigem uma interação mais complexa do que o simples uso. 
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[O que você pode fazer?] Com esse sistema, você pode personalizar a estrutura de 

documentos de acordo com sua necessidade, pode tirar ou acrescentar campos em 

um determinado formulário, sem a necessidade de solicitar e aguardar por essa 

alteração. Além disso, pode compartilhar os documentos e conceitos, além dos dados 

dos pacientes com outros profissionais. [De que formas?] Você deverá interagir com 

os mecanismos de interação criados, que são mais complexos que o simples uso, 

mas te dão mais liberdade e autonomia. 

 

A partir da avaliação realizada, focando nas três propriedades essenciais, 

é possível analisar o modelo proposto. Quanto à padronização, os usuários não 

mencionaram esse termo, indicando que não foi percebido pelos usuários que os 

conceitos da Norma ISO13606 estavam inseridos no mesmo. Entretanto, mesmo 

havendo a linguagem visual de interação, eles sentiram falta de um treinamento em 

relação aos termos léxicos e as relações entre eles. Nesse aspecto, a abstração dos 

termos (facilidade de interação) foi questionada, visto que os usuários tiveram dúvidas 

quanto aos signos usados. A flexibilidade foi a característica mais percebida e 

elogiada pelos usuários, que afirmaram que a possibilidade de personalizar o sistema 

para seus contextos seria o maior ganho que teriam. 
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Capítulo 9 

 

Conclusões  

 

Objetivo do Capítulo 

 

Apresentar as considerações finais do 

trabalho, destacando o alcance dos 

objetivos descritos no Capítulo 1. Listar 

e ilustrar possíveis trabalhos futuros a 

serem desenvolvidos. 
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9 Conclusões 

O problema que norteou esse trabalho pode ser expresso na forma da 

seguinte questão de pesquisa: “Como possibilitar a interação por usuários finais, 

profissionais da saúde, em sistemas SRES baseados na norma ISO 13606, permitindo 

que os mesmos possam personalizar sua interface mantendo estrutura e 

padronização dos dados armazenados pelo sistema?” Essa questão caracteriza e 

delimita o contexto do problema: afinal, porque é necessário que se permita ao usuário 

personalizar sua interface? Qual é o objetivo disso? 

Os usuários, de uma forma geral, trabalham com sistemas previamente 

pensados e desenvolvidos para um determinado contexto específico, uma 

especialidade médica por exemplo. Muitas vezes, esses sistemas são concebidos 

apenas por profissionais da informática, sem considerar como central a participação 

dos usuários. Existem várias técnicas e ferramentas para que o usuário atue mais 

ativamente em todo processo de desenvolvimento dos sistemas. Entrevistas, 

questionários, grupos focais, por exemplo, são técnicas utilizadas para identificar 

dados dos usuários (Barbosa, 2010). Outras técnicas como cenários, personas e 

análises de tarefas visam identificar, além das características, as atividades dos 

usuários. Entretanto, é notável o fato de que os usuários, mesmo participando do 

processo, nem sempre conseguem que o sistema os atendam de forma plena.  

Como visto ao longo do texto, no contexto da saúde esse cenário é 

especialmente crítico, pois por mais que participem do processo de desenvolvimento 

do sistema, cada profissional possui necessidades específicas de sua especialidade 

médica, que são difíceis de serem atendidas por uma aplicação genérica. Além disso, 

um mesmo profissional atua em diferentes ambientes e muitas vezes um sistema 

atende a um determinado contexto, mas não outro. Outro ponto importante é que, 

devido à complexidade do conhecimento em saúde, as terminologias mudam com 

rapidez e novas necessidades vão surgindo. Assim, Flexibilidade, juntamente com a 

Facilidade de interação são propriedades essenciais dos sistemas RES. Isso porque 

deve ser possível que os usuários possam adaptar e personalizar os sistemas, mas 

de uma forma mais simples e direta. Outra propriedade levantada é Padronização e 

Estrutura. Os sistemas devem armazenar os dados de forma segura, completa e 
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estruturada. Isso torna viável realizar consultas e gerar relatórios úteis para o 

gerenciamento. Além disso, a estruturação dos dados permite seu compartilhamento 

entre sistemas ou mesmo entre profissionais em um mesmo ambiente. 

