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RESUMO 
 

 

 

 

A presente dissertação em Gestão da Informação e Comunicação em Saúde versa sobre 

as abordagens informacionais de uma instituição técnico-científica na área de pesquisas 

clínica, o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC), integrante da Fundação 

Oswaldo Cruz. O estudo toma por base as transformações sociais ocorridas a partir do 

estabelecimento da Sociedade da Informação, na década de 60 e seus desdobramentos 

subseqüentes. Formulam-se reflexões sobre o papel estruturante que os sistemas de 

informação exercem nas instituições, bem como sua imbricação com todas as suas 

demais atividades, ressaltando suas potencialidades quanto ao fomento da produtividade 

institucional. Evidencia-se a relevância de se concentrar esforços no momento de 

identificar as necessidades, atuais e/ou planejadas, de um sistema de informação 

institucional. Por fim, apresenta-se como estudo de caso, um modelo de sistema de 

informação para o Centro de Referência de Leishmanioses do IPEC-FIOCRUZ. Para a 

elaboração do modelo conceitual do sistema de informação desse Centro, adota-se a 

ferramenta de modelagem UML - Unified Modeling Language, reconhecida como um 

padrão internacional para a construção de modelos de sistemas de software.  

 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Sistema de Informação, Levantamento de Requisitos, Análise de Requisitos, 

Modelagem, UML, Pesquisa Clinica.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

The present dissertation in the field of Management of Health Information & 

Communication discusses different approaches to manage information in the context 

of a techno-scientific institution in the area of clinical research, the Institute of Clinical 

Research Evandro Chagas (IPEC), affiliated to the Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ). The study analyzes the social transformations secondary to the 

establishment of the so-called Information Society in the 1960s, and its subsequent 

developments. The dissertation highlights the key role of information systems for the 

most different institutions and their close links with all other institutional activities and 

operations, fostering increased productivity. The dissertation emphasizes the need to 

concentrate efforts in the accurate identification of needs, current and/or hypothetical, 

in advance to any concrete step to be taken in the actual implementation of information 

systems. Finally, the dissertation illustrates the aforementioned conceptual 

developments with a case study: an innovative information system to be applied to the 

needs of the Leishmaniasis Reference Center from IPEC-FIOCRUZ. The conceptual 

model of such system used UML - Unified Modeling Language, as a fundamental tool, 

an internationally acclaimed tool to be used in the design and construction of 

information systems. 

 
 
 
 

Key-Word:  Information System, Requirements Survey, Requirement Analysis, Modeling,   

UML, Clinical Research. 
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Introdução  

 

O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – IPEC é uma das Unidades técnico-

científicas da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, situada na cidade do Rio de Janeiro. Trata-

se de uma organização pública atuante na prestação de serviços de saúde e na produção e 

disseminação de conhecimentos em saúde, desde a década de dez do século passado.  

A atual comunidade IPEC, constituída por profissionais e pesquisadores oriundos de 

diferentes campos, atua no sentido de perseguir o que é preconizado como a visão estratégica 

institucional: o reconhecimento do IPEC como um Centro Nacional de Referência em 

Doenças Infecciosas. Todos os profissionais da unidade têm o compromisso de promover o 

cumprimento da missão institucional que é a de estudar as doenças infecciosas através de 

projetos de pesquisa e ensino interprofissionais, integrados a programas de atendimento, 

voltados para a recuperação, promoção e proteção da saúde e prevenção de agravos (IPEC/ 

FIOCRUZ,2004). 

O mundo contemporâneo depara-se com o desafio de superar os obstáculos que 

emperram o desenvolvimento técnico-científico. Os projetos de pesquisas vêm sendo cada vez 

mais compelidos a devolver à sociedade subsídios ao usufruto de uma vida saudável. Em 

primeiro plano, esta referência remete às atribuições da área da saúde. 

Como forma de apoiar ações comprometidas com a missão da Instituição, o presente 

trabalho se propõe a apresentar e discutir conceitualmente processos informacionais de cunho 

clínico-assistencial visando à elaboração de um sistema de informação institucional. 

Preconiza-se que um sistema de informação apropriado para gerir os dados e as informações 

utilizadas nas atividades finalísticas do IPEC atuaria como um instrumento a favor do 

desenvolvimento institucional.  

Este sistema deve respaldar demandas informacionais de caráter universal presentes 

nas frentes de pesquisas desenvolvidas na Instituição, a partir de dados e informações clínicas 

dos pacientes assistidos. Neste sentido, um estudo voltado para a definição dos processos 

informacionais de caráter clínico-assistencial deve resultar em subsídios para fomentar os 

mais variados estudos institucionais, na área da pesquisa clínica e da epidemiologia. 

O modelo conceitual do sistema de informação tem como proposta apoiar inúmeras 

atividades relacionadas à produção, seleção e recuperação das informações clínicas-
1



assistenciais do IPEC, de forma a contribuir para a percepção e compreensão dos processos 

cognitivos relacionados às ações de cunho operacional, inerentes à área de pesquisa clínica no 

processo de acompanhamento de indivíduos portadores das doenças infecciosas, tratadas e 

estudadas na Instituição. 

Para a identificação e descrição das informações com vistas à idealização de um 

modelo lógico de sistema de informação, utilizaremos a ferramenta UML - Unified Modeling 

Language para modelar os fluxos informacionais compreendidos nos cenários estabelecidos 

em torno do Centro de Leishmanioses, uma proposta de parceria interinstitucional 

estabelecida a partir do Programa de Atenção à Saúde na área de assistência à população 

suspeita de ser portadora de Leishmaniose. 
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1-  Fundamentação do Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uma boa estratégia consegue sobreviver a erros táticos,  
entretanto, a melhor tática 

 não consegue sobreviver a erros estratégicos. 
 

 
Robert E. Wood 

 



1 – Fundamentação do Problema 

 
 
1.1  Formulação da Questão-Problema  

 

Transcorrido mais de meio século à luz dos movimentos que revolucionam a 

organização do trabalho na sociedade, as instituições ainda se deparam com imensas 

dificuldades para lidar com a informação de caráter estratégico. Neste sentido, constata-se que 

o IPEC necessita dispor de um sistema integrado de informação, preconizado pela Engenharia 

da Informação, capaz de articular dados e informações para uso por parte das diversas 

categorias profissionais, de pesquisadores ou técnicos que atuam em atividades voltadas para 

a prevenção, promoção e proteção da saúde. Com vista à compreensão deste universo, torna-

se necessário empreender esforços no sentido de situar as especificidades relacionadas ao 

conjunto das atividades realizadas rumo a uma interação otimizada entre homem e máquina. 

Uma vez que se reconhece que um sistema de informação agrega valor à instituição, 

qual seria a natureza das informações de forma a atender à complexidade e diversidade dos 

processos da instituição? Qual seria o modo de operação ótimo deste sistema, de modo a 

implementar, durante o atendimento, mecanismos ágeis e efetivos de registros de 

informações, resultantes da interação entre profissional de saúde e paciente?   

Deve-se levar em conta que, nas instituições de pesquisa, em particular no âmbito das 

pesquisas clínicas, diversas atividades exercidas junto aos pacientes são praticadas em 

paralelo, respeitando-se a atuação interdisciplinar de diferentes categorias profissionais, 

imanente ao processo de atenção à saúde. Um dos desafios do diagnóstico e análise da 

situação em que se encontra o ambiente institucional é o de contemplar e lançar mão dos 

discursos produzidos por inúmeras vozes institucionais, oportunos para o desenvolvimento e 

aprimoramento de um sistema de informação.   

O modo pelo qual uma instituição identifica e se apropria dos valores informacionais, 

concretos ou abstratos, inerentes às atividades de um determinado ambiente, pode contribuir 

para ampliar ou restringir a visibilidade de seus processos. A forma através da qual se 

evidenciam as relações estabelecidas entre os núcleos norteadores de ações aplicadas às 

funções finalísticas da Instituição contribuem para que se instale um planejamento adequado 

na organização. No sentido de identificar os marcos de sustentação de um projeto de sistema 

de informação integrado, torna-se importante identificar os inúmeros documentos, formais e 
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informais, relativos às políticas institucionais vigentes, procedentes ou não das áreas 

finalísticas. A precisão e abrangência com as quais os fluxos de informações são apresentados 

e apropriados por cada instância organizacional contribuem para que os resultados esperados 

de um sistema de informação correspondam ou não às metas estabelecidas no processo de 

planejamento. 

Neste contexto, indaga-se a respeito dos métodos utilizados no levantamento de 

informações dos atuais sistemas do IPEC. Os resultados suscitados após a implantação desses 

sistemas permitem afirmar que as expectativas foram alcançadas? Na eventualidade de uma 

negação, quais seriam as principais causas e explicações deste desfecho aquém do esperado. 

Outro ponto não menos relevante refere-se à organização da informação. Buscam-se 

evidências e desdobramentos necessários para o uso da informação em diferentes níveis de 

agregação. Os elementos informacionais de natureza organizacional revestem-se de formatos 

específicos de acordo com a instância em que se apresentam. Uma avaliação criteriosa acerca 

dos conteúdos e dos fluxos de informação envolvidos nos processos institucionais é de suma 

importância para a modelagem das operações e do comportamento que o sistema de 

informação venha a dispensar ao ambiente a que se destina. Denomina-se escopo do sistema à 

abrangência com que o sistema está projetado para atuar em seus processos informacionais. 

A importância da definição do escopo de um sistema consiste em estabelecer o que 

deve e o que não deve estar incluído no projeto do sistema. Ao representar a diversidade de 

um ambiente de pesquisa, busca-se uma metodologia útil e capaz de estimular a atenção e a 

adesão dos profissionais, durante o processo de formulação de um modelo de Sistema de 

Informação desejado para a Instituição. 

1.2  Contextualização  

O reconhecimento do papel estratégico que a informação ocupa na sociedade e nas 

organizações conduz ao desenvolvimento e adoção de novos mecanismos facilitadores de sua 

captação, identificação, classificação e localização. A informação apresenta um valor 

estratégico quando o seu uso ocorre no momento adequado, pela pessoa certa e no local 

apropriado. 

Nas organizações cuja missão é a identificação de novos conhecimentos, a pronta 

disponibilidade da informação vital, no momento oportuno, torna-se um diferencial para o 
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fomento da produção científica. Nas instituições de pesquisa como o IPEC, a forma de 

organizar e classificar as informações desempenha um papel decisivo no desenvolvimento das 

atividades de pesquisa clínica. 

Um sistema de informação tem como objetivo primário tornar-se um instrumento de 

maior visibilidade institucional, eficaz na preservação e recuperação de dados e informações. 

Para Gonzáles de Gómez, as informações obtêm valor testemunhal ao serem agregadas e 

organizadas espacialmente, na entrada e no processamento dos dados, sobretudo quando 

expressam relações imediatas e diretas do homem com o meio natural e social (González de 

Goméz, 1999:89).  

Desta forma, torna-se oportuno identificar e classificar as demandas assistenciais 

recebidas no Centro de Clínicas1, uma vez que essa área institucional é considerada como a 

principal porta de entrada para os demais serviços de atenção à saúde no IPEC. Os novos 

pacientes são recebidos e avaliados através de exames clínicos e laboratoriais. Quando há uma 

inadequação dos resultados da avaliação do paciente frente às metas definidoras dos 

Programas de Pesquisas, o mesmo deve ser contra-referenciado para um dos serviços 

oferecidos pela rede do SUS, aquele que melhor se adequar ao diagnóstico identificado.   

A abertura do prontuário se aplica ao conjunto de pacientes cujas avaliações 

encontram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos protocolos de um dos 

Programas de Pesquisa. A primeira consulta realizada após a abertura do prontuário 

configura-se como o ponto de partida de futuros estudos aplicados às doenças infecciosas no 

âmbito da pesquisa clínica. Caso o novo paciente seja portador de laudos clínicos ou 

laboratoriais realizados em outras instituições, um registro do mesmo poderá ser incluído em 

seu prontuário.   

Uma especificidade relevante para a modelagem de um sistema de informação de uma 

unidade de produção científica refere-se a uma certa autonomia, conquistada pelo profissional 

pesquisador, necessária e inerente à condução das práticas técnico-científicas. Nesse 

ambiente, um sistema de informação desenhado para conceder suporte às atividades da 

pesquisa clínica precisa submeter-se às diretrizes e critérios estabelecidos para a atividade de 

assistência, ao mesmo tempo em que promova junto a esses mesmos profissionais - os 

pesquisadores - uma maior flexibilização para lidarem com os registros administrativos, 

insumo essencial para a atividade de produção científica no campo das pesquisas clínicas.  

                                                 
1 O Centro de Clínicas Adrelírio Rios Gonçalves refere-se à área de atendimento ambulatorial do Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas – Fundação Oswaldo Cruz. 
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Ao planejar um sistema de informação institucional, deve-se ter em mente que um 

mesmo dado pode produzir diferentes informações, uma vez que a informação resulta da 

interpretação dos dados no âmbito de um contexto. As técnicas de modelagem utilizadas nos 

sistemas de informação preconizam a divisão do dado e da informação, no maior número 

possível de partes. Nesse sentido, torna-se importante observar que o agrupamento e a 

hierarquização de dados e informações são elementos capazes de ampliar ou restringir o 

refinamento que se deseja para a informação.   

A necessidade de reformular e ampliar o atual sistema de informação do IPEC decorre 

da observação de que muitas atividades poderiam ser otimizadas pelo uso das tecnologias de 

informação. Há diversos serviços bastante carentes de processos consistentes de 

informatização, que ainda utilizam editores de textos para o registro das informações. Esse 

formato dificulta a recuperação da informação e não incorpora o uso de padrões de conteúdo 

das nomenclaturas da área de saúde.   

 

1.3  Hipóteses Propostas   
 

Duas abordagens merecem investigação dentro dos estudos para a construção de um 

modelo de Sistema de Informação otimizado para o IPEC. A primeira se refere ao 

funcionamento dos complexos processos institucionais vinculados à pesquisa clínica, de 

acordo com os programas de pesquisas e os procedimentos dos Centros de Referência, bem 

como nas demais unidades assistencias colocadas a serviço da população. A segunda vertente 

busca identificar as possíveis razões que facultam o surgimento de problemas e, 

principalmente, de novos requisitos, no momento da implementação e uso efetivo de um novo 

sistema de informação de uma instituição pública. 

Ao refletir sobre a complexidade de uma instituição pública de pesquisa, cabe 

esclarecer que o fato do IPEC atuar na área clínica e laboratorial em doenças infecciosas o 

leva à necessidade de prestar serviços de assistência à população, através de um vínculo 

específico com a rede do SUS, não atendendo exclusivamente  os pacientes residentes na área 

programática estabelecida para a rede municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro. A 

população assistida nessa instituição procede de diferentes localidades. Ela pode vir 

referenciada por profissionais de outras instituições, públicas ou privadas, como também pode 

proceder de demanda espontânea, uma vez que o IPEC carrega em seu âmago valores 

centenários, devido ao fato de ser conhecido como o “hospital” da Fundação Oswaldo Cruz.   
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Para a elaboração de um modelo conceitual de Sistema de Informação para o IPEC, 

poderíamos sintetizar as questões informacionais acima levantadas, por meio da seguinte 

indagação: 

♦ Quais seriam os processos informacionais de caráter técnico-científico que um 

novo modelo de Sistema de Informação clínico-assistencial deveria focar, como 

forma de apoiar a manutenção e a ampliação da missão institucional do IPEC? 

A segunda abordagem refere-se aos insucessos atribuídos a uma parte dos sistemas de 

informação, implantados com êxito parcial. A avaliação das mudanças organizacionais 

desejadas através da implantação de um sistema de informação constitui um trabalho 

minucioso que exige o concurso de diferentes visões e perspectivas. Parte da identificação dos 

fluxos de informação estabelecidos na instituição passa pelas etapas de representação e 

classificação das informações até chegar a um consenso para a definição dos resultados 

esperados. 

Para apoiar o processo de interlocução estabelecido entre os profissionais de 

informática e os responsáveis pelo negócio institucional, apresenta-se uma ferramenta de 

comunicação que possibilita discutir iterativamente o modelo de sistema de informação em 

toda a sua plenitude, antes mesmo que a primeira linha de código do software seja descrita. A 

Unified Modeling Language - UML é considerada, em âmbito internacional, uma ferramenta-

padrão para a elaboração de modelo de um projeto de sistema de informação.  

De acordo com os preceitos da UML, a categorização dos “Casos de Usos” é o 

primeiro passo em direção ao planejamento do “domínio” de um sistema de informação. Os 

casos de uso são definidos no âmbito de um ou mais cenários expressos por Fowler & Scott 

(2000:49) como uma seqüência de ações que descreve uma interação entre um usuário e um 

sistema. Essas ações são executadas a partir de uma pessoa ou subsistema externo ao cenário, 

com vistas a produzir um resultado desejado. A explanação a seguir pretende caracterizar a 

questão formulada.  

♦ A aplicação da UML, num ambiente de pesquisa clínica dentro do Centro de 

Referência de Leishmanioses do IPEC, com vista à elaboração de um sistema de 

informação local, concorreria para o alcance dos objetivos e metas estabelecidas 

para o sistema de informação?  

 
1.4  Objetivos   

7



 

1.4.1  Objetivo Geral  

Elaboração de modelo conceitual de um sistema de informação capaz de fornecer ao 

IPEC uma nova perspectiva de organização das informações institucionais, com alternativas 

para a recuperação das informações clínico-assistenciais sob diferentes abordagens, 

relacionadas a segmentos específicos dos prontuários de pacientes, utilizados pelos 

pesquisadores da Instituição.   

1.4.2  Objetivos Específicos  

• Especificar e conceituar o fluxo de informação clínico-assistencial do Centro de 

Referência de Leishmanioses - CRLeish; 

• Especificar e conceituar as informações relevantes à categorização das atividades 

inerentes à pesquisa clínica, estabelecida pelo Programa de Extensão, Pesquisa, 

Ensino e Serviços -PEPES do Centro de Referência de Leishmanioses; 

• Dotar o modelo de critérios de portabilidade e padrões de registros administrativos 

compatíveis com os sistemas nacionais de informação em saúde, em operação no 

momento; 

• Elaborar o modelo conceitual e lógico dos processos referentes ao Centro de 

Referência em Leishmanioses do IPEC, utilizando a ferramenta de desenvolvimento 

de sistemas UML – Unified Modeling Language. 

 
 

1.5  Justificativas   
 

Em 2002, elaborou-se, no âmbito da Fiocruz, o Programa Integrado de Informação e 

Comunicação da Fiocruz, no qual se reconhece o papel estruturante da informação para o 

desenvolvimento institucional. Do ponto de vista informacional, propõe-se através desse 

documento que as Unidades prestadoras de serviços de assistência da Fiocruz sejam 

transformadas em unidades-modelo, ao buscar a viabilidade de soluções a serem 

compartilhadas pelas Unidades entre si, no que diz respeito a aplicativos para o âmbito da 

saúde.      

O presente trabalho visa identificar as informações clínicas assistenciais, relevantes ao 

Centro de Referência de Leishmanioses que, ao serem devidamente especificadas, detalhadas 
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e representadas durante a modelagem do Sistema de Informação, propiciarão maior clareza e 

compreensão dos aspectos informacionais avaliados. Esse Modelo de Sistema será elaborado 

de acordo com os preceitos adotados pela UML, uma ferramenta de comunicação e apoio à 

modelagem, facilitadora do entendimento do ambiente reportado pelo sistema.  

A etapa de modelagem de um sistema de informação deve estabelecer os requisitos 

estruturais e comportamentais, que no caso do Centro de Referência de Leishmanioses 

significa estruturar dados e ações relevantes à implementação de um sistema de informação 

padrão, apto a responder às necessidades de acompanhamento e avaliação dos pacientes 

assistidos nesse Centro.  

Ao modelar um sistema de informação busca-se obter vantagens, além da qualidade 

desejada para o sistema. Trata-se da minimização das inúmeras manutenções do sistema após 

o seu término, uma vez que o produto final, entregue aos usuários, retrata as reais dimensões 

previstas durante a modelagem, um fator que propicia a redução de custos com a manutenção 

de sistemas que, na maioria das vezes, são superiores ao que fora previsto inicialmente.  

A “aliança” estabelecida entre homem e computador reivindica uma abordagem 

sistêmica, cada vez mais amigável. O sistema de informação representa um ator institucional, 

com um importante papel a cumprir. O estabelecimento de uma relação de confiança entre o 

profissional e o sistema de informação torna-se necessário para a exploração das suas 

potencialidades, a fim de que sejam alcançadas as metas estabelecidas com o pleno uso do 

sistema.  

No IPEC, a produção de conhecimento científico em doenças infecciosas se viabiliza 

através da prestação de serviços de qualidade na assistência à saúde para a população. As 

doenças infecciosas ainda representam uma ameaça à população, com destaque para aquelas 

causas que se destacam na estrutura de mortalidade no país.  

Para a efetivação de estudos em pesquisa clínica acumulam-se, por grandes períodos, 

séries históricas de dados e informações referentes aos pacientes. A pesquisa clínica se baseia 

em evidências clínicas, obteníveis quando o universo de observações alcança um patamar de 

confiabilidade em função do número de observações consistentes registradas. As fontes de 

dados de gestão assistencial do IPEC apontam, em 2004, para os seguintes quantitativos, 

considerando o atendido ambulatorial e de internação: 

18.857 Prontuários, desde 1986, considerando apenas os pacientes atendidos através     

            de, pelo menos, um programa de pesquisa; 

9



 42.115  Diagnósticos segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID-10; 

 30.663  Consultas médicas; 

 31.604  Consultas de profissionais de nível superior, não médicos; 

   4.061  Procedimentos realizados por Médicos; 

 49.046  Procedimentos realizados por profissionais de nível superior, não médicos; 

           200.684  Exames laboratoriais; 

                  427  Pacientes atendidos no Centro de Internação (entradas); 

      102  Médicos (em Dez/2004); 

        46  Profissionais de saúde de nível superior, não-médicos (em Dez/2004); 

        63  Profissionais de saúde de nível de médio (em Dez/2004). 

 

1.6 Método de Abordagem 

 

A idealização de um modelo de sistema de informação num ambiente de pesquisa 

clínica requer a participação coletiva de profissionais médicos, pesquisadores e técnicos, 

usuários e profissionais de informação. Todos os envolvidos devem atuar em prol do 

levantamento de requisitos do sistema de informação, de forma a identificar conteúdos e 

categorizações expressas nos dados e informações relevantes à sua sistematização, bem como 

as características comportamentais relacionadas às diversidades informacionais almejadas.   

Diante da complexidade e da variedade de serviços assistenciais instalados no IPEC, 

com atividades que demandam mecanismos qualitativos e ágeis para a recuperação de suas 

informações, optou-se por focar a presente pesquisa no âmbito do Centro de Referência de 

Leishmanioses do IPEC. Neste Centro desenvolvem-se estudos sobre aspectos evolutivos e 

terapêuticos dos pacientes acometidos pelas Leishmanioses.  

As pesquisas científicas realizadas no CRLeish operacionalizam-se através de séries 

históricas provenientes de dados e informações clínico-assistenciais, observadas e registradas 

por profissionais com, pelo menos, um duplo papel a cumprir: primeiro, o de assistir à 

população portadora desse tipo de enfermidade e, segundo, o de desenvolver pesquisas para 

posterior  aplicação nas políticas de saúde. 

A escolha do CRLeish como locus de aplicação da pesquisa baseou-se no fato de que 

esse Centro lança mão de uma parte significativa dos recursos informacionais da Instituição, 

retratadas no presente trabalho. O CRLeish se faz presente em todas as instâncias prestadoras 
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de serviços assistenciais em doenças infecciosas no IPEC, quer estas ocorram no Centro de 

Clínicas (ambulatório), na Internação (Hospital) ou no Hospital-Dia, nas atividades de 

avaliação laboratorial, além de atuar no Serviço de Zoonoses, na identificação dos animais 

infectados pelas leishmanioses.    

A aplicação da ferramenta UML no CRLeish abordará temáticas relacionadas às 

consultas médicas realizadas no Centro de Clínicas, incluindo diagnósticos clínicos, exames 

laboratoriais e a avaliação dos tratamentos prestados aos pacientes desse Centro.  

A participação dos profissionais na pesquisa é de caráter voluntário e se efetiva a partir 

de trocas de idéias, opiniões, fatos e necessidades informacionais relacionadas à atuação 

individual de cada profissional. À medida que as idéias e as reivindicações tornarem-se um 

corpo consistente, serão modeladas segundo a ferramenta UML.  

As necessidades informacionais resultante desta etapa deverão ser expressas pelos 

ditames da UML através de diagramas expressivos de cada funcionalidade do futuro Sistema. 

Em seguida, estes diagramas, juntamente com a descrição conceitual dos requisitos 

levantados, serão apresentados aos profissionais do CRLeish para validação e 

aperfeiçoamento do modelo de sistema de informação desejado por seus profissionais. 

Preconiza-se que o uso da UML faculta uma melhora na comunicação e no diálogo 

estabelecido entre os envolvidos na construção de um sistema computadorizado, independente 

de suas características. A representação gráfica dos usos informacionais, da seqüência de 

operações, da interação entre as informações, entre outras, possibilita uma compreensão mais 

apropriada do problema em questão.  

A identificação de erros e de novos requisitos informacionais é extremamente 

saudável nesta etapa, uma vez que, até então, nenhuma linha de programa estará escrita. 

Todos os que apostam na ferramenta UML acreditam que, ao utilizá-la, minimizam-se 

consideravelmente as intermináveis manutenções normalmente dispensadas aos sistemas de 

informação após a sua implantação, devido, principalmente, à inclusão de novos requisitos. 

Finalizando, parte-se do pressuposto de que um estudo sobre os processos 

informacionais estabelecidos no âmbito da assistência e da pesquisa no CRLeish do IPEC 

possa contribuir para a elaboração de um modelo de sistema de informação. Um projeto desta 

magnitude deve ser estruturado de modo a qualificar os processos relativos aos registros dos 

prontuários de forma a permitir a agilização dos diversos procedimentos de obtenção de 

informações institucionais, os quais, entre outros, compreendem: a cooperação na 
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identificação de questões correlatas ao (des)cumprimento de rotinas e protocolos e a 

identificação e padronização do conhecimento obtido através de “alertas” definidos por 

indicadores de rastreamento, fortalecendo a área de medicina baseada em evidências.  

1.7  Estrutura do Trabalho   

O item 1 denominado FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA versa sobre a natureza 

e estrutura do problema e sua contextualização no ambiente de pesquisa clínica, bem como as 

justificativas e contribuições diante dos objetivos propostos para o estudo.  

No item 2, o REFERENCIAL TEÓRICO, apresenta-se uma reflexão sobre as 

transformações que a sociedade contemporânea vem experimentando nas últimas décadas, em 

função da revolução informacional, presente em todas as esferas de atividades. Há um 

destaque especial para as abordagens associadas aos sistemas de informação, e sua 

importância para o desenvolvimento das organizações corporativas. 

O item 3 procede à apresentação e tece considerações sobre a Instituição em que 

trabalho, através de um estudo de caso, conforme denota o seu título: ESTUDO DE CASO: 

PESQUISA CLÍNICA NO IPEC/FIOCRUZ.  

No quarto item, intitulado FORMULAÇÃO DO MODELO DE SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DO CRLEISH, discute-se o processo de aplicação da pesquisa no Centro de 

Referência de Leishmanioses do IPEC. O quinto e último item, CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E RECOMENDAÇÕES, apresenta as conclusões do estudo, bem como indicações de outras 

investigações julgadas oportunas e necessárias. 
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Aquilo que guia e arrasta o mundo 
não são as máquinas, mas as idéias. 

 
 

Victor Hugo 
 

 
 
 



Cap. 2 - Referencial Teórico 

O referencial teórico selecionado para o presente estudo refere-se aos campos técnico-

científicos pertinentes às áreas relacionadas à Ciência da Informação e à Ciência da 

Computação. No campo da Saúde, o foco se dirige para as Informações em Saúde.  

No âmbito da Ciência da Informação, a abordagem teórica refere-se ao papel 

estratégico da informação no contexto organizacional, diante da nova realidade surgida a 

partir do estabelecimento da Sociedade da Informação. De um modo geral, a literatura aponta 

a Ciência da Informação como um campo de natureza interdisciplinar, vinculada aos modos 

de armazenamento, gestão e disseminação da informação. Alguns autores destacam as 

relações estreitas entre esse campo de investigação e as tecnologias, outros autores 

acrescentam uma vinculação com os sistemas de informação e processos comunicacionais 

(Lima, 2003). 

A Ciência da Informação - CI destacou-se como uma nova área do conhecimento em 

decorrência das transformações sociais surgidas após a Segunda Guerra Mundial. Observa-se 

que, desde a sua criação, havia preocupação com os aspectos organizacionais de um grande 

volume de informações, geradas em função do desenvolvimento então experimentado. Em 

1962, a CI firmou-se como campo científico, autônomo, retratado à época como: 

uma disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da 

informação, as forças que governam seu fluxo, e os meio de processá-la para 

otimizar sua acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de conhecimentos 

relativos à origem, coleta, organização, armazenagem, recuperação, interpretação, 

transmissão, transformação e uso de informação. (Borko, 1968 apud Lima, 

2003:99).  

Na atualidade, atividades científicas, econômicas, sociais ou de qualquer outra 

natureza ancoram-se em processos informacionais apoiados por ferramentas tecnológicas. A 

complexidade das questões contemporâneas reivindica soluções articuladas entre diferentes 

campos disciplinares.  

Segundo os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS da Biblioteca Virtual em Saúde 

– BVS, a definição atualmente empregada para a CI se expressa pelo campo do conhecimento, 

teoria, e tecnologia que lida com a coleção de fatos e números, e os processos e métodos 
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envolvidos em sua manipulação, estocagem, disseminação, publicação e recuperação. Inclui 

os campos da Comunicação, Editoração, Biblioteconomia e Informática (BVS, 2004). 

A análise e o acompanhamento de questões vinculadas à sobrevivência social das 

organizações se beneficia do potencial ofertado pelos recursos das Tecnologias de Informação 

e Comunicação – TICs como parte integrante de formas de sustentação. A exploração dessas 

potencialidades nos órgãos públicos do país pode trazer maior efetividade para os serviços 

públicos, além de propiciar meios visando à maior transparência administrativa, um antigo 

anseio da população, hoje facultado em função das disponibilidades tecnológicas presentes no 

início desse século.  

A Ciência da Computação - CC desenvolveu-se concomitantemente à Ciência da 

Informação, uma despertando e estimulando a outra. As tecnologias desenvolvidas no âmbito 

da CC rapidamente inauguram novos contextos, a partir das progressivas reformulações dos 

modos de uso da tecnologia antecedente. A apropriação, ainda que parcial, de uma 

determinada tecnologia tende a requerer domínios mais amplos do que o contexto que a 

originou (Castells, 2003).  

Nas suas poucas décadas de existência, a CC passa por três fases que demarcam uma 

visão do processo evolutivo das TICs (Thives Jr, 1999 apud Flores, 2000). Na primeira fase, 

entre os anos de 1950 e 1960, os computadores eram vistos como instrumentos para agilizar 

cálculos processados nos laboratórios de tecnologia. Aplicações individuais processavam 

informações em arquivos mestres, isolados uns dos outros. 

A segunda fase atribuída à CC situa-se entre as décadas de 70 e 80, um período em 

que se destacava a utilização de “mainframes” (computadores de grande porte), com 

aplicações voltadas para grandes bancos de dados, que passam a contar com a tecnologia de 

armazenamento com acesso direto aos discos magnéticos. A tecnologia desse hardware ainda 

utilizado é hoje dotada de suporte reduzido, maximizando sua capacidade de armazenamento. 

As tecnologias de informação - TIs da época dirigiam-se à automação de tarefas existentes 

através de softwares aplicativos desenvolvidos para aplicações específicas, relacionadas ao 

ambiente corporativo empresarial.  

Na terceira fase, consolidada a partir da última década do século XX, um novo foco se 

estabelece. As tecnologias voltam-se para a automação dos processos e de atividades que 

demandam eficiência e agilização. O uso doméstico das redes de comunicação provoca o 

surgimento de um novo modelo de computação distribuída, ao possibilitar o 
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compartilhamento de informações desvinculadas do espaço onde estão armazenadas. A 

informática institucional, antes restrita a um departamento responsável por planejar e 

processar informações, começa nesse período a repassar tarefas aos usuários de outros 

departamentos. A interação homem-computador num novo ambiente de rede proporciona, ao 

antigo usuário dos grandes relatórios impressos, um novo olhar sobre os sistemas de 

informação, desde então, em permanente processo de evolução.   

Temáticas relativas ao campo da saúde constituem-se em objeto de investigação nas 

Ciências Biomédicas, como também se desenvolvem e se ampliam a partir de estudos 

procedentes de outros campos científicos, entre os quais se destacam a Ciência da Informação 

e a Ciência da Computação, ambas objetos de reflexão no presente trabalho. Nesse sentido, 

busca-se refletir e ponderar sobre a organização das informações geradas em uma instituição 

pública de pesquisa clínica, a partir da interação entre profissionais de saúde e cidadãos, que 

demandam tratamentos e informações que contribuam para prevenir ou aliviar os pesares 

normalmente associados ao processo de adoecimento.    

As informações requeridas pelo Sistema Único de Saúde - SUS são produzidas pelos 

órgãos vinculados ou conveniados ao SUS, prestadores de serviços de assistência em saúde. 

Essas informações são devidamente preparadas e enviadas às instâncias regionais, 

responsáveis pela  totalização de cada um dos grandes sistemas nacionais de informação em 

saúde do país. O IPEC gera registros informacionais correspondentes aos Sistemas de 

Informações Hospitalares – SIH/SUS, Sistemas de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e 

ainda para o Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação – SINAN.   