9.1 Alcance dos objetivos propostos 

Este trabalho teve como objetivo geral elaborar um Modelo de Interface 

Extensível para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde baseados na ISO13606. 

Esse desenvolvimento está inserido num contexto maior, que aborda o problema 

prático apresentado na Seção 2.3. O método de investigação utilizado como pano de 

fundo orientador foi a Design Science Research, que proprõe a geração de 

conhecimentos novos e de caráter científico a partir do estudo do processo de 

concepção de artefatos. 

Para analisar e atuar neste problema, ele foi dividido em problemas 

menores, práticos ou de conhecimento, de forma a se propor uma solução pautada 

na teoria envolvida e também contribuir teoricamente para o campo. Dessa forma, 

foram realizadas as atividades apresentadas no Capítulo 2, Metodologia. As 

atividades seguiram um fluxo a partir da questão problema apresentada, atendendo 

aos objetivos específicos listados. 

Em um primeiro momento buscou-se, além de caracterizar e delimitar o 

problema em si, analisar trabalhos já desenvolvidos na área, de forma a entender mais 

profundamente a atual posição da questão em aberto. Assim, foram feitos 

levantamentos teóricos dos temas, apresentados nos Capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

Isso envolveu analisar o conceito da Interação Humano Computador no contexto da 

Ciência da informação e caracterizar os sistemas de Registro Eletrônicos de Saúde. 

Nesse esforço, esteve inserido o objetivo de se levantar e analisar as necessidades 

dos usuários envolvidos na modelagem de conceitos clínicos. Ferramentas foram 

escolhidas e analisadas visando caracterizar os desafios apresentados pelos usuários. 

Assim, foram analisados aspectos de comunicabilidade do ferramental existente para 

modelagem de conceitos clínicos.  

Uma análise de propriedades essenciais de sistemas SRES, então, foi 

realizada. As propriedades essenciais levantadas foram: Facilidade de interação, 
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Flexibilidade e Estrutura e Padronização. A Estruturação possibilita a recuperação dos 

dados através de consultas e geração de relatórios. A Padronização facilita a 

interoperabilidade com outros sistemas. Já a Flexibilidade permite a adaptação e 

possibilidade de customização por cada usuário. Dessa forma, busca-se soluções que 

possibilitem, ao mesmo tempo, o reúso de conceitos e documentos (flexibilidade na 

camada de apresentação), tendo também a propriedade de Facilidade de interação 

sendo aplicada, mantendo a persistência de forma estruturada na camada de dados.  

Mas o que é necessário nesses sistemas para que atendam às 

propriedades levantadas? Dessa forma, essas propriedades foram analisadas e foi 

constatado que os sistemas existentes atualmente não abordam todas essas 

características levantadas. Isso porque trata-se de um desafio em si juntar esses itens 

em um só sistema visto que são características que devem dar liberdade aos usuários, 

mas manter estruturação dos dados. Durante essa etapa, selecionar e ter acesso a 

sistemas existentes foram tarefas difíceis. Muitas vezes os sistemas são 

desenvolvidos em um determinado ambiente no qual não é possível o acesso. 

Sistemas governamentais, por exemplo, precisam de todo um processo de pesquisa 

para que possam ser liberados para análise. 

Após a identificação das propriedades, no Capítulo 6, foi possível conhecer 

alguns trabalhos relacionados com o objeto investigado nesta tese. Respondendo ao 

Problema 3, identificação das propriedades essenciais, (FIGURA 4, Seção 2.3), eles 

foram agrupados de acordo com o tema, separados em: requisitos de sistemas SRES 

e cada propriedade essencial (Flexibilidade, Facilidade de Interação e Padronização 

e Estrutura). 