Dados, informações e conhecimentos em saúde são elementos característicos de uma 

instituição pública de pesquisa clínica. De acordo com Campana (1995:87), pesquisa clínica é 

o processo de investigação na área médica-biológica, dirigida ao grupo de indivíduos 

acometido por uma doença. A realização de pesquisas na área clínica, assim como qualquer 

pesquisa envolvendo seres humanos, deve respeitar as recomendações e diretrizes 

estabelecidas pela Resolução 196/96 do CONEP – Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.  

O referencial teórico explorado no presente trabalho focaliza o processo evolutivo das 

tecnologias de informação, com destaque especial para os sistemas de informações das 

organizações ávidas por novos conhecimentos, parceiros inseparáveis no apoio ao 

cumprimento da missão institucional.   
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O Mapa Conceitual do Projeto de Dissertação, representado no Anexo I, expressa um 

alinhamento em torno de temáticas consideradas durante o desenvolvimento desse projeto, 

com foco dirigido ao campo da organização da informação e do conhecimento numa 

instituição pública de pesquisa.  

2.1 Aspectos Históricos da Sociedade da Informação 

A informação ganha destaque especial e passa a merecer maior atenção por parte da 

sociedade contemporânea a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 

ao perceber-se como um direito incontestável do ser humano procurar, receber e transmitir 

informações por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, tornando-se um marco na 

história da construção da democracia das diferentes sociedades. 

Neste mesmo ano, dois movimentos liderados por matemáticos emergem para 

construir e consolidar as possibilidades tecnológicas que hoje utilizamos e, através delas, nos 

comunicamos. O primeiro marco dessa mudança é a publicação do livro Cybernetics, de 

Norbert Wiener. O outro marco, um evento intelectual universalmente reconhecido como uma 

das grandes realizações do século XX, é o nascimento da “Teoria Matemática da 

Comunicação”, de Claude Shannon, que concede à palavra informação uma definição técnica 

específica que a diferenciou daquela utilizada pelo senso comum. Nesta teoria, a informação 

não é mais ligada ao conteúdo semântico das afirmações. Ao contrário, a informação passa a 

ser considerada uma medida apenas quantitativa de trocas comunicativas, especialmente 

aquelas que ocorrem através de algum canal mecânico que exige que a mensagem seja 

codificada e, a seguir, descodificada em impulsos eletrônicos (Roszak, 1988:29).   

A partir dos anos 70, intensifica-se o desenvolvimento de aplicações que primam por 

identificar, organizar e armazenar as informações em equipamentos eletrônicos. A interação 

entre homem e máquina é realizada através de técnicos especialistas em determinadas 

atividades. No início, apenas as grandes corporações e as instituições públicas de pesquisa 

proviam acesso a essas tecnologias. Logo em seguida, os empresários percebem a importância 

do uso da tecnologia para a visibilidade dos seus negócios. Este fato impulsiona o mercado de 

computadores pessoais que, por sua vez, propicia, continuadamente, o desenvolvimento de 

tecnologias para tratamento da informação, de forma a atender a um público cosmopolita, 

cada vez mais atento e exigente quanto à adequação da informação ao ambiente informacional 

que o rodeia.  
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O período em que a Sociedade da Informação se estabelece é rotulado na literatura sob 

a designação de “Era”, expressando a arte de se pensar e lidar com dados, informações e 

conhecimentos através de suportes tecnológicos. Henderson (2000:148) aponta que a 

sociedade se movimenta para além da Era da Informação, a caminho da Era da Luz, baseada 

na microeletrônica, descobrindo tecnologias como ondas de luz, lasers, fibras ópticas, entre 

outros mecanismos de conversão de energia. Outros conceitos correlacionados à 

contemporaneidade como Era Digital, InfoEra e Era do Conhecimento visam elucidar 

transformações sociais e culturais assimiladas pela sociedade.   

O século XXI se inicia sob um novo olhar direcionado aos conteúdos informacionais.   

Organizações, atentas aos parâmetros ditados pelo mercado, empenham-se não apenas no uso 

de tecnologias de ponta para a gestão da informação, mas, essencialmente, primam por 

investir esforços em sua análise, interpretação, classificação e síntese, atividades meramente 

intelectuais, que se situam diante de complexos contextos, de suma importância para a 

informatização. 

Apesar dos grandes avanços da ciência, são inúmeras as instituições que andam em 

descompasso com o ritmo de desenvolvimento alcançado pelas tecnologias da informação, 

fato que não é um problema exclusivo das empresas privadas. As organizações públicas 

também buscam incessantemente caminhos otimizados para identificar, padronizar, 

armazenar e recuperar a informação institucional nos mais diversificados recortes requeridos 

por sua missão e visão estratégica.  

O ambiente institucional ao qual dedicamos boa parte do nosso tempo produtivo vem 

sendo moldado por termos expressivos de relevância e importância das informações, o que 

Davenport denomina de “ecologia informacional”. Drucker e outros estudiosos do 

comportamento organizacional são partidários de que debates sobre a razão dos problemas e 

alternativas para a sua solução auxiliam na sua definição (Davenport, 2000:178). Um 

processo de racionalização sobre o ambiente deve culminar num conjunto de exigências 

informacionais que retratem de forma fidedigna aquele ambiente. A identificação dos 

problemas atuais e da situação desejada deve resultar na conformação de elementos 

informacionais dissidentes e qualificar estruturas, hierárquicas ou não, capazes de recuperar 

um mesmo elemento informacional, sob diversas abordagens.   

De acordo com Levy (1993), as tecnologias contemporâneas procedentes da ciência da 

computação podem ser qualificadas como tecnologias intelectuais porque evoluem à medida 

que são utilizadas. Nesse sentido, o autor relembra o tempo em que as sociedades primitivas 
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registravam sua história em pedras, madeiras, metais e em outros suportes. Na verdade, os 

homens e mulheres da época já utilizavam esses suportes com o intuito de reter as 

informações em nome dos humanos.  

Desta forma, a informação torna-se permanente ao ser registrada em artefatos 

resistentes ao tempo. Esse autor aponta para semelhanças entre as sociedades primitivas e 

contemporâneas, uma vez que ambas fazem uso de suportes resistentes ao tempo. Assim 

como ocorreu com nossos antepassados, nossa história hoje está sendo cunhada em mídias 

digitais no intento de preservar a informação ao longo do tempo. Ao estudar as formas 

técnicas de comunicação adotadas pelas sociedades, esse filósofo francês divide a evolução da 

humanidade em três momentos, denominados como tempos do espírito, a saber: 

1 - Tempo da Oralidade Primária, o qual se remete à representação da palavra antes da 

adoção da escrita. Dramatizações e representações são responsáveis pela manutenção 

da memória social das gerações futuras; 

2 - Tempo da Escrita, aquele no qual os discursos podem ser distinguidos das 

circunstâncias em que foram produzidos. Primeiro, surgiram os manuscritos, que 

acabavam por sofrer alterações por parte daqueles que os interpretavam. Nessa época, 

as imagens eram as mais prejudicadas, pois, a geração sucessiva de cópias em nada se 

parecia com o original. Num segundo momento, a imprensa surge com Gutenberg, 

possibilitando um novo estilo cognitivo, que passa da discussão verbal à demonstração 

visual. 

3 - Tempo Real, possibilitado pelas TICs, que atualmente admitem a 

desterritorialização da informação e a criação de novos espaços e velocidades. Permite 

ainda a conjugação entre volume e profundidade de informação, bem como a 

objetivação da memória, a partir da qual o saber coletivo se torna suscetível à análise e 

a exames, em busca da verdade. Propicia o conhecimento por simulação e enfatiza o 

uso adequado e criativo da informação e não a simples guarda da informação.  

2.1.1 Impacto Sócio-Econômico da Informação sobre a Sociedade 

Contemporânea 

Os inventos sempre foram objetos de transformação social a partir de seus usos. No 

século XIX, o telégrafo era utilizado essencialmente para os negócios, servia como um meio 

de transporte de informação para garantir aos comerciantes o fechamento de negócios antes 

8
1



que o pagamento se efetivasse. Assim como os computadores, invenções como o telefone e o 

rádio rapidamente se transformaram em instrumentos para aprimorar as práticas dos negócios. 

A partir do século XX, o uso da telefonia e da rádio-difusão tornam-se meios sociais de 

comunicação, utilizados de modo informal.   

As mudanças sócio-econômicas estabelecidas no período após a Segunda Guerra 

Mundial contribuíram para o surgimento, na década de 60, de uma nova sociedade, designada 

como Sociedade da Informação. Os três aspectos impulsionadores dessa sociedade, de acordo 

com Rodas (1995), foram: primeiro, a economia da informação, que se refere às novas 

práticas de interação entre seres humanos e organizações; seguido das tecnologias da 

informação, que influenciam mudanças nas organizações; e, por último, o trabalho com a 

informação, que se intensifica a partir da percepção de que a informação deixa de ser um 

mero bem, provido pela informática, para se constituir em um patrimônio.  

O capitalismo passa a exigir mais velocidade no seu processo de produção e circulação 

de produtos, com vista a uma maior produtividade. Nas últimas décadas, a economia mundial 

passa por profundas transformações em seu processo produtivo, levando os sistemas 

econômicos a se tornarem mais complexos. A aceleração do processo de globalização 

modifica as regras de sustentação da economia que, por sua vez, acarretam mudanças nas 

organizações, ao mesmo tempo em que evidenciam o valor estratégico da informação e do 

conhecimento. O processo de globalização se estabelece com a promessa de se tornar uma 

solução para os países em desenvolvimento, compromisso este que está longe de ser 

cumprido.      

A economia industrial abre espaço para uma economia informacional, de tal forma que 

a informação passa a agregar um valor econômico, mensurado como um patrimônio da 

organização. Em um tempo em que o ciclo de vida dos produtos torna-se cada vez mais curto, 

a inovação se apresenta como uma alternativa para que as organizações privadas se 

mantenham no mercado e para que as organizações públicas cumpram o dever que lhes é 

conferido. Diante deste cenário, o mundo moderno passa a ser regido pela informação, cada 

vez mais utilizada para gerar riquezas e produzir conhecimento.  

À medida que o papel da informação conquista outros espaços sociais, novas 

profissões emergem. Cada vez mais especialistas em determinadas abordagens específicas 

surgem no mercado, com o compromisso de minimizar percalços no uso de recursos 

informacionais. A ciência da computação trouxe para o mercado novas profissões, que vêm se 

desmembrando e redefinindo suas competências e capacidades ao longo das últimas décadas. 
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Esse redimensionamento ocupacional ocorre na mesma proporção em que novas tecnologias 

são assimiladas à cultura social. 

Outros campos científicos se desenvolveram da mesma forma, como no caso da 

medicina, que atualmente agrega especialistas em nutrição, em psicoterapias, entre muitos 

outros saberes comprometidos com o restabelecimento da saúde do indivíduo.    

A novidade fica por conta das especificidades que crescem em torno da informação. A 

velocidade com que novas tecnologias são lançadas ao mercado modifica a estrutura 

econômica mundial, com novos padrões de competição globalizados. Em conseqüência, as 

empresas buscam investir em tecnologias, que lhes garantam não só a permanência no 

mercado, como também investem em equipes de profissionais com capacidade para gerar 

inovações em períodos de tempo cada vez mais curtos.  

Nos últimos anos, as instituições têm incorporado à sua estrutura organizacional um 

novo nível hierárquico no seu organograma, dedicado à informação. O destaque atribuído a 

este novo nível que cuida exclusivamente da informação deve-se ao reconhecimento de que o 

que esta área produz passa a condicionar as ações das demais áreas, independentemente do 

nível hierárquico em que se encontram. Profissões como CIO (Chief Information Officer), 

Assessor de Planejamento da Informação, Gerentes de Informação e Gerente de Projetos 

relacionados ao tema informação, ganham cada vez mais visibilidade dentro das empresas e 

instituições e, por conseguinte, assumem responsabilidades cada vez maiores, capazes de 

influenciar a produtividade institucional.  

Em uma sociedade de economia informacional, estruturada em rede, a informação 

constitui fonte de poder. Ao contrário, a falta da informação gera e alimenta desigualdades. 

No século XXI, a parcela consolidada da Sociedade da Informação carrega consigo o desafio 

de não permitir que uma parte da população mundial permaneça alheia aos benefícios daí 

advindos. As dinâmicas sociais passam por profundas transformações em sua dimensão 

política e econômica. O marco essencial refere-se ao bem-estar da sociedade e sua 

participação nas políticas públicas, através de sugestões, avaliações e cobranças.  

2.1.2  Revolução Tecnológica e Informacional    

A microeletrônica é um dos segmentos que alavancam as inovações tecnológicas nos 

últimos tempos, tendo-se voltado para a nanoeletrônica, com dispositivos cada vez mais 

condensados, e, por conseguinte, descartáveis, inviabilizando a manutenção nos moldes 
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antigos.  Seus produtos propiciam um novo modo de agir e pensar da nossa sociedade. Dessa 

forma, a cultura organizacional, agora moldada por condicionantes técnicos, vem sendo 

submetida às transformações sociais. 

Nesse momento em que a troca de mensagens institucionais por meio eletrônico 

constitui uma estratégia fundamental de comunicação interna, novos valores informacionais 

consolidam-se na instituição. Trata-se de espaços privilegiados de discussão virtual em 

equipes, que em nada se assemelham às antigas circulares emitidas pelos chefes aos 

subordinados, e que, dificilmente, eram lidas por todos os membros da equipe. As redes de 

comunicação permitem que a informação, interna e externa, alcance o coletivo institucional, 

num momento escolhido pelo profissional, possibilitando desta forma a consolidação de 

novos valores da informação na instituição. 

O tema revolução, tecnológica e informacional, vem sendo investigado por autores de 

diferentes correntes, empenhados em compreender e elucidar as transformações 

contemporâneas da sociedade. Castells afirma que as revoluções podem ser analisadas de 

acordo com a sua capacidade de adentrar as atividades humanas, em função de que a 

apropriação destas informações se estrutura sob a forma de dispositivos, que redimensionam 

os processos produtivos. A aceitação do caráter penetrante das TICs sobre a sociedade 

permite observar que, mesmo no passado, o uso de determinadas tecnologias nunca deixou de 

estar associado à informação e ao conhecimento. O que é específico das TICs contemporâneas 

é o fato de que a apropriação e o uso da informação por essas tecnologias propicia sua própria 

reformulação e acesso a novos conhecimentos (Castells, 1999 apud Santos, 2002).    

Dentro desse novo paradigma tecnológico, Santos (2002) descreve os três aspectos 

identificados por Manuel Castells, determinantes do nosso modo de agir e pensar diante das 

tecnologias: o primeiro diz respeito à indistinção entre ferramenta e processo. Os sistemas de 

informação elucidam bem essa mesclagem, ao deixar de ser instrumentos de apoio às 

atividades informacionais para se tornarem o meio pelo qual os processos se realizam.  

Na segunda abordagem, a aproximação da cultura e das forças produtivas estabelece 

uma estreita relação entre a manipulação de símbolos pela sociedade e a sua capacidade de 

produzir bens e serviços. Por último, temos o híbrido homem/máquina, na qual a tecnologia 

ocupa o espaço de um amplificador da mente humana (Castells, 1999 apud Santos, 2002:42). 

Para melhor apresentar as mudanças sociais do período, apresenta-se o quadro abaixo sobre os 

usos de tecnologias, representativo de suas evoluções (pág. 40). 
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        Figura 1:  Os usos das TIs e seus estágios 

1º 2º 3º 

Automação de tarefas Experiências de usos Reconfiguração das 
aplicações 

Aprender usando Aprender usando Aprender fazendo 

Ferramenta Ferramenta Processo 

Distinção entre 
Criadores/Usuário 

Distinção entre 
Criadores/Usuário 

Semelhança entre 
Usuários/criadores 

- - Velocidade no ciclo de 
realimentação 

- - Novas descobertas 
- - Amplificação da difusão

Fonte: Castells,1999 apud Santos,2002:42 

2.1.3  Sociedade da Informação no Brasil  

No final da década de 90, fazendo frente ao novo panorama cultural do qual emerge 

uma nova cidadania, o Brasil, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, empenhou-se no 

estabelecimento de um programa para resgatar sua dívida social e, ao mesmo tempo, estimular 

o desenvolvimento, ou seja, possibilitar aos brasileiros organizar-se segundo o que a 

Sociedade da Informação preconiza. Esse programa – denominado “Sociedade da Informação 

no Brasil – Livro Verde” – foi elaborado com a participação de mais 150 profissionais, 

representantes de respeitadas instituições nacionais e internacionais que definiram os 

seguintes pontos como macro-objetivos dessa nova sociedade (pág. 6):  

a- a construção de uma sociedade mais justa, em que sejam observados os princípios e metas 

relativas à preservação de nossa identidade cultural, fundada na riqueza da diversidade; 

b- sustentabilidade de um padrão de desenvolvimento que respeite as diferenças e busque o 

equilíbrio regional; 

c- a efetiva participação social, sustentáculo da democracia política;  

No âmbito do que representa um programa dessa magnitude, três fenômenos inter-

relacionados estão situados no cerne das transformações que alcançam toda a humanidade: 

primeiro, a convergência de base tecnológica, expressa pela figura abaixo; segundo, a 
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dinâmica da indústria que, em função da redução dos preços, permite a popularização do uso 

dos computadores e, por último, o advento da Internet.  