Com as propriedades caracterizadas, a próxima etapa consistiu em criar 

um modelo que pudesse atendê-las, o modelo XIMEHR (que responde ao Problema 4, 

desenvolvimento do modelo de interação, da FIGURA 4 – Seção 2.3). Trata-se de um 

modelo conceitual, com uma arquitetura e propósito que visam solucionar a questão 

problema em alguns aspectos. Com vistas a avaliar o modelo, foi necessário 

desenvolver um protótipo, nele baseado, que pudesse concretizar a conceitualização 

proposta, gerando outros conhecimentos. O protótipo é a resposta ao Problema de 

natureza prática número 4 apresentado na FIGURA 4. Um sistema que pudesse ser 

apresentado aos usuários e discutido com os mesmos, para avaliá-lo, tanto no sentido 
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teórico de sua existência quanto do ferramental criado para que as soluções propostas 

pudessem ser efetivadas.  

Respondendo aos problemas 5 e 6, desenvolvimento e avaliação do 

protótipo, (FIGURA 4 – Seção 2.3), o protótipo foi avaliado com os usuários, 

profissionais da saúde e de informática. Em relação à utilidade ele foi avaliado 

positivamente com unanimidade, sendo considerado como um possível sistema que 

auxilia os usuários na sua prática diária e diminui a sua dependência da equipe de 

desenvolvimento dos sistemas. Inclusive, isso foi uma característica apoiada pelos 

próprios profissionais de computação, visto que realizar alterações em sistemas é 

dispendioso em tempo e dinheiro.  

Durante a avaliação, alguns aspectos relativos aos mecanismos de 

interação adotados no sistema, assim como signos escolhidos para comporem a 

interface foram questionados pelos usuários. Em relação aos signos, a linguagem 

utilizada na área da saúde é bastante específica e os novos termos introduzidos (como 

conceitos e documentos) não são comuns aos profissionais da saúde. Algumas 

sugestões foram dadas em relação aos mecanismos de interação, visando tornar as 

atividades mais simples de serem executadas.    

Em relação aos pressupostos levantados na Seção 2.1, as seguintes 

considerações podem ser feitas em relação a cada um: 

 Há profissionais da saúde que desejam atuar na modelagem clínica dos 

dados coletados em suas práticas, visando adaptar sistemas que sejam 

mais adequados ao seu trabalho diário; 

 

Durante o trabalho, foram feitos alguns contatos diretos com os 

profissionais da saúde, como as entrevistas realizadas e a avaliação do protótipo com 

a participação dos mesmos. Em vários momentos eles confirmaram que seria 

interessante a possibilidade de adaptarem os sistemas para que fossem mais 

adequados ao uso, visto que a dificuldade em desenvolver sistemas especifícos para 

cada área da saúde existente é grande. Entretanto, os usuários afirmaram que não 

estão dispostos a adquirir conhecimentos técnicos para realizarem essas alterações. 

Sugeriram que talvez seria interessante ter dois níveis de usuários, um para o 
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responsável por grande parte das customizações com maiores permissões e outro 

para o restante da equipe (com permissão limitada de customização). 

 As ferramentas atuais de modelagem de informação clínica exigem 

conhecimentos técnicos e normativos que, em conjunto, não são 

familiares aos profissionais de saúde nem de informática. 

Análises das ferramentas existentes foram feitas visando levantar as 

dificuldades presentes no processo de modelagem. Essa hipótese foi confirmada e os 

desafios estão apresentados na Seção 4.4 Importante destacar que foi identificado 

que os usuários precisam ter um alto conhecimento do padrão adotado e de 

informática para atuarem em algumas tarefas da criação de arquétipos. 

 Existem propriedades essenciais – tais como aquelas referentes à 

interação com os usuários, à estruturação dos dados e à sua 

padronização – que os SRES devem atender e é possível identificá-las. 

 

Os requisitos de sistemas SRES são inúmeros e complexos, pois 

abrangem informações importantes e diversificadas. Neste trabalho, destacamos três 

dessas propriedades, descritas no Capítulo 6, mas a gama existente é muito mais 

ampla do que a abordada aqui (inclui segurança, gestão, perenidade, diversidade, 

armazenamento dos dados, etc). Em Albergaria (2013b), por exemplo, são 

apresentadas propriedades dos documentos arquivísticos aplicadas ao prontuário 

eletrônico do paciente que não foram discutidas neste trabalho. Trata-se de uma 

limitação do trabalho a não abordagem de todas as propriedades, visto que somente 

algumas foram priorizadas visando destacar a adaptação dos sistemas às 

necessidades dos usuários, além da satisfação dos mesmos.  