Na figura abaixo, que expressa demandas relacionadas à convergência tecnológica, 

interpreta-se o termo conteúdo como a facilidade de acesso à informações armazenadas nos 

mais diferentes formatos digitais, de forma a possibilitar que a sociedade venha a fiscalizar e 

propor ações públicas e privadas em prol do bem-estar social.  

 
Figura 2: 

Convergência de base tecnológica entre Conteúdo, Computação e Comunicação 
 

Conteúdos

Computação Comunicação

 
                                             Fonte: Brasil, Livro Verde (p. 3) 
 

Em sua história, o programa que culminou na designação – Sociedade da Informação 

teve origem nos Estados Unidos, através do projeto HPCC – High Performance Computing 

and Comunications, um modelo inspirador de programas em diversos países, que assumiram 

o compromisso de se estruturar com tecnologias de informação e comunicação, de forma a 

possibilitar às sociedades o acesso às informações de que necessitam para compreender e 

fomentar iniciativas que possam contribuir para dignificar a sociedade. 

Na década de 90, a designação “Sociedade da Informação” foi defendida pelos países 

da União Européia, quando decidiram impulsionar a informatização, mais especificamente, 

em suas administrações públicas.  

O Programa brasileiro da Sociedade da Informação, assim como o Programa de outros 

países, envolve riscos e oportunidades. A consideração dessas possibilidades no planejamento 

do Programa Nacional indica uma maturidade ao estabelecer, gradativamente, condições para 

que se implante, efetivamente, a Sociedade da Informação no país. De um modo geral, no 

Brasil, este Programa preconiza fomentar investimentos em tecnologias, com o propósito de 

transformar estruturas e práticas de produção, comercialização e consumos, estabelecidos por 
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regiões, segmentos sociais e setores econômicos. Os campos de atuação escolhidos pelo 

Programa brasileiro para impulsionar essa nova sociedade, segundo o Livro Verde (Brasil, 

2000:6-9), são: 

 

1- Comércio eletrônico: a pedra de toque da nova economia; 

2- As Pequenas e Médias empresas: oportunidades na nova dinâmica; 

3- Empreendedorismo: inovação e capital intelectual com base dos novos negócios; 

4- Oportunidades de trabalho para todos: mais e melhores empregos; 

5- Universalização do acesso: combatendo desigualdades e promovendo a cidadania; 

6- Educação e aprendizado ao longo da vida: desenvolvendo competência; 

7- Valorização de conteúdos e identidade cultural; 

8- Administração transparente e centrada no cidadão: governo ao alcance de todos; 

9- Quadro regulatório: diminuindo riscos e incertezas do mundo virtual; 

10- Desenvolvimento sustentável: a preservação do futuro; 

11- Desenvolvendo a infra-estrutura: a via da integração; 

12 - Desenvolvimento e integração: valorizando vocações e potencialidades regionais; 

13- Integração e cooperação latino-americana. 

2.2  O Papel Social e Político das Informações para a Área da Saúde 

No Brasil, a saúde de cada indivíduo foi prevista pela Constituição de 1988 como “um 

direito de todos e um dever do Estado”, proposta regulamentada pela Lei 8.142 de 1990, que 

estabelece o Sistema Único de Saúde – SUS.  Ao refletir sobre esta pequena sentença, 

deparamo-nos com grandes desafios operacionais na área da saúde, que compreendem desde o 

acesso à rede de esgoto, à água potável, a uma renda mínima que permita uma vida digna, 

entre outras demandas, atendidas ou reprimidas, procedentes de cada unidade de prestação de 

serviços da rede pública de saúde e de unidades privadas conveniadas ao SUS, além da 

sociedade como um todo.   

Num país de dimensão continental, politicamente governado por três esferas públicas, 

nos quais, somente o nível municipal, conta com mais de 5.500 municípios, certamente, 

muitos elementos provenientes dessa imensidão informacional necessitam de conversões até 

poderem se transformar em indicadores panorâmicos sobre as reais condições de saúde dos 

brasileiros, o que constitui uma atividade essencialmente informacional.  
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As informações em saúde do país estão concentradas em duas Instâncias Produtoras e 

Disseminadoras de Informações - IPDIs, representada pelos órgãos do governo, o DataSUS e 

o IBGE. Numa sociedade democrática, segundo Moraes (2002), a síntese das informações 

trabalhadas nas IPDIs deveria ser objetos de avaliação e acompanhamento por parte da 

população, inclusive visando a uma melhor distribuição dos recursos públicos. Na prática, 

isso ainda não ocorre, porque não desenvolvemos mecanismos suficientes, principalmente no 

âmbito informacional da saúde, para que os nossos governantes cumpram o que está previsto 

pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO no tocante 

ao direito à informação.  

2.2.1 A Gênese das Informações em Saúde 

O surgimento do Estado Moderno, na virada do século XVIII, caracteriza-se pela 

revitalização do processo de desenvolvimento das ciências, vinculado aos interesses políticos. 

Neste cenário, a prática da anatomia patológica abre espaço para o surgimento da clínica. Um 

novo olhar rompe com a medicina clássica e se dirige para uma medicina moderna, aquela na 

qual se localiza a doença no corpo do indivíduo (Foucault,1980 apud Moraes,2002). 

A perspectiva acerca do conhecimento da antiguidade clássica até a modernidade parte 

de uma noção aristotélica, que secundarizava o conhecimento prático. A filosofia aristotélica 

considera como válido, antes de tudo, o conhecimento especulativo. A modernidade chega ao 

século XIX valorizando o conhecimento prático, aquele que se constitui a partir da pesquisa 

empírica e do trabalho.   

De acordo com Moraes (2002:17), antes dessa época, a doença era desvinculada do 

corpo, atribuindo-se aos miasmas a razão do adoecimento de um indivíduo. Essa 

transformação no modo de localizar a doença marca definitivamente a forma como as 

sociedades ocidentais, daí para frente, irão desenvolver dispositivos que lidem com as 

questões relacionadas à vida, à gestão da vida. A partir de então, surgem práticas para 

elucidar características comuns ligadas à vida humana, como os inquéritos, levantamentos ou 

coletas de dados obtidos junto aos indivíduos ou às populações.    

As transformações político-sociais desse período, em particular aquelas relacionadas à 

constituição da organização hospitalar, apropriam-se de um novo espaço de observação, na 

qual os médicos já não conseguiam guardar individualmente suas observações. Um novo 
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modo de coletar, armazenar e tratar as observações manifestadas nos pacientes dá origem às 

Informações em Saúde como dispositivos de atuação política do Estado Moderno. 

A partir de então, iniciou-se um novo processo de organização dos documentos 

associados às manifestações observadas nos pacientes contidas nos atuais prontuários do 

paciente. Grace Whitting, enfermeira, foi a profissional do primeiro Departamento de 

Registros Médicos com a responsabilidade de organizar as anotações médicas do Hospital 

Geral de Massachusetts, inaugurado em 1821, nos Estados Unidos. Destaca-se ainda que, já 

em 1907, a Mayo Clinic implanta um prontuário único para cada paciente. O prontuário 

médico, assim denominado até poucos anos atrás, foi instituído para substituir os prontuários 

individuais utilizados por cada profissional médico (Flores, 2004).   

Atualmente, o prontuário do paciente é um documento bastante utilizado pelas 

instituições de saúde. Cabe aos profissionais envolvidos na organização dos processos 

informacionais, médicos ou não, a responsabilidade por propor modelos a serem adotados 

pelas diferentes equipes profissionais de atenção à saúde, nas quais naturalmente se incluem 

os graduados em medicina, de forma a reter informações e sistematizar relatos referentes ao 

atendimento prestado ao paciente.   

No plano internacional, os Sistemas de Informações Hospitalares surgiram ainda nos 

anos 60 do século XX, com a função de permitir a comunicação e o processamento de ordens 

médicas. Em 1968, Lawrence Weed introduziu o Prontuário Médico Orientado a Problemas - 

PMOP, influenciando o raciocínio médico sobre a documentação da assistência prestada 

(ibid). Essa proposta abre uma nova perspectiva para o registro de informações, agora 

centrada nos problemas detectados, associados a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

De acordo com Moraes, desde 1931, as informações em saúde no país passam a 

formalizar-se como objeto de preocupação dos governantes do então Ministério da Educação 

e Saúde. Dez anos mais tarde, ocorre a 1ª Conferência Nacional de Educação e Saúde, 

momento em que um questionário composto por quinze blocos passa a ser aplicado nos 

Estados com o objetivo de identificar aspectos específicos de práticas preventivas e curativas 

em torno da saúde, assim como definir indicadores bioestatísticos.  

Após esse período, uma resolução nacional determina a participação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE nestas atividades, visando à uniformização dos 

registros relacionados aos estabelecimentos, hospitalares ou não, de importância para as 

estatísticas médico-sanitárias e assistenciais. A desvinculação entre as atividades de saúde e 
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educação ocorreu somente em 1953, ano em que foi criado o Ministério da Saúde, embora as 

atividades de pesquisas estatísticas para a área da saúde tenham permanecido vinculadas ao 

IBGE. A partir de 1975, o IBGE ganha novas atribuições, incluindo a coleta e apuração de 

dados de pesquisa em saúde, uma responsabilidade ainda realizada sob a mesma designação 

da época, a pesquisa Assistência Médico-Sanitária (Moraes, 1994:51-56).  

2.2.2  O Cenário Contemporâneo das Informações em Saúde 

Desde 1941, periodicamente, realiza-se no país um mega-evento com o objetivo de 

propor e discutir com os representantes eleitos pelas comunidades, associações profissionais, 

municípios, estados e governo federal, as questões de maior envergadura que afligem a 

população na área da saúde. Trata-se das Conferências de Saúde, que culminam no evento-

mãe, a Conferência Nacional de Saúde – CNS. 

Cada conferência elege temas prioritários, que constituem objetos de reflexões, 

propostas e discussões por parte de grupos de estudos, empenhados na busca de indicativos de 

soluções para que estas propostas possam ser votadas e aprovadas pelos representantes. As 

informações em saúde, apesar de constarem como foco de preocupação da área de saúde há 

mais de meio século, somente foram definidas como tópico principal das CNSs a partir de 

1996, quando se realizou a 10ª CNS (Araújo, 2002). 

No Brasil, o primeiro sistema de informação da área da saúde com abrangência 

nacional foi o Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, em 1979. No início, trabalhava-

se com a coleta de formulários. Com a introdução de computadores e programas 

informatizados nos hospitais, surge um novo ciclo no plano das informações em saúde, 

acompanhado de novas idéias, conceitos e tecnologias (Carvalho, 1997).  

O cenário contemporâneo das Ciências relacionadas à Saúde incorpora a identificação 

e a padronização de informações procedentes de instituições que devem compor os Sistemas 

Nacionais de Saúde. Recorre-se ao termo sistemas, no plural, devido ao fato de que as 

informações em saúde disponíveis no plano nacional encontram-se bastante dispersas, em 

função de estarem sob a responsabilidade de diferentes instâncias governamentais e 

instituições. 

A definição de padrões próprios para os conteúdos de determinado dado informacional 

faz proliferar a diversidade desses conteúdos para atributos que deveriam obedecer a padrões 

já consagrados no campo da saúde. O atributo “sexo” de qualquer indivíduo ilustra bem esse 
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problema. Há sistemas de informação com conteúdos de informação do sexo igual a “m” 

(masculino, mulher), “h” (homem), “f” (feminino) ou outros símbolos como 1 para designar 

homem, 2 para mulher, entre outros tantos. Com relação a este exemplo não seria difícil 

estabelecer um padrão uniforme, mas outras classes de informações, preenchidas de acordo 

com o uso da linguagem natural, certamente causariam muitos transtornos no momento de se 

agregar a outras bases de informação.  

De acordo com o Diretor da área de Informação e Informática do DATASUS, Sr. 

Pedro Benevenuto (2004), em palestra ministrada na Fiocruz, há no país mais de 300 

(trezentos) sistemas de informação e aplicativos em saúde, elaborados para atender a 

diferentes demandas nacionais, que, salvo algumas exceções, têm pouca ou nenhuma 

preocupação com a utilização de padrões para os conteúdos das informações. Essa gama de 

sistemas retrata um despreparo daqueles que deixam de primar pelos padrões consagrados 

pelo próprio uso, com vista a minimizar os problemas desta natureza.  

No final da década de 90, emerge uma iniciativa que objetiva reduzir, gradativamente, 

questões conflituosas relativas à pluralidade de sistemas de informações nacionais de saúde. 

Trata-se do advento do Cartão Nacional de Saúde – CNS, uma nova identidade social 

colocada à disposição dos indivíduos que, em algum momento, venham a utilizar os serviços 

de saúde do SUS. O mega-projeto do Sistema do Cartão Nacional de Saúde – SCNS 

contempla mais do que a implementação de sistemas informatizados, envolvendo também 

aspectos de organização e métodos para gestores institucionais inseridos nas instâncias das 

três esferas públicas. 

No processo de implantação do SCNS, mais de dez milhões de cartões foram 

distribuídos para os 44 municípios eleitos como constituintes do projeto-piloto para testes do 

sistema. Esta etapa, geralmente a mais temida dos projetos de sistemas de informação, 

encontra-se em fase de avaliação pelos técnicos e gestores desses municípios (Brasil, 2004).  

O conceito fundamental associado ao SCNS refere-se essencialmente à padronização 

de três elementos estratégicos para a composição das bases nacionais de saúde. O primeiro, 

naturalmente, se refere ao paciente detentor de uma identidade individual, embutida no cartão, 

concedida a cada indivíduo que pretenda utilizar os serviços públicos de saúde. Essa nova 

identidade está estruturada por um campo de 15 dígitos, em princípio, designada pelo número 

do Programa de Integração Social – PIS ou do Programa de Assistência ao Servidor Público –

PASEP. 
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Outro elemento estruturante do SCNS é a identificação das unidades prestadoras de 

serviços de saúde no país, integrantes do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde. O terceiro grande conceito do SCNS é retratado pelo corpo de profissionais de saúde, 

atuantes no processo de prevenção e de tratamentos em saúde. 

A padronização desses três elementos favorece o intercâmbio de informações e o 

acompanhamento de eventos assistenciais em âmbito nacional, um fator preponderante, que 

certamente resultará em informações desejadas pela população brasileira e subsídios às 

políticas públicas.  

Para possibilitar que as informações clínico-assistenciais produzidas pelas unidades 

que integram a rede pública de saúde do país alcancem as bases nacionais de saúde, torna-se 

necessário acompanhar as mudanças da política nacional de informação em saúde com vista à 

incorporação de novas diretrizes. Neste sentido, a Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde no Brasil – RIPSA recomendou ao Ministério da Saúde a criação de uma comissão para 

estudar e propor uma padronização para as informações em saúde. O Comitê Técnico de 

Padronização de Registros Clínicos foi criado com a finalidade de elaborar propostas para 

sistematizar o uso dos registros administrativos produzidos na área da saúde, ainda fortemente 

orientados pelas demandas do sistema atuarial e financeiro do SUS.  

O documento “Padronização de Registros Clínicos – PRC-1999” representa o 

resultado de trabalho que contou com a participação voluntária de representantes de 

instituições empenhadas em estabelecer políticas de saúde, entre elas a Fiocruz. Este 

documento tem como proposta elucidar questões relativas ao conteúdo de informações 

clínico-assistenciais produzidas por diferentes serviços de saúde, para fins de trocas 

informacionais. Ele expressa um conjunto essencial de informações padronizadas do 

prontuário para posterior incorporação às informações em saúde de abrangência nacional. 

Iniciativas desta ordem, além de ampliarem o desenvolvimento de pesquisas em informação 

para a saúde no país, contribuem substancialmente para a gestão do macro-processo da 

assistência em saúde, imprimindo qualidade às informações dos níveis local e nacional. O 

documento completo sobre esta política encontra-se disponível no sítio do DataSUS, no 

endereço www.datasus.gov.br/PRC (Brasil/Datasus, 2004). 

O IPEC e as demais unidades técnico-científicas da Fiocruz organizam-se em torno de 

projetos que visam identificar e sistematizar novos conhecimentos para a área da saúde. Há 

mais de um século, a Fiocruz exerce um papel central no delineamento de políticas públicas 
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em saúde para o país. Essas políticas devem ter por base evidências oriundas de estudos 

científicos.  

No caso da pesquisa clínica, essas ações partem de observações e manifestações 

evidenciadas pelos profissionais durante o atendimento clínico. O acompanhamento e a 

avaliação dos resultados de exames laboratoriais e de tratamentos dispensados ao paciente 

proporcionam subsídios para que se desenvolvam estudos clínicos de diversas ordens. 

Concomitante ao ato de examinar, segue-se uma descrição detalhada deste ato que, ao ser 

transformado em registros digitais, confere agilidade e qualidade às informações do 

prontuário. A digitalização, integração e gerência destas informações podem subsidiar 

análises sob diferentes perspectivas. 

A elaboração do modelo de um Sistema de Informação para uma instituição pública de 

pesquisa no campo da saúde deve estar em conformidade com temáticas desenvolvidas nas 

últimas décadas pela Ciência da Informação. Dados e informações de caráter técnico-

científico, gerados no âmbito dessas organizações devem ser representados de forma a 

facultar estudos com propósitos distintos, não restritos ao ambiente em que foram 

originalmente produzidos. Resguardado o direito à privacidade individual, esses dados devem 

compor bases de informação para uso de grupos externos com interesse na pesquisa em saúde, 

de acordo com a Política Nacional de Informação em Saúde.  

As bases nacionais de informação em saúde, ao serem disponibilizadas para o público, 

podem responder a dois grupos distintos. No primeiro deles, incluem-se os pesquisadores, 

conforme descrito no parágrafo anterior. No segundo grupo encontra-se a sociedade civil, 

requisitante de mecanismos viáveis para um acompanhamento sistemático dos feitos públicos, 

através de instrumentos de domínio público.  

 Para respaldar tal demanda, torna-se necessário ampliar os mecanismos que permitam 

à sociedade o acesso ao panorama nacional e local da saúde, a partir de suas informações. 

Neste contexto, Moraes (2002:12) formula que as Informações em Saúde podem se tornar um 

instrumento a favor de um conhecimento voltado para a emancipação do homem e para a 

melhoria da saúde no terceiro milênio. Na visão da autora, informações dessa natureza 

somente são obtidas através de processos de interlocução, estabelecidos pela gestão dos 

saberes nas esferas públicas e privadas e pelo desenvolvimento das diferentes ciências. 

O cenário informacional brasileiro no campo da saúde reivindica espaços de 

interlocução em âmbito nacional, com o objetivo de identificar recursos de tecnologias de 
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informação visando aprimorar e qualificar informações provenientes do campo da saúde. Para 

amparar desafios desta natureza, em 1986, durante o I Congresso Brasileiro de Informática em 

Saúde, criou-se a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – SBIS. Esta organização 

destina-se a fomentar discussões e propostas para ampliar o uso de tecnologias desenvolvidas 

pela área de informática, de forma a reestruturar, com qualidade, aspectos informacionais 

diretamente vinculados a temas do campo da saúde.  

Nos seus 18 anos de existência, a SBIS vem promovendo diversos eventos, incluindo 

nove congressos nacionais, com palestras e apresentações sobre os mais diversificados 

assuntos. No seu último congresso, ocorrido em novembro/2004, foram debatidos, entre 

outros, os seguintes temas, que estreitam as relações entre a informática e a informação em 

saúde: Registro Eletrônico de Saúde – Padrões e Impacto na Gestão e Assistência; Data 

Warehousing; Software Livre – Impacto na Saúde; Técnicas de Processamento de Imagens 

Médicas e Inteligência Artificial aplicada à Medicina. 

Outros papéis representados por essa sociedade abordam, por exemplo, questões 

relacionadas à certificação de softwares para registro eletrônico em saúde, à incorporação de 

técnicas para assinatura digital, assim como a liderança em grupos de trabalho na área de 

informação em saúde, como ocorreu com a Padronização de Registros Clínicos – PRC, acima 

detalhado.   

No Brasil, as informações em saúde tendem a expressar verdades e meias-verdades, 

capazes de rotular, positiva ou negativamente, o governo de uma determinada esfera pública. 

Um surto epidêmico, quando compreendido pela população como uma negligência das 

autoridades, pode depor contra aquilo que esses governantes tenham conquistado 

anteriormente de positivo. De outro lado, a sociedade almeja o pleno acompanhamento das 

ações e decisões sobre a distribuição e uso de recursos aplicados à saúde da população, de 

forma a converter os investimentos em melhores condições de vida e efetiva minimização do 

sofrimento causado pelas doenças.  

2.3 Informatização: meio século de história 

A Ciência da Computação constitui-se como o principal campo científico delineador 

das tecnologias subsidiárias aos projetos de um sistema de informação. Assim com a Ciência 

da Informação, ele também se firmou em decorrência da Segunda Guerra Mundial, momento 

em que se pesquisavam alternativas para obtenção e consolidação da superioridade militar dos 
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diferentes países e blocos. Este campo incorpora diferentes áreas, tais como a Engenharia de 

Software, a Engenharia da Informação, a Engenharia de Telecomunicações, entre outras. Cada 

uma dessas áreas aglutina conhecimentos em torno de novas modalidades e estratégias de 

trocas informacionais, por meio de propriedades relacionadas às Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TICs. 

Ao proceder a uma reflexão sobre o processo evolutivo de desenvolvimento do 

Sistema de Informação nas últimas décadas, observa-se que, a princípio, o trabalho de criação 

de um programa de computador era considerado quase como um trabalho artístico, pois o 

programa desenvolvido tornava-se um produto vinculado ao profissional que o desenvolveu, 

qualificado como programador. Nessa época, não se pensava em termos de sistemas de 

informação, o foco se dirigia a programas definidos para atender a uma única finalidade, 

procedente de um requerente.  

Os profissionais da área de computação eram bastante valorizados pelo trabalho que 

produziam em função de que somente eles, em tempo hábil, seriam capazes de modificar o 

programa, caso fosse necessário. Naturalmente, do ponto de vista das instituições, esta não era 

uma situação confortável, mas as preocupações desta natureza não despertavam os gestores 

para os problemas daí derivados, como a documentação, por exemplo, inexistente na maioria 

das vezes, ou inapropriada, insuficiente, portanto, para que outros profissionais pudessem 

compreender a lógica dos programas. 

A área da Engenharia da Informação firmou-se como campo norteador do 

desenvolvimento de sistemas informatizados a partir da década de 70, período em que se 

observam nesses sistemas características correlatas às demais áreas da engenharia. Segundo 

Martin, essa área é definida como: um conjunto integrado de técnicas formais pelas quais 

modelos de grupos diversos, organizações, empresas, dados e funções são construídos a 

partir de uma base de conhecimento de modo a podermos criar e manter sistemas de 

processamento de dados (Martin, 1986). 

No final da década de 70, Tom de Marco estabeleceu uma concepção que, em 

princípio, visava melhorar a compreensão das necessidades informacionais dos usuários. 

Trata-se da “Análise Estruturada de Sistemas”, um conceito agregador de técnicas para o 

desenvolvimento de sistemas, muito utilizado e aperfeiçoado ao longo dos tempos. Sua 

proposta versa sobre o que se conhece como Ciclo de Vida do Sistema, nos quais os processos 

de desenvolvimento de um sistema de informação são separados e elaborados a partir de fases 

distintas (Xavier & Portilho, 1995). 
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A literatura assinala, ao longo dos anos, pequenas divergências entre as nomenclaturas 

e fronteiras atribuídas a cada fase. Apesar desse descompasso, todos são unânimes em 

reconhecer que a primeira fase do Ciclo de Vida do Sistema é aquela na qual se identificam e 

se esboçam as necessidades dos usuários. Com o passar do tempo, novas técnicas 

aprimoraram a teoria da análise, estruturada em função de mudanças no perfil dos 

requisitantes de sistemas e da complexidade, cada vez maior, atribuída aos mesmos. Os atuais 

sistemas de informação são desenvolvidos para interagir com um conjunto heterogêneo de 

atores, e, ao mesmo tempo, se tornam parte da realidade individual de cada um desses atores.   

Na fase de construção dos sistemas, alguns autores incluem a manutenção como parte 

integrante do mesmo. Outros consideram como última etapa a entrega do produto final, 

testado, implantado e acompanhado dos respectivos manuais, conforme negociado entre as 

partes. Até algum tempo atrás, o Manual de Usuários era parte do produto final. A experiência 

comprovou que esse Manual raramente era consultado. Isto constatado, esse Manual foi 

incorporado aos Sistemas, através de um signo adotado, o termo “help”, normalmente 

associado à tecla F1.  

Cabe esclarecer que o Manual de Usuários trata apenas de questões relacionadas à 

interação entre homem e máquina. Questões relacionadas à documentação de um sistema de 

Informação no tocante ao modelo de sistema idealizado, aprovado e implementado, 

continuam sendo necessárias, para que outros técnicos possam dar prosseguimento ao 

trabalho, sem prejuízos às partes envolvidas. 

Os atuais projetos de sistema de informação são desenhados de acordo com o novo 

paradigma de desenvolvimento de sistema, o que se conhece como o método de análise em 

Orientação a Objetos – OO. Maiores detalhes serão apresentados no capítulo 2.4.1 desta 

Dissertação. 

2.3.1  Evolução, Inovação e Mitos 

Em 1947 surge o primeiro computador, designado como ENIAC – Electronic 

Integrator and Calculator, projetado por engenheiros norte-americanos para resolver questões 

relacionadas à agilização do processamento da informação. O emprego sistemático de novas 

tecnologias na construção de computadores propicia, desde então, a sua evolução, facultando 

a percepção dos benefícios que os computadores em rede proporcionariam às organizações. A 

convergência e uso das TICs influenciam não apenas o trabalho interno das organizações, 
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como também contribuem para a mudança de hábitos, rapidamente apropriadas pela 

sociedade.  

Desde a década de 20 do século passado, havia um certo “endeusamento” das 

máquinas, a partir de uma peça teatral do dramaturgo Karl Capek, na qual aparece um robô 

(termo, aliás, cunhado originalmente por este escritor tcheco), a primeira máquina com 

aparência humana, partidária do marxismo, apresentada como detentora de uma vida própria 

(Roszak, 1988). O termo robô faz alusão à palavra tcheca que significa trabalho forçado ou 

escravo. Durante décadas, ficção e realidade conviveram no imaginário das pessoas. Os 

computadores passaram a conquistar um espaço promissor, a partir do momento em que 

ganham a “memória”, um dispositivo associado, por analogia, à mente humana. Além de 

processar informações, o computador era também capaz de guardar e devolver tudo aquilo 

que a sua memória preservava.  

A evolução das tecnologias utilizadas, ao longo do tempo, no desenvolvimento de 

computadores, permite observar que o sucesso de cada novo modelo reverte em projetos de 

melhorias técnicas para a própria máquina. Diante deste fato, alguns entusiastas futuristas, 

como Pámela McCorduck, I. G. Good e Chistopher Evans, acreditaram que o computador 

viria a se igualar ou mesmo superar o raciocínio dos seres humanos, como se não existisse 

limitação capaz de frear esse empreendimento (Roszak, 1988).  

Ao estudar a história do desenvolvimento das TICs, a partir da evolução dos 

computadores e dos Sistemas de Informação, percebe-se que muitas dessas tecnologias 

nasceram a partir de iniciativas individuais, como a dos estudantes da década de 70, 

construtores das primeiras máquinas chamadas de personal computers, nossos computadores 

pessoais. Neste sentido, Castells afirma que é uma lição comprovada da história da 

tecnologia que os usuários são os principais produtores de tecnologia, adaptando-a a seus 

usos e valores e acabando por transformá-la (Castells, 2001:28).  

A premissa de ser sempre possível aperfeiçoar as tecnologias empregadas nos 

computadores se apossou também das tecnologias ligadas à arte de organizar a informação. 

Estudiosos das potencialidades dos sistemas de informação afirmam que o modo de apropriar 

uma dada tecnologia é fator preponderante na identificação de novas necessidades 

informacionais. Autores como Castells e Levy afirmam que a produção e o uso de uma nova 

tecnologia de informação faz com que se modifique o contexto em torno desse uso, ainda que 

conservando seus propósitos fundamentais.  
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As organizações primam cada vez mais por espaços de interlocução que facultem a 

participação da coletividade em resposta à missão institucional. Nesse sentido, os sistemas de 

informação, elaborados como instrumentos dentro do paradigma tecnológico, deixam de ser 

ferramentas de apoio às atividades para se tornar processos a serem desenvolvidos (Santos, 

2002).  

 

2.4 Sistema de Informação na Era Digital  

A informação integra a maioria das atividades realizadas nas sociedades 

contemporâneas. Conscientes disso ou não, estamos sempre a tomar uma decisão em cima de 

uma informação. O ato de atravessar uma rua, por exemplo, consiste em se apropriar de uma 

informação codificada e padronizada que permite prosseguir ou não, mediante a análise e 

interpretação de um determinado conjunto de símbolos com o qual o pedestre se depara. A 

ponderação sobre questões desta natureza ocorre no dia-a-dia das organizações. As decisões 

se impõem como condicionantes de soluções para uma intervenção programada ou emergente.   

Mesmo lidando no dia-a-dia com tecnologias de informação, algumas pessoas ainda 

têm dificuldades em distinguir as classes de softwares existentes nos computadores. Um 

computador básico utilizado nas atividades informacionais das instituições possui, 

minimamente, os seguintes tipos de software: 

Em primeiro lugar, o sistema operacional, um programa desenvolvido para funcionar 

como mediador entre informações colocadas dentro do computador e seus dispositivos 

internos.  

Em segundo lugar, os programas utilitários, auxiliares nas atividades de rotina 

profissional, tais como editores de textos, apresentadores, visualizadores de imagens, 

planilhas eletrônicas, entre outras categorias, onde também se incluem os softwares 

desenvolvedores de sistemas.  

Do terceiro bloco fazem parte os “sistemas de informação”, elaborados 

especificamente para apoiar, acompanhar e controlar desdobramentos de atividades peculiares 

a um grupo determinado de pessoas. Os sistemas de informação organizacionais podem ser 

adquiridos em pacotes prontos, fechados, se suas funcionalidades se enquadrarem às 

necessidades institucionais. Podem, também, ser desenvolvidos a partir de exigências 

institucionais pré-definidas. De uma forma ou outra, torna-se oportuno realizar uma avaliação 

criteriosa da situação local para definir o escopo no qual o sistema deverá interceder.  
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Informações institucionais dispensadas pelos computadores são provenientes de dados, 

gerenciados em grandes volumes, via sistemas de informação. Dados diferem das informações 

porque se encontram em estado bruto, não lapidado. Informações pressupõem dados 

interpretados e trabalhados segundo parâmetros consensuais daqueles que os utilizarão. 

Drucker sintetiza claramente essa diferença ao afirmar que: informação são dados dotados de 

relevância e propósito. Uma empresa precisa decidir de que informações necessita para 

operar seus negócios, do contrário, se afogará em dados (Drucker, 1995; apud Santos, 

2002:64). 

Também de acordo com Peter Drucker, os ocidentais desejam respostas rápidas para a 

tomada de decisão, ao contrário dos japoneses que, com bastante antecedência, perceberam o 

grande diferencial, ao inverter esta ordem. Para eles, o planejamento responsável que leva a 

decisões acertadas recai sobre a definição das perguntas a serem respondidas pelas futuras 

decisões. Não é por outra razão que as empresas japonesas dedicam grande parte do tempo ao 

desenvolvimento de sistemas e de produtos, investigando as exigências informacionais, tudo 

de acordo com o grau da racionalidade requerida para que um projeto consistente se 

desenvolva e obtenha pleno sucesso (Davenport, 2000). 

As organizações sistêmicas constituem objetos de estudo desde muito antes dos 

avanços suscitados pelas TICs (tecnologias de informação e comunicação), hoje incorporadas 

ao cotidiano profissional e doméstico de muitos brasileiros. Bertalanffy (1975:37), um 

estudioso das organizações sistêmicas, reconhece que, no conjunto dos elementos sistêmicos, 

o todo é mais do que a soma das partes, independente de sua natureza. Os elementos 

constituintes dos sistemas de informação comportam-se de forma semelhante a outros 

contextos sistêmicos, como o controle do tráfego aéreo ou urbano. Eles necessitam de um 

“norte” central, que governe cada elemento do sistema, de forma a fornecer o equilíbrio 

imprescindível ao funcionamento adequado do sistema como um todo organizado.  

A informação nunca se encontra isolada de um dado contexto. Ela sempre integra uma 

rede de sentidos estabelecida segundo diretrizes implementadas no ambiente. De acordo com 

Gonzáles de Gómez (1999:70): a gestão da informação estabelece a mediação entre as 

Políticas de Informação de um setor e a ação informada dos atores envolvidos: do Estado, do 

Governo, de profissionais e administradores e das comunidades usuárias de bens e serviços 

de informação ou atingidas em seus processos cognitivos e deliberativos, pela 

disponibilização ou omissão de informações. Com esta afirmação, a autora evidencia a 

importância de contar com uma Política de Informação organizacional para a definição dos 
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processos envolvidos na organização de suas informações. Instituições que deixam de se 

nortear por esse princípio, renegando ou desconsiderando a eficácia de sua política 

informacional, contribuem para que determinações imediatistas ou interpretações inadequadas 

se transformem em insumos impróprios aos projetos de sistemas de informação.   