Através do modelo criado, foi possível equilibrar três características difíceis 

de serem atendidas em um mesmo contexto: Abstração dos conceitos (visando 

Facilidade de interação), Padronização e Estrutura e Flexibilidade. Entretanto, o uso 

e compartilhamento por diferentes profissionais e ambientes ainda não foi possível 

comprovar. Para isso, é necessário aplicar o protótipo criado e ampliar os recursos de 

compartilhamento de dados. 
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O trabalho em pauta contribuiu principalmente nos seguintes itens, dentro 

do contexto dos objetivos listados na Seção 1.2.2: 

 Levantamento das necessidades dos usuários, profissionais da saúde 

que gostariam de atuar na modelagem dos conceitos clínicos; 

 Análise dos desafios no processo de criação de arquétipos; 

 Identificação e proposta de um conjunto básico de propriedades 

essenciais de SRES; 

 Proposta de um modelo de interação que permite que o profissional de 

saúde possa realizar a modelagem conceitual de sistemas; 

 Desenvolvimento e avaliação do protótipo desenvolvido a partir do 

modelo. 

O trabalho desenvolvido ainda pode contribuir em diferentes aspectos, a 

seção a seguir apresenta alguns possíveis trabalhos futuros que podem ser realizados. 

9.2  Estudos futuros 

Por se tratar de um trabalho multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas 

como Ciência da Informação, Ciência da Computação e Medicina, várias são as 

possibilidades de continuidade do mesmo. 

Novas avaliações podem ser realizadas com os usuários, visando 

identificar outros tipos de problemas ou aplicar a avaliação em contextos distintos, 

com mais profissionais. Por exemplo, profissionais que trabalham em mais de um 

ambiente e, às vezes atendem os mesmos pacientes nos dois ou profissionais que 

tem mais de uma especialidade, que atuam em um único ambiente. Outra questão é 

o desenvolvimento do material de apoio ao uso do sistema (desenvolvimento de uma 

ajuda contextualizada, localizada diretamente nos itens da interface).  

O desenvolvimento em si do protótipo é um trabalho a ser executado, 

realizando as alterações sugeridas na avaliação e novamente validando com usuários. 

Esse desenvolvimento deve conter uma solução para o armazenamento dos dados, 

como o apresentado em Pessanha (2015). Posteriormente, ele pode ser avaliado em 

um ambiente real, sendo utilizado por uma equipe de profissionais da saúde. O 

processo do desenvolvimento em si também pode ser pesquisado e documentado. 
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Ao sugerir o uso do sistema por uma equipe, um aspecto relevante consiste 

no uso colaborativo do sistema. Novas pesquisas podem ser realizadas visando 

agregar melhorias em relação ao compartilhamento de documentos e dados entre 

profissionais. Isso porque agregar funcionalidades, tornando o sistema mais 

colaborativo, ou seja, permitindo que equipes trabalhem juntas utilizando mesma 

ferramenta, é extremamente relevante. 

O uso de nomenclaturas e de ontologias médicas também deve ser 

analisado e validado no contexto do modelo. Essa linha de pesquisa deve ser 

explorada, visando tornar os dados a serem armazenados ainda mais estruturados. 

Enfim, abordar sistemas de saúde é algo desafiador e instigante, pois 

possui demandas e aplicações reais, o que torna o trabalho sempre interessante. 
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Apêndice A – Tópicos para entrevista com profissionais da saúde 

 

1. NOME 

2. ESPECIALIDADE MÉDICA 

3. IDADE 

4. SEXO 

5. QUANTO TEMPO ATUA 

6. VOCÊ USA ALGUM SISTEMA 

A. SIM 

 GOSTA? POR QUE? 

 SENTE FALTA DE ALGUMA COISA? DE QUE? 

 TEM ALGUMA COISA QUE NÃO GOSTA? O QUE? 