O que há de inovação referente à nova informação é o fato de que desejamos que ela 

ultrapasse a mera condução de decisões. A informação, hoje, se interpenetra no nosso 

intelecto, direcionando as ações que executamos, seja qual for o trabalho realizado. Ao 

investigar a evolução das organizações no tocante ao processamento de dados, informação e 

conhecimento, Santos (2002:61) cita uma declaração de Davenport e Pruzak na qual eles 

expressam como a mente humana passa a absorver essa nova informação. Eles relatam uma 

vivência na qual: ficou claro que aquilo que nossos clientes desejavam acima de qualquer 

coisa era insight. Eles estavam buscando práticas melhores, idéias novas, sinergias criativas 

e processo de descoberta; algo que a informação, por mais bem administrada que seja, não 

pode fornecer. Compartilho desta afirmação, uma vez que os sistemas de informação 

naturalmente suscitam esse tipo de expectativa, que vem se ampliando em intensidade à 

medida que se utilizam os recursos de tecnologias de informação.  

2.4.1 Projeto de Sistema de Informação 

Os desafios contemporâneos das instituições reivindicam a integração de atividades 

através de sistemas de informação. Diferentemente da forma como se trabalhava há duas 

décadas, numa época em que os sistemas de informação eram elaborados a partir da visão e 

necessidades de um único ator responsável por determinada atividade, o dinamismo atual 

recomenda a construção modular dos sistemas de informação, partindo de eixos sustentadores 

que comportem a adição eventual ou programada de novos módulos.    

A premissa de que cada sistema de informação possui um único dono não condiz com 

a racionalidade e o caráter quase imediato com que decisões e ações se impõem no ambiente 

corporativo. Os projetos de sistemas de informação contemporâneos devem desvincular-se 

dessa herança fragmentadora de sistemas de informações, que tenta persistir no dia-a-dia das 

atuais organizações. Elaborar sistemas de informação sob uma perspectiva fragmentária 

significa fomentar a superposição de trabalhos e atribuições, com descompassos e, por vezes, 

com inconsistências entre as atribuições ligadas aos diferentes processos informacionais.   
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Três vertentes orientaram o desenvolvimento de projetos de sistemas de informação, a 

Análise Estruturada, a Análise Essencial de Sistemas e, atualmente, a Orientação a Objetos. 

Ao compará-las, observa-se que o grande avanço da Engenharia da Informação dentro do 

paradigma da Orientação a Objetos refere-se às manutenções do sistema. O que diferencia 

essas abordagens é precisamente a importância e o foco sobre as fases iniciais de um projeto 

de sistema de informação: o Levantamento e a Análise de Requisitos referentes aos processos 

de interlocução institucional do ambiente, indispensáveis ao pleno funcionamento das 

atividades do mundo real, a interagirem de forma dinâmica com o sistema de informação.  

Num primeiro momento, um sistema integrado de informação é modelado com o 

objetivo de se tornar um instrumento, visando a uma maior visibilidade institucional. Deve 

também ser eficaz na preservação e recuperação de dados e informações, uma função de 

caráter estratégico para a instituição.  

A etapa de levantamento e análise dos requisitos necessários ao planejamento do 

modelo caracteriza-se, basicamente, por ciclos de comunicação iterativos entre as equipes 

interessadas de usuários e técnicos do projeto. Essa fase se conclui quando os líderes 

responsáveis pelas duas vertentes acordam que todos os dados e particularidades 

comportamentais inerentes à compreensão do ambiente foram adequadamente identificados. 

Como facilitadora dessa interlocução, a Engenharia da Informação preconiza o uso de 

modelos específicos, muitos deles apropriados por ferramentas que suportam e orientam a 

modelagem dos processos levantados e das perspectivas do Sistema. Nas organizações 

brasileiras, nem sempre se atribui o devido valor a essa etapa de modelagem do sistema.  

Nas últimas três décadas, a indústria de desenvolvimento de software vem agregando, 

progressivamente, métodos de produtividade e de qualidade aos seus produtos. Todo o avanço 

tecnológico alcançado não tem sido suficiente para garantir o cumprimento, a contento, das 

metas estabelecidas pelas gerências de projetos relacionados ao desenvolvimento de sistema 

de informação. Constata-se que essa crise persiste no tempo, apesar da proliferação de novas 

tecnologias em apoio à arte de desenvolver sistemas para computadores.   

A determinação institucional de desenvolver um novo sistema de informação é quase 

sempre tributária de deliberações de caráter político. Decisões desta natureza costumam se 

fazer acompanhar de uma visão imediatista, apoiada exclusivamente em preceitos de gestão 

técnica-administrativa. Do outro lado, a gerência técnica do projeto, muitas vezes pouco 

familiarizada com o ambiente institucional, pode ser induzida a dimensionar o escopo do 
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projeto com recursos aquém do necessário, uma vez que é comum que ela seja pressionada 

por questões contratuais, relacionadas à exigüidade de tempo, prazos e custos.  

As ações inerentes à elaboração de um sistema de informação configuram-se como 

atividades constitutivas das etapas de um projeto. Segundo o relatório PMBOK - Project 

Management Body of Knowledge (2000)2, considerado a “bíblia” dos projetos, um projeto é 

um empreendimento temporário, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Estes 

atributos fazem com que os projetos se diferenciem dos serviços continuados, uma vez que os 

últimos têm a finalidade de realizar tarefas repetitivas e rotineiras. Um projeto não se 

enquadra neste perfil. Os projetos atuam, ou deveriam atuar, sobre um conjunto de 

conhecimentos ou práticas, no qual, freqüentemente, há um consenso amplamente difundido 

acerca de seu valor e utilidade. Os produtos elaborados através de projetos são quase sempre 

considerados bens duradouros, o que, no caso dos projetos de sistema de informação, não 

representa uma verdade absoluta. 

Todo projeto de um sistema de software deve atender a um processo de elaboração 

estabelecido em cronograma, a ser realizado em etapas progressivas. Por vezes, há uma 

sobreposição de atividades relativas a etapas subseqüentes, o que pode se tornar uma 

armadilha para os projetos de sistema de informação, quando a modelagem do negócio 

(Business Modeling) não englobar aspectos informacionais surgidos a partir da segunda etapa. 

No entender de autores atuantes na área da Engenharia da Informação, as etapas de construção 

dos sistemas de informação, compreendem as seguintes dimensões: 

♦ Levantamento de Requisitos: entendimento do “negócio” e dos objetivos do 
sistema estabelecidos entre o usuário e o técnico projetista; 

♦ Análise: validação dos requisitos, levantamento das novas funcionalidades e 
modelagem do Sistema; 

♦ Projeto: identificação do modelo físico da base de dados e dos módulos 
funcionais do sistema; 

♦ Construção e Testes: programação da base de dados, implementação de funções 
mecanizadas e a documentação; 

♦ Manutenção: suporte e manutenção corretiva e evolutiva do sistema de 
informação; 

 

                                                 
2 A versão em português do PMBOK 2000 foi traduzida em 31/01/2002, pelo Capítulo de Minas Gerais do PMI 
– Project Management Institute. O PMI foi fundado na década de 60, na Pensilvânia, EUA                                                          
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Estas etapas constituem o que se conhece como o “ciclo de vida de um sistema de 

informação”. Há consenso na literatura de que os recursos utilizados durante a etapa de 

manutenção de um sistema de informação são substancialmente superiores àqueles 

formulados quando do início da condução do projeto. Em parte, este custo adicional pode ser 

atribuído ao dinamismo contemporâneo, o que faz com que as organizações passem a assumir 

novos papéis, com vista à satisfação da sociedade ou manutenção de mercados. Numa outra 

vertente, atribuem-se essas imprevisibilidades ao fato de não se definir adequadamente as 

possibilidades de contribuição do sistema de informação ao universo a ser trabalhado no 

ambiente institucional.  

Durante as etapas de levantamento de requisitos e de análise desses requisitos para o 

projeto do sistema de informação, deve-se determinar, não apenas os caminhos que o sistema 

deve trilhar, como também o comportamento da informação em cada etapa, em direção ao 

conhecimento que se persegue. Muitos autores conferem a essas etapas uma importância vital 

para o futuro do sistema. Nos últimos anos, há uma corrente ideológica que sustenta que o 

preparo da documentação do sistema de informação deve ocorrer de forma concomitante às 

etapas de desenvolvimento do sistema, com ênfase nas duas primeiras fases. Isto permite que 

a própria documentação seja construída na medida em que se levanta a realidade a ser 

expressa pelo sistema. 

A nitidez com que os fluxos de informações são apresentados e apropriados em cada 

instância organizacional contribui (ou não) para que os resultados esperados de um sistema de 

informação correspondam às metas estabelecidas na sua formulação. Nesta abordagem, um 

ponto não menos importante trata da identificação das informações utilizadas somente em 

determinadas atividades finalísticas. Nas Instituições de Pesquisa, por exemplo, isso ocorre 

porque as informações são organizadas e trabalhadas por grupos de pesquisadores 

responsáveis por determinadas investigações, atuando com independência das demais equipes 

quanto à forma de organizar e tratar suas informações.  

Com a identificação dos conceitos relacionados ao levantamento dos requisitos 

funcionais de um dado ambiente, inicia-se um processo de abstração das entidades, que se 

relacionam com os conceitos do mundo real através de etapas sucessivas culminando na 

identificação dos chamados objetos, um conceito amplamente utilizado na Ciência da 

Computação. 

2.4.2 Modelagem e Abstração no Paradigma da Orientação a Objetos 
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Ao longo dos anos, diversos métodos de análise e desenvolvimento de sistemas se 

difundiram e ganharam espaço. Conceitos, como o de Diagrama de Fluxos de Dados  DFD e 

de Diagrama de Entidades e Relacionamentos – DER, tornaram-se instrumentos 

impulsionadores da área de sistemas de informação. Mesmo numa época em que esses 

sistemas eram relativamente simples, pois objetivavam exclusivamente armazenar 

informações solicitadas por um único ator, responsável por uma pequena equipe, os 

problemas de comunicação entre desenvolvedores e usuários se evidenciavam.  

À medida que novas perspectivas aproximam o homem das tecnologias de informação, 

crescem, progressivamente, as exigências e complexidades em torno de novos resultados, 

requeridos em função dos sistemas de informação serem vistos como um parceiro, um aliado 

nos processos que se realizam. Até os anos 80 do século XX, a teoria que sustentava o campo 

do conhecimento apoiava-se em conceitos oriundos da Análise Estruturada, que decompõe em 

funções ou processos o problema a ser solucionado pelo sistema de informação. Com o 

advento do método de Análise e Projeto de Orientação a Objetos, um novo paradigma se 

estabelece. As discussões preliminares acerca do entendimento do “negócio” institucional 

centram-se agora na decomposição do problema a partir de conceitos, e não de funções.  

A adequação dos projetos de software, segundo diferentes níveis de complexidade, 

impõem-se a cada dia, uma vez que os níveis de exigências referentes aos novos softwares se 

ampliam progressivamente. De acordo com Leite (2004), a fundamentação científica da 

engenharia de software recomenda o uso de modelos abstratos e precisos para especificar, 

projetar, implementar e manter sistemas de software, avaliando e garantindo a qualidade de 

seus atributos. Além disto, a engenharia de software oferece mecanismos que permitem 

planejar e gerenciar o processo de desenvolvimento.  

Segundo o paradigma da “orientação a objetos”, o desenvolvimento de um software 

inicia-se por um processo de abstração de entidades vinculadas ao contexto, relacionadas a 

conceitos do mundo real, as quais darão origem ao que se define como objetos. Os objetos são 

representações de entidades dotadas de características estruturais e comportamentais, 

encontradas em um determinado domínio de atuação do sistema. Isto significa que um objeto 

se constitui de dados e de procedimentos que operam sobre estes dados. Na verdade, os 

objetos representam conceitos do nosso cotidiano. Em uma instituição de pesquisa clínica, 

teríamos, por exemplo, como objetos concretos, um conjunto de atributos relacionados aos 

médicos e pacientes, bem como todas as ações exercidas sobre os mesmos. Como objetos 

abstratos, neste caso, poderíamos ter os protocolos estabelecidos para as pesquisas, ou seja, as 

regras e critérios definidos para o acompanhamento de um dado paciente. 
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Do ponto de vista de um sistema de informação, a identificação e a caracterização da 

realidade de um dado ambiente organizacional constitui um trabalho que requer a participação 

multiprofissional. De um lado, um ou mais técnicos de informação, responsáveis pela coleta 

de aspectos pertinentes à natureza do sistema. Do outro lado, estão os líderes, experientes e 

conhecedores desse universo, que, junto aos futuros usuários, estabelecem condições de 

realização e definem os resultados esperados com a implantação do sistema. Todos os passos 

e questões identificadas e tratadas na instância de levantamento dos requisitos do sistema 

tornam-se elementos de sólida influência sobre o futuro das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais usuários desse sistema, e, por conseqüência, intervêm na produtividade 

institucional. 

É interessante observar a naturalidade com que os usuários de um futuro sistema de 

informação expressam que se torna mais fácil saber como o sistema poderá melhor ajudá-los, 

somente após a sua implantação. Se um sistema de informação é elaborado exatamente para 

atender às necessidades informacionais em torno das atividades realizadas por um 

determinado grupo, por que então se preconizaria, de antemão, que o seu uso viria a 

evidenciar novos caminhos para a condução das próprias tarefas? Essa forma de pensar sobre 

o futuro sistema retrata uma certa imaturidade por parte daqueles que delegam aos técnicos de 

informática, experientes em outras bases, parte da responsabilidade que lhes cabe em definir 

etapas de processos informacionais. Talvez, esse modo de agir seja decorrente do fato de se 

atribuir às máquinas um poder visto como sobre-humano, por meio do qual quase tudo pode 

ser resolvido.    

É possível que muitos usuários das tecnologias de informação não disponham de 

parâmetros para conceber o quão dificultosas são as tarefas de se colocar em operação tudo 

aquilo que de fato constitui um sistema de informação. A arte de construir um sistema de 

informação é similar à construção de uma casa. Em primeiro lugar, torna-se necessário 

delimitar o terreno sobre o qual a casa será construída. Segundo, elaborar uma planta que 

permita visualizar o tipo de construção idealizado, sem se esquecer dos acessos, internos, 

entre suas repartições, e externos, para as trocas necessárias com o mundo exterior, como 

repositório de lixo, rede de água e esgotos, elementos básicos e essenciais em qualquer 

construção.  

A partir da delimitação e da compreensão dos contextos envolvidos, procedimento 

conhecido como Business Modeling, identificam-se os requisitos preliminares, ponto de 

partida para a elaboração formal do modelo do sistema, um momento de reflexões, 
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explicações, trocas de idéias e de opiniões sobre os fatores submetidos ao universo sob 

análise, segundo sua realidade. Para Biolchini (1998:95): o modelo formal é aquele em que a 

linguagem utilizada para descrevê-lo apresenta um alto grau de rigor, com semântica e 

sintaxe rigorosamente definidas no sentido de aumentar o seu grau de precisão 

comunicacional e de evitar ambigüidades interpretativas. A modelagem de um dado universo 

tem, portanto, a capacidade de proporcionar que os objetos representantes deste ambiente 

possam ser visualizados, manipulados e transformados segundo os preceitos do conhecimento 

que se almeja.   

Morin, ao procurar entender os desafios que se situam entre os saberes, fragmentados e 

especializados, e a realidade cotidiana, com problemas pluridisciplinares e multidimensionais, 

declara que todos os problemas particulares só podem ser posicionados e pensados 

corretamente em seus contextos; e o próprio contexto desses problemas deve ser posicionado 

e pensado, cada vez mais, no contexto planetário (2000:14). Os requisitos informacionais 

presentes nos modelos dos sistemas de informação precisam, concomitantemente, contemplar 

as duas vertentes: tornar-se tão particulares no contexto local, quanto visíveis para o contexto 

global, quer seja a  instituição, a empresa, o país ou mesmo a sociedade.  

Biolchini (1998), citando Weibel (1997), lembra que um fator importante na 

modelagem de um conhecimento refere-se à escolha de uma linguagem apropriada para 

representar esse conhecimento. Certamente essa preocupação, hoje, não constaria como 

recomendação exclusiva de Weibel, uma vez que a linguagem UML tornou-se padrão 

internacional de linguagem representativa de modelos do conhecimento, reconhecida por 

ícones contemporâneos. No próximo item, descreveremos detalhadamente a linguagem UML, 

promotora de um alto grau de sofisticação na modelagem de dados e do comportamento 

destes dados no sistema.  

O modelo de um sistema de informação das instituições empenhadas em aprimorar os 

conhecimentos para a saúde deve ser esquematizado de forma a criar condições proativas, 

favoráveis à percepção de similaridades e controvérsias de eventos situados entre as 

sintomatologias e as propostas de tratamentos dos pacientes. Pozzebon & Freitas (1997) 

destacam que a existência de um modelo único de sistema de informação não deve representar 

uma imposição aos ambientes que exijam tomadas de decisão com base na informação. A 

dinâmica de uma organização de pesquisa clínica na qual os profissionais de atenção à saúde 

realizam, ao mesmo tempo, atividades de pesquisa e de ensino, clama por modelos específicos 
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em seus usos, uma vez que os mesmos profissionais conciliam papéis distintos e 

complementares.  

Esses autores, estudiosos da linha de sistemas de apoio à decisão, os assim 

denominados sistemas EIS – Enterprise Information System, apontam, além da proatividade, 

outra característica desses sistemas: uma maior flexibilização frente ao ato de investigar, via 

tecnologias da informação. Neste sentido, a possibilidade de extração, a partir de diferentes 

visões, de informações on-line e a obtenção de indicativos de tendências caracterizam novos 

formatos de tarefas intelectuais, traduzido pelos autores como: o direito incondicional de 

investigação criativa. Como síntese das questões levantadas, apresenta-se o quadro abaixo, 

que, segundo os autores, explicitam as mudanças de enfoque no realinhamento dos sistemas 

de informação (Ibid).    

Figura 3 – Características dos Enfoques Tradicional e Proativo  
no Processo de Desenvolvimento de Sistemas 

  

  Enfoque tradicional Enfoque proativo 
Entrada (dados)  Intocável Aberta 
Processamento  Imposto, Caixa Preta Seleção de Modelos, Caixa Aberta
Saída (relatórios, telas)  Pré-definida Flexível 
Interface  Padrão Customizável 
Modelo  Imposto Explorável 
Requisitante* Chefia da atividade Equipe envolvida  

Fonte: Pozzebon & Freitas (* adaptado pela autora da presente dissertação) 

 

A Engenharia da Informação aposta na elaboração de modelos como passo 

fundamental para a estruturação dos softwares. A simples preparação desses modelos 

possibilita perceber e manusear os elementos informacionais que melhor se adaptam ao 

contexto representado na modelagem do sistema de informação. A representação da realidade 

por meio de modelos pode ser categorizada em duas etapas distintas: a modelagem conceitual 

e a modelagem física.  

A modelagem conceitual se inicia com uma descrição conceitual, também chamada de 

descrição do Mini-Mundo. Essa descrição trata da caracterização dos objetos e relações 

envolvidas no contexto estudado. É um momento prudente para abstrair-se dos problemas e 

focalizar os objetos essenciais ao modelo de sistema. Deve-se cooptar e compreender aspectos 

do contexto através de um mapeamento do ambiente. Uma descrição sucinta desses objetos, 

bem como suas relações, servirão de base para parâmetros semânticos e conceituais 
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estabelecidos por determinada linguagem de representação de fluxos e processos 

informacionais.   

De posse da descrição formal desse Mini-Mundo, procede-se à ampliação das 

perspectivas de compreensão do ambiente. Trata-se da utilização de modelos expressos por 

representações gráficas, com vista a imprimir maior clareza às operações realizadas sobre os 

objetos definidos. A elaboração parcial e gradativa desses modelos permite debates sobre as 

particularidades e conceitos utilizados pelo sistema de informação. 

A próxima etapa de modelagem diz respeito aos métodos estabelecidos pelas 

tecnologias de informação a serem empregados na implementação do sistema. Ela trata da 

estrutura e dos relacionamentos, em função de tipo de tecnologia a se adotar para o 

armazenamento. Constitui-se, portanto, em um modelo físico, um retrato fiel dos objetos e de 

suas relações, de acordo com princípios estabelecidos no modelo conceitual. Esse nível 

focaliza a materialização física de dados do sistema, aquilo que a comunidade informata, 

literalmente, denomina “banco de dados”. 

Um modelo de sistema de informação é elaborado gradativamente. Trata-se de etapas 

que perpassam o ato de identificar e classificar os objetos e compreendem, também, a 

definição de seus atributos e suas operações, até construir o que se denomina “classes”. 

Define-se uma classe como: a representação de um conjunto de objetos que compartilham a 

mesma estrutura de atributos, operações e relacionamentos dentro de um mesmo contexto 

(Melo, 2004:17). Elas se apresentam como imagem das informações do banco de dados, e 

compreendem também as operações atuantes sobre esses dados, ou seja, cada um dos passos 

das ações que serão implementadas via linguagem de programação. Dessa forma, começa a 

tomar corpo uma espécie de comportamento da informação, resultado da interação entre 

usuário, programa e o banco de dados, co-responsáveis pelo dinamismo que se imprime à 

informação.  

O banco de dados é, portanto, um retrato das classes e de seus relacionamentos. Esses 

relacionamentos são estabelecidos em função de uma dada cardinalidade, que se constitui a 

partir do número de participações do elemento-chave de uma classe na outra classe a ela 

relacionada. Elementos-chave são atributos que identificam uma única ocorrência dentro de 

uma classe, por exemplo, o número de cadastro de pessoa física (CPF) identifica cada 

indivíduo para fins de imposto de renda. O entrelaçamento de classes se baseia no Modelo de 

Entidade-Relacionamento – Modelo E-R, de Peter Chen, sobre o qual foi desenvolvida uma 

base para a unificação de diferentes visões dos dados (Chen,1976; apud Biolchini,1998:98).  
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O Modelo E-R, mais tarde denominado “Modelo ERA”, de “Entidades, 

Relacionamentos e Atributos”, prevê três tipos de cardinalidades para os relacionamentos 

entre classes de objetos. A primeira trata da correspondência biunívoca (1:1, ou seja, de um 

para um), quando um elemento-chave de uma classe está relacionado a um único elemento 

chave da outra classe a ela relacionada. O segundo tipo de cardinalidade refere-se ao 

relacionamento de um para muitos, denominada de 1:N (um para N). Ocorre quando o 

elemento-chave de uma classe pode aparecer muitas vezes na classe correspondente. Quando 

os elementos-chave podem aparecer inúmeras vezes em ambos os pólos, temos o tipo de 

relacionamento que se denomina  N:M (N para M), ou seja, de muitos para muitos.   

Para ilustrar essa cardinalidade dentro do nosso ambiente de investigação para um 

sistema de informação, poderíamos citar, como classes, as seguintes entidades: o paciente que 

chega referenciado ao Centro de Referência de Leishmanioses pode ser proveniente de uma 

única Instituição de saúde (cardinalidade 1:1); este mesmo paciente pode realizar diversos 

exames diagnósticos na Instituição (cardinalidade 1:N). E, por último, este paciente pode ser 

atendido por diversos profissionais, assim como um profissional pode prestar assistência a 

diversos pacientes (cardinalidade N:M). 

Todo o formalismo empregado na elaboração dos modelos tem como premissa 

aproximar-se da complexidade envolvida nos processos informacionais. Questões desta 

natureza requerem reflexões sobre o passo-a-passo de cada tarefa executada. A maior parte 

dessas tarefas deve ser redimensionada e reordenada, porque o exercício mental 

operacionalizado pela mente humana atua de forma aparentemente automática no alinhamento 

das incertezas que passam por certas tarefas, até se obter um resultado apropriado. Nos 

sistemas de informação, os fatores de natureza aleatória devem estar devidamente 

estruturados de modo a serem acionados quando necessário.   

2.4.3 As Propostas da UML - Unified Modeling Language  

A UML é uma linguagem utilizada para documentar os projetos de software, desde sua 

concepção até a sua implementação. Ela dispõe de notações gráficas e textuais, 

semanticamente ricas, aptas a capturar, definir e expor partes de um projeto de software. 

Notações desta ordem permitem ampliar o nível de abstração em torno de um dado objeto, 

enquanto mantém rígida a sintaxe e a semântica dos termos definidos para o sistema.  
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Os estudos realizados sobre os motivos que fazem com que os projetos de software 

não obtenham o sucesso esperado apontam predominantemente para falhas ocorridas nas 

etapas de concepção do sistema, durante o levantamento de requisitos do projeto. (Machado & 

Burnett, 2004; Selner, 1999; Melo, 2004).   

A aplicação da UML sobre um dado ambiente permite especificar e documentar o 

desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, a partir da abstração de partes dos 

processos que atuam no mundo real. A linguagem foi idealizada de modo a facilitar a 

comunicação e a visualização de partes relevantes do cenário informacional, com foco na 

concepção do sistema de informação, embora seus diagramas permitam retratar as demais 

etapas do projeto de sistema, até a sua implementação.   

Davenport, ao estudar as questões informacionais que perpassam os ambientes 

organizacionais, afirma que: para que um modelo de processo de gerenciamento 

informacional tenha algum valor real, precisa refletir a turbulência, a volatilidade e a 

complexibilidade dos mercados, dos locais de trabalho e da mente humana (Davenport, 

2000:179). São precisamente estas as características difíceis de serem incorporadas no 

processo de avaliação do que se deseja para o sistema de informação. Identificar que valor 

atribuir a cada elemento informacional do sistema constitui um desafio a ser desmistificado.  

A UML foi construída a partir de métodos anteriores, submetidos ao processo de 

padronização pelo Objetct Management Group – OMG. Sua versão atual é a 2.0, disponível 

desde abril de 2004. A UML define uma notação e um metamodelo, que expressam estruturas 

(dados) e comportamentos dos dados (operações), visando à informatização. Desde 1999, a 

UML se tornou uma ferramenta-padrão para representar as estruturas de software. Os 

processos de elaboração de um software referem-se aos passos típicos realizados em cada 

etapa do projeto. 

Fowler & Scott (2000) integram o grupo de adeptos que defendem a UML como uma 

linguagem-padrão para a modelagem de projetos de sistemas de software. Eles, porém, não 

consideram importante a definição de um processo-padrão para desenvolvimento de software, 

mesmo reconhecendo que um vocabulário comum agregaria valor aos processos de 

desenvolvimento, conforme descrito anteriormente no item 2.4.1. Os recursos da UML 

permitem a definição desse vocabulário comum, facilitador da comunicação entre os 

profissionais envolvidos no processo de identificação das exigências do sistema de 

informação, junto aos usuários e técnicos envolvidos no programa.  
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Cabe esclarecer que a UML é uma linguagem de modelagem, e não um método. O 

desenvolvimento de um projeto de sistema de informação requer, em princípio, a utilização de 

uma linguagem de comunicação para representação da realidade trabalhada e de um processo 

de elaboração de software. A aplicação da linguagem de modelagem UML pode ser adotada 

em todas as etapas do desenvolvimento do projeto de sistema de informação. Este estudo visa  

investigar a sua apropriação na etapa de levantamento dos requisitos para a construção do 

modelo de sistema.  

A categorização dos “Casos de Usos” constitui o primeiro passo em direção ao 

planejamento do “domínio” de um sistema de informação, pelo uso da ferramenta UML Os 

Casos de Usos são definidos no âmbito de um ou mais cenários. Cenários são conceitos 

referentes a uma seqüência de ações, que descreve uma interação entre um usuário e um 

sistema, ou seja, os Casos de Usos retratam a seqüência de eventos de um agente externo ao 

utilizar o sistema para executar uma ou mais atividades.  

Os Casos de Usos representam grupos de ações interligadas com um objetivo comum, 

desenvolvidas a partir de um ou mais cenários oferecidos ao usuário. Os Casos de Usos 

especificam uma seqüência de ações típicas de cada cenário, bem como as alternativas 

necessárias à perfeita interação desse ator com o sistema. Freqüentemente, um cenário pode 

estar associado a mais de uma possibilidade de desfechos.  

Os elementos utilizados pela UML na representação dos componentes básicos dos 

projetos de sistemas de informação, no âmbito do paradigma de orientação a objetos, 

constituem os elementos estruturais, comportamentais, de agrupamento e de anotação. Os 

elementos estruturais da UML definem e caracterizam os elementos conceituais ou físicos do 

modelo, ou seja, representam a parte estática do modelo. 

Além do Caso de Uso, utilizado na captura dos requisitos do sistema, outros elementos 

de estrutura representam abstrações de modelos de sistemas de informação: classes, 

interfaces, colaborações, classes ativas, componentes e nós. Apresenta-se a seguir, um quadro 

expressivo das categorias e elementos da UML:  
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   Figura 4 - Vocabulário da UML 
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O planejamento de um projeto de sistema de informação pressupõe a compreensão de 

um “modelo de domínio”, observado no ambiente a ser retratado. Dois grupos distintos estão 

envolvidos na elaboração do projeto. No primeiro, incluem-se os usuários ou clientes, 

responsáveis pela interpretação e uso do “negócio”. Do outro lado, está a equipe de 

desenvolvedores, que construirão o sistema. Um fator-chave relevante para o futuro do 

empreendimento diz respeito às lideranças, em especial, aquelas que representam os usuários, 

especialistas nos empreendimentos institucionais.  

Os resultados esperados de um projeto de sistema de informação são, em boa parte, 

determinados por lideranças com capacidade de integrar, de forma apropriada, demandas e 

questões centrais. A UML atua no sentido de esclarecer as particularidades existentes no 

domínio de um ambiente, objeto de um  sistema de informação.  

Fowler & Scott (2000:35) denominam “especialistas de domínios” aos usuários que 

atuam junto às definições do modelo de domínio. Esses e outros autores atribuem a maior 

parte das falhas de um projeto de sistema de informação à falta de acesso às pessoas que 

realmente conheçam a problemática do domínio.    

O sucesso de um sistema de informação é, em parte, dependente do diálogo, da 

experiência, da perspicácia e do empenho dos líderes, representantes de usuários e técnicos, 

ao longo do ciclo de interlocução, ao levantar, analisar e definir especificidades com relação 

às quais o sistema de informação deverá ser construído. Trata-se, portanto, de um momento de 

fertilização de idéias e de ideais sobre os fatos relevantes aos processos sobre os quais o 

futuro sistema atuará.   

O modo pelo qual se percebem os valores embutidos em cada especificidade 

informacional inerente ao foco estabelecido pode contribuir para ampliar ou restringir a 

visibilidade de seus processos. A forma através da qual se evidenciam as relações 

estabelecidas entre os núcleos norteadores das ações aplicadas às funções finalísticas da 

instituição contribuem para que se instale um planejamento adequado na organização. Neste 

sentido, tornam-se relevantes para a compreensão dos marcos com que se depara a 

organização, onde se incluem os inúmeros documentos relativos às políticas institucionais da 

gestão administrativa e de organização de informações, procedentes de suas áreas finalísticas. 

A implementação do modelo de um sistema de informação, requisitado e aprovado, 

deve responder de forma otimizada aos anseios ligados às necessidades informacionais, sem, 

contudo, reproduzir literalmente o passo-a-passo das atividades executadas pelo processo 
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manual. Ao se reproduzir um processo manual, certamente desconsideram-se as 

potencialidades proporcionadas pelas tecnologias de informação que, vão muito além do 

apoio aos processos. Hoje, essas tecnologias são partes integrantes da execução das atividades 

cotidianas. 

A UML tem alcançado maior popularidade à medida que vem deixando de ser vista 

apenas como uma etapa burocrática dos sistemas de informação para se tornar uma ferramenta 

para a desmistificação da complexidade inserida nas relações pessoais e institucionais. A 

elaboração gradativa e incremental de seus diagramas permite fortalecer o intercâmbio entre 

as equipes de usuários e de desenvolvedores, com contribuições efetivas para um 

planejamento consistente dos sistemas de informação, em conformidade com a realidade 

instalada.  

 2.5  Tendências dos Sistemas de Informação no Século XXI 

Os sistemas de informação vêm sendo idealizados como instrumentos que imprimem 

um valor testemunhal à informação (Gonzáles de Gómez, 1999), contextualizada como 

expressão de uma visão amplificada dos problemas situados ao redor. Sem dúvida, a 

estruturação das informações para um novo sistema reordena certas instabilidades presentes 

num ambiente organizacional. Mas, rearranjos desta ordem devem se valer de consensos 

sobre o que se presume ser um critério de qualidade a ser adotado pelo sistema. Na ausência 

desses critérios, corre-se o risco de desestruturar os processos informacionais, ao invés de 

aperfeiçoá-los. Com isso, não se asseguraria à qualidade esperada à informação produzida.     

Nos empreendimentos que requerem atuação multiprofissional, como a elaboração de 

um sistema de informação institucional, torna-se fundamental considerar os fatores inerentes 

ao capital intelectual e sua expressão, por meio de recursos da tecnologia da informação. 

Nesse sentido, já em 1993, Sapiro afirma que, para se fazer uso efetivo da inteligência 

existente na empresa, é importante delinear aplicações realmente eficazes dos sistemas e 

serviços de informação (Sapiro:1993 apud Borges, 1995:185).    

O tema “informação” vem sendo investigado sob diferentes perspectivas, mas, 

atualmente, ganha atenção especial a informação utilizada como um insumo em diferentes 

processos decisórios, fruto da conveniência conferida à realidade do “mini-mundo” que se 

pretende retratar. Há alguns anos seria impraticável conferir um certo dinamismo a um grande 
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número de informações, tornando-as acessíveis a cada indivíduo, como se cada indivíduo 

fosse o único ser privilegiado pelo poder de deter aquela informação.  

Moresi subdivide as informações institucionais em dois grupos, de um lado, 

encontram-se as necessidades individuais e coletivas, do outro lado, situa-se a organização. 