 SEMPRE USOU SISTEMAS COMPUTACIONAIS OU SEMPRE 

UTILIZOU PAPEL? SE MUDOU, GOSTOU DA MUDANÇA? 

B. NÃO 

 POR QUE NÃO USA? 

 JÁ TEVE CONTATO COM ALGUM SISTEMA DESSE TIPO? SE 

NÃO, TEM CURIOSIDADE? 

 ACHA O CONTROLE EM PAPEL SUFICIENTE 

 

7. QUE TIPO DE INFORMAÇÃO ACHA INTERESSANTE ARMAZENAR? (DADOS DO 

PACIENTE, OBSERVAÇÕES, SINTOMAS, MEDICAÇÕES) 

8. CASO O SISTEMA SEJA USADO POR VÁRIOS MÉDICOS DE SUA 

ESPECIALIDADE EM UMA CLÍNICA, POR EXEMPLO, ACHA NECESSÁRIO/ÉTICO 

TEREM ACESSO AOS DADOS INSERIDOS POR OUTRO PROFISSIONAL? 

9. NO GERAL, QUAL SUA OPINIÃO SOBRE INFORMATIZAR OS REGISTROS DE 

SAÚDE? 
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Apêndice B – Material da avaliação do protótipo 

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DOS USUÁRIOS 

NOME 

 

PROFISSÃO 

 

QUAL O TEMPO DE ATUAÇÃO NA PROFISSÃO? 

 

IDADE 

( ) De 18 a 25 anos ( ) De 26 a 35 anos ( ) De 36 a 45 

anos 

( ) Maior de 45 anos 

SEXO 

( ) Masculino ( ) Feminino 

QUANTAS HORAS POR DIA UTILIZA O COMPUTADOR? 

(  ) Menos de 2 horas ( ) de 2 a 4 horas ( ) de 4 a 8 horas ( ) Mais de 8 horas 

UTILIZA ALGUM SISTEMA NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DIÁRIA? 

( ) Sim ( ) Não 

 

UTILIZA ALGUM SISTEMA NO AMBIENTE PESSOAL? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

POSSUI CONHECIMENTOS NO PADRÃO OPENEHR? 

( ) Nunca ouvi 

falar 

( ) Já ouvi 

falar 

( ) Conheço  ( ) Conheço 

muito 

( ) Sou expert 
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POSSUI CONHECIMENTOS NA ISO13606? 

( ) Nunca ouvi 

falar 

( ) Já ouvi 

falar 

( ) Conheço  ( ) Conheço 

muito 

( ) Sou expert 

 

 

JÁ ATUOU NA CRIAÇÃO DE ARQUÉTIPOS?  

Se sim, qual o contexto? E quais as dificuldades encontradas? 
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ENTREVISTA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS 

 
NOME 

 

APONTE O QUE VOCÊ ACHOU MAIS INTERESSANTE NO PROTÓTIPO. 

 

 

ACHA QUE O SISTEMA PODE SER ÚTIL NO SEU DIA A DIA? 

 

 

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO SISTEMA ESTÃO CLARAS? 

 

APONTE SITUAÇÕES EM QUE TEVE DIFICULDADES DE NAVEGAR NO PROTÓTIPO 
DURANTE A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS. 

 

 

ESSE ESPAÇO É RESERVADO PARA QUE VOCÊ DÊ SUGESTÕES. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Título: modelo de interface extensível para sistemas de Registro Eletrônico de Saúde baseados na 
ISO13606 
Data: Abril/2016  
Pesquisadora: Elisa Tuler de Albergaria 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que objetiva analisar o protótipo 
do modelo de interface extensível para sistemas de Registro Eletrônico de Saúde baseados na 
ISO13606. Seguem alguns pontos em relação à pesquisa: 

Contexto: Esse trabalho está sendo desenvolvido como parte da tese da aluna Elisa Tuler de Albergaria, 
doutoranda do programa de Ciência da Informação da UFMG. 

Privacidade: Informações que possam identificar os participantes da pesquisa não serão divulgadas. O 
seu nome não aparecerá em nenhum relatório. Caso deseje, poderá solicitar uma cópia dos dados 
gerados por você.  

Compensação: Você não terá nenhum gasto com a sua participação no teste e também não receberá 
pagamento pelo mesmo, sua participação será voluntária. 

Você foi selecionado para a realização dos testes porque você faz parte do público-alvo do 
sistema em questão, porém você poderá terminar o teste a qualquer momento, caso sinta necessidade. 
Para participar desse teste será solicitada a sua especial colaboração em executar as tarefas que o 
pesquisador lhe entregará impressa. Qualquer dúvida, entrar em contato através do email 
etuler@gmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dessa forma, dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar desse teste.  

 

Belo Horizonte,  

 

 

Assinatura do participante  

 

 

 

 



181 

 

 

 

LISTA DE TAREFAS 

 

O sistema aqui apresentado é baseado no modelo XIMEHR, um modelo de interface 

extensível para sistemas de Registro Eletrônico de Saúde baseados na ISO13606. Trata-se 

de um sistema que visa permitir que profissionais da saúde possam criar e compartilhar 

documentos e conceitos do prontuário médico. Isso tudo de uma forma amigável para os 

usuários (fácil interação) mas mantendo os dados organizados e bem estruturados.   

Ele atende ao seguinte cenário: 

 

Antônio é um profissional da saúde que não consegue encontrar um sistema 

computacional que seja adequado ao seu trabalho diário. Ele gostaria que fosse possível fazer 

adaptações no mesmo para que o sistema lhe atendesse de maneira mais eficiente e eficaz, 

mas não tem conhecimentos suficientes em computação e não está disposto a adquirir esses 

conhecimentos. Assim, Antônio gostaria de definir melhor ou até adaptar os documentos e 

conceitos que estão presentes no sistema. Ele gostaria de poder extrair informações por meio 

de relatórios detalhados de suas atividades e utilizar o sistema nos vários níveis de 

atendimento que realiza (primário, secundário e terciário). Além disso ele gostaria de ter a 

possibilidade de importar ou exportar informações dos pacientes de outros sistemas. 

 

Utilizando o protótipo, cada profissional pode criar uma estrutura de documentos de seus 

pacientes, personalizando para cada um também, se necessário. Além disso pode 

compartilhar documentos, conceitos e posteriormente os dados dos usuários. Um documento 

consiste em um conjunto de conceitos. Um Sumário de Alta, por exemplo, é um documento.  

 

A seguir iremos simular a criação de um Sumário de Alta usando o protótipo, mais 

especificamente um Sumário de Alta Obstétrico.  
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Antes de criamos o documento em si, vamos criar um conceito. Isso porque um 
documento é composto por conceitos. 
Dessa forma, crie o conceito “Caracterização da Internação”, contendo os seguintes 
campos: 

 Caráter da internação 

 Data e Hora da internação 

 Modalidade de atendimento 

 
 
Agora já temos um conceito criado para ser utilizado no documento. 
 
 
Assim, crie o documento “Sumário de Alta Obstétrica” e insira o conceito “Caracterização 
da Internação” no documento do Sumário na aba MULHER. 
 
 

 

Você agora gostaria de utilizar o documento criado para seus pacientes. A estrutura dos 
documentos se assemelha às pastas que usamos em nossos computadores. Insira o 
Sumário de Alta Obstétrico na pasta de “Relatório/ Sumários de Alta”, configurando a 
estrutura de documentos dos pacientes. 

 

 

Crie um novo paciente e configure a estrutura de documentos desse paciente, de forma 
que o Sumário de Alta apareceria como um documento possa ser preenchido. 

 

 

Você comentou com um colega e ele ficou interessado em ver o documento que você 
criou, compartilhe o Sumário para os profissionais de sua especialidade. 

 

 
 

 
Após uma semana de trabalho, você gostaria de ver quantos Sumários você gerou. Veja 
em suas atividades como gerar um relatório de quantos “Sumário de Alta” foram 
preenchidos por você no período de 05 a 11/04/2016. 
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Anexo A – Modelo mental do Sumário de alta de internação obstétrica no 

Hospital das Clinicas da UFMG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://site.medicina.ufmg.br/cins/ 