Dentro deste contexto, presume-se como cenário ideal que a informação deva sempre ser 

enviada às pessoas certas, na hora certa, no local exato e num formato adequado (Van Wegen 

& De Hoog,1996; apud Moresi, 2000).  

Para obter uma informação institucional de qualidade, preconiza-se o estabelecimento 

e a manutenção de vínculos estreitos com o que se concebe como o valor da informação. O 

valor informacional de um elemento sistêmico é classificado e padronizado de modo a 

proporcionar apoio aos processos decisórios da organização. Gonzáles de Gómez (1999:70) 

diferencia as formas de classificação de informações dos padrões de conteúdos dessas 

informações, ao destacar os padrões como elementos dotados de uma política pré-

estabelecida. Para a autora: os padrões têm uma função além das classificações. Eles têm a 

função de gerar acordos e compromissos entre as práticas de definição e de classificação de 

diferentes grupos, implicam na aceitação de valores e de regras reguladoras dos acordos 

pelos diferentes grupos que deles fazem uso.  

O significado do termo informação abarca inúmeras acepções relacionadas às 

descrições, idéias, fatos ou dados. Urdaneta identifica e descreve quatro categorias distintas de 

informação compreendidas dentro de um ambiente organizacional, conforme retratado na 

figura 4. Segundo Moresi (2000), a primeira categoria refere-se aos dados, elementos básicos, 

resultantes da coleta de informações obtida de forma natural. A segunda categoria trata das 

informações provenientes de dados que de alguma forma foram interpretados e transformados 

pelo uso de algum recurso, tecnológico ou não. A terceira categoria incorpora o que se 

denomina conhecimento. Ela trata das informações que visam à compreensão efetiva da 

situação problema por aqueles que assessoram as decisões. Neste patamar, o conhecimento 

pode ser definido como sendo informações que foram analisadas e avaliadas sobre a sua 

confiabilidade, sua relevância e sua importância (Moresi, 2000:19). 

No topo da classificação de Urdaneta encontra-se a inteligência, que detém a 

informação como oportunidade... pode ser vista como o conhecimento que foi sintetizado e 

aplicado a uma determinada situação, para ganhar maior profundidade de consciência da 

mesma (ibid). Atualmente, as ciências cognitivas aplicadas à ciência de computação vêm 

produzindo sistemas de informação que incorporaram parcelas do conhecimento humano, 
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devidamente estruturado e padronizado. A inteligência, representada dessa forma, vem sendo 

desenvolvida sobre determinadas especialidades, devidamente estudadas e desenvolvidas 

pelas mentes humanas. Nesse nível de informação, a inteligência passa a estar associada a um 

ente ontológico, dotado de capacidade de julgamento e de intuição para aquele que toma 

decisões, permitindo uma visão ampla da situação em questão. O quadro abaixo exibe esses 

quatro níveis de informação: 

 

Figura 5 - Níveis Hierárquicos da Informação  

 

 

Fonte: Moresi, 2000 

Assim como, em outras épocas, o telégrafo e o telefone ajudaram a estabelecer a 

comunicação em geral, as formulações e aplicações desenvolvidas a partir da Teoria 

Matemática da Informação impulsionam as Tecnologias de Informação e Comunicação  

TICs que, por sua vez, servem de suporte para uma visão “cibernética” mais abrangente. De 

acordo com Levy: os produtos da técnica moderna, longe de adequarem-se apenas a um uso 

instrumental e calculável, são importantes fontes de imaginário, entidades que participam 

plenamente da instituição de mundos percebidos (Levy, 1993:16). Dessa forma, a utilização 

de recursos tecnológicos, desenvolvidas à luz das TICs, aplicados às práticas cotidianas, faz 

com que  transformemos as formas de produzir as atividades cotidianas.   
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2.5.1  Da Gestão  da Informação à Gestão do Conhecimento  

A natureza interdisciplinar dos fenômenos ligados à informação serve de base ao 

conceito de Gerenciamento de Recursos Informacionais – GRI, estabelecido na década de 80, 

envolvendo três áreas distintas, a saber: a administração de dados, com vistas ao uso integrado 

dos dados; a ciência da informação, que propicia a integração do gerenciamento das 

informações ao planejamento estratégico; e, por último, as tecnologias vinculadas aos 

Sistemas de Gerenciamento da Informação (Rodas apud Cianconi, 2003). Os temas 

relacionados à gestão da informação são hoje objetos de estudos em diferentes campos do 

conhecimento, sendo investigados pela Ciência da Computação, pela área de Administração, 

pela Economia e pela Ciência da Informação (Santos, 2002).   

À medida que se aceita como possível o ato de pensar a complexidade da informação, 

abre-se espaço para uma nova área, a partir de estudos orientados pela Ciência da Informação: 

a Gestão do Conhecimento emerge como um conceito aplicado ao ambiente corporativo e que 

compreende informações relacionadas ao conhecimento tácito e explícito presentes no capital 

intelectual das organizações. As alusões feitas à gestão da informação referem-se, 

unicamente, ao conhecimento explícito dessas organizações, e tem como finalidade garantir 

os estoques informacionais de modo que estes revertam em ganhos para a organização que os 

detêm (Santos, 2002).   

Nestes anos iniciais do terceiro milênio, muitos esforços se dirigem para questões 

inerentes à Gestão do Conhecimento. Nesse sentido, nós, alunos do Mestrado Profissional em 

Gestão da Informação e Comunicação em Saúde – MPGICS dirigimos nossos olhares em 

torno das dimensões envolvidas na Gestão do Conhecimento. A partir da avaliação de 

inúmeros conceitos ligados ao tema em questão, a equipe na qual me incluí elaborou a 

seguinte definição de uma abordagem conferida à Gestão do Conhecimento: 

A Gestão de Conhecimento pode ser entendida como ações sistemáticas 

para facilitar o compartilhamento do conhecimento e de experiências, 

através de um processo contínuo de tratamento integrado da 

informação, interna e externa, da criação da organização, da difusão e 

do uso do conhecimento, utilizando-se de políticas, metodologias e 

tecnologias para que o conhecimento crie um diferencial estimulante na 

organização.   
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As organizações preocupam-se cada vez mais com a definição e implementação de 

estratégias capazes de institucionalizá-las no exercício dos processos decisórios. Nas 

Instituições que têm como propósito central a ciência, os processos operacionais de pesquisa 

dependem de instrumentos que facultem avanços no campo da Gestão do Conhecimento, uma 

área que pressupõe a competência desenvolvida no âmbito das organizações que objetiva 

gerar informações e conhecimentos estratégicos para apoio ao processo decisório. Essa nova 

área do conhecimento trabalha com a perspectiva de que o real valor da informação consiste 

em cooperar para que o homem possa melhor refletir, decidir e agir (Santos, 2002:15).    

Vinculado à Gestão do Conhecimento, o termo Capital Intelectual passa a ser bastante 

utilizado na área de gestão, na sociedade contemporânea. Segundo Cianconi (2003, 278), 

trata-se do potencial de uma organização, defendido por Klein e Prusak como: o material 

intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior 

valor. Para Stewart (1998), existem duas modalidades de Capital Intelectual. A expertise da 

organização e as ferramentas e metodologias que contribuem para o aumento do Capital 

Intelectual, ao representar a visão coletiva da organização.  

O Capital Intelectual pode ser encontrado no capital humano, representado por seus 

profissionais; no capital social, representado por seus relacionamentos externos; e no capital 

estrutural, que se refere à capacidade organizacional de tornar uma instituição/empresa 

competitiva. Neste sentido, um sistema de informação institucional representa um dos ativos 

intelectuais estruturado para concentrar, compartilhar e transmitir informações e 

conhecimentos (Stewart,1998; apud Cianconi, 2003). 

Dentro do novo paradigma tecnológico, cujas características são tributárias das 

especificidades renovadas da cena contemporânea, as formas de pensar e agir se modificam 

diante das novas tecnologias. Trata-se de conceitos como a penetrabilidade, que Castells 

descreve como o grau acentuado de inserção das tecnologias de informação em todas as 

esferas de atividades humana. Outras características presentes nesse paradigma representam 

um novo modo de agir com relação à informação e às novas capacidades de flexibilização 

proporcionadas pela presença das redes de comunicação, que possuem um dinamismo nunca 

antes alcançado pelo uso dos sistemas integrados de informação (Santos, 2002).   

2.6 Considerações Finais 
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As palavras finais deste capítulo visam reforçar a temática central investigada neste 

trabalho. Trata-se de fatos singulares, que o uso constante dos sistemas de informação nos 

permite observar. Uma das questões levantadas refere-se ao tratamento dispensado aos 

primeiros passos trilhados no desenvolvimento de sistemas, quando se procura identificar as 

especificidades institucionais necessárias ao sistema, num momento em que, por vezes, deixa-

se de empreender os esforços de fato necessários à consecução desta etapa.     

Freqüentemente, os idealizadores dos futuros sistemas têm dificuldade em perceber 

que mudanças são necessárias na reorganização da informação, de forma a otimizar suas 

atividades. Algumas vezes, torna-se prudente descentralizar algumas atividades, sem deixar 

de coordená-las. Deve-se ainda levar em conta que o uso compartilhado de um sistema 

imprime uma outra dinâmica à organização.   

Compartilho o pensamento de Melo (2004:51) quando afirma que: a maior dificuldade 

em modelarmos um sistema não está nos diagramas que temos que desenhar, no código que 

devemos criar ou nas bases de dados que devemos projetar. Na realidade está nos requisitos 

que devemos gerenciar. É verdade que o maior problema encontrado ao elaborar o modelo de 

um novo sistema reside na interpretação de dados e de informações, suas categorias, 

hierarquias e padrões de conteúdos que cada informação representa. As tecnologias de 

informação facultam a integração e exposição de diferentes perspectivas da informação.  

Os departamentos das instituições, inclusive os das organizações públicas, gozam de 

uma certa independência quanto à adoção de princípios próprios na condução de suas 

atividades. Quando decidem centrar esforços em um sistema integrado de informação 

institucional, torna-se recomendável revisar os processos informacionais assumidos a partir 

dessa autonomia conquistada, de forma a assegurar a reestruturação do ambiente em um 

modelo integrador de ações informacionais. Desafios desta natureza, certamente, não 

constituem uma tarefa trivial, exigindo debates sobre elementos vinculados à cultura da 

organização.  

As possibilidades tecnológicas de que dispomos no nosso dia-a-dia são, geralmente, 

subutilizadas porque nem sempre se percebe vantagens em classificar e categorizar certas 

informações de forma a possibilitar maior flexibilidade no acompanhamento e nas análises 

dos resultados. Os sistemas de informação têm uma vida relativamente longa, quando 

comparados à volatilidade das tecnologias. O que hoje planejamos para um sistema de 

informação institucional repercutirá, favoravelmente ou não, com maior ou menor 

intensidade, nos rumos institucionais dos anos por vir.  

6
5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Estudo de Caso:                                  
Pesquisa Clínica no Ipec/Fiocruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensar não se reduz a falar,  
classificar em categorias, nem abstrair.  

Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. 
 

 
 Jean Piaget 

 
 
 
 



 

3 - Estudo de Caso: Pesquisa Clínica no IPEC/Fiocruz 

 

O Instituto de Pesquisa Cínica Evandro Chagas - IPEC constitui-se como uma das 

unidades técnico-científicas da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, uma grande instituição 

vinculada aos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, atuante nos campos científicos 

relacionados à saúde pública. A pesquisa clínica refere-se a um desses campos científicos 

investigados pela Ciência da Saúde, responsável por identificar e tratar problemas de saúde 

que angustiam os seres humanos. No IPEC, atua-se sobre a pesquisa clínica, desenvolvendo-

se estudos sobre a (re)emergência de novas e antigas doenças infecciosas que afligem a 

sociedade. 

As atividades pesquisa clínica no IPEC possuem uma dimensão histórica e estratégica, 

uma vez que o hospital que deu origem ao atual Instituto é considerado o primeiro e único 

hospital do país criado com o objetivo de desenvolver pesquisa clínica (IPEC, 2005). A 

produção técnico-científica dessa Instituição, aliada à maturidade e à experiência acumuladas 

nos seus 86 anos de existência, permite que ela seja reconhecida como uma das instituições de 

referência junto às políticas públicas de saúde no cenário brasileiro.  

A formalização da investigação na área clínica ocorreu nos Estados Unidos, em 1908, 

ano no qual os médicos se organizam em torno de uma nova sociedade médica, denominada 

American Society for the Advancement of Clinical Investigation. Seu primeiro presidente, 

Samuel Meltzer, distinguia a ciência clínica da prática médica. A busca de conhecimentos era 

tida como prioritária para a ciência clínica, enquanto a prática da medicina passa a ser 

considerada uma atividade secundária. Em sua conferência inaugural, Meltzer defendia a 

busca de conhecimentos pelo estudo das doenças através de técnicas e métodos 

experimentados em outras ciências, que permitissem acompanhar os fenômenos manifestados 

nos diferentes seres humanos (Campana, 1995).   

Desenvolver pesquisa clínica no IPEC significa identificar as interocorrências 

relacionadas aos Programas institucionais voltados para a busca de soluções para os 

problemas de saúde, através do estabelecimento de mecanismos que possibilitem superar as 

dificuldades surgidas em decorrência da (re)emergência de novas e antigas doenças 

infecciosas.   
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O delineamento de um estudo de caso sobre a Instituição tem como objetivo 

identificar e especificar o fluxo de informação, qualificado como requisito necessário a um 

sistema de informação para o IPEC, de forma que um novo formato da gestão da informação 

possa contribuir para o cumprimento da missão institucional no tocante à produção 

qualificada de informações clínicas-assistenciais capazes de subsidiar ações em torno de 

novos conhecimentos.   

A missão pública de assistência prestada à população na área de doenças infecciosas 

contempla quatro tipos de atendimentos diferenciados, a saber: consultas clínicas realizadas 

por especialistas em doenças infecciosas; internação hospitalar; internação em hospital-dia 

para oferecer cuidados diferenciados aos pacientes, sem romper sua convivência com a 

família e a comunidade; e ainda, a realização de diagnósticos laboratoriais, de imagem e de 

provas funcionais para pacientes internos e externos à instituição. 

3.1  IPEC: quase um Século de História e Serviços 

A pesquisa clínica na Fiocruz se contextualiza historicamente desde 1904, conforme 

datado na planta baixa de um hospital, denominado, à época, de Hospital de Manguinhos, a 

ser construído dentro do Instituto de Manguinhos, primeiro nome da Fiocruz. Ao ser 

inaugurado em 1918, esse hospital recebe o nome de “Hospital Oswaldo Cruz”, em 

homenagem ao seu idealizador Oswaldo Gonçalves Cruz, falecido no ano anterior (Guimarães 

& Paula, 2004). O ideal desse expoente da nossa história mantém-se presente no IPEC, 

retratado pela atuação dos seus atuais profissionais, que desenvolvem pesquisas clínicas, ao 

mesmo tempo, em que prestam serviços assistenciais à população e formação stricto-sensu e 

lato-sensu aos profissionais de saúde, atuantes na atenção prestada à população usuária dos 

serviços do Sistema Único de Saúde – SUS.  

De acordo com Guimarães & Paula (2004), a atuação de cunho assistencial dos 

profissionais do Instituto de Manguinhos teve início muito antes da conclusão das obras do 

primeiro bloco do Hospital Oswaldo Cruz. O registro do prontuário de uma paciente de 

Lassance com a moléstia de Chagas leva o carimbo desse hospital, com data de 1909. Outros 

prontuários de pacientes internados com o mesmo carimbo foram, também, encontrados em 

hospitais nas cidades de Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).   
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Os atuais serviços de atenção à saúde colocados à disposição do Sistema Único de 

Saúde - SUS nos Centros de Referências do IPEC são reconhecidos como tais por prestar um 

atendimento de excelência às populações acometidas por diversas doenças infecciosas. A 

realização desses serviços concretiza hoje o anseio e dedicação daqueles que, à época, se 

empenharam para a construção em Manguinhos de um hospital no qual pudessem os doentes 

ser cuidadosamente estudados e convenientemente tratados à luz das mais recentes 

aquisições científicas (Aragão,1950 apud IPEC/Fiocruz, 2001).   

Em 1941, o nome do Hospital Oswaldo Cruz é substituído por Hospital Evandro 

Chagas, concedido em homenagem ao ex-funcionário, Evandro Serafim Lobo Chagas, 

médico, professor, pesquisador e cientista que identificou, em 1936, os primeiros casos 

humanos de leishmaniose visceral americana. Evandro Chagas seguia os mesmos passos do 

pai, Carlos Justino Ribeiro Chagas, consagrado cientista a quem se atribui à descoberta da 

Doença de Chagas. O pesquisador e cientista Evandro Chagas dedicou-se à Instituição e ao 

falecer, precocemente, em 1940, deixa cinqüenta e três trabalhos publicados na área de 

Doenças Infecciosas (IPEC, 2004). 

Nos seus escassos 36 anos de vida, interrompidos por um acidente aéreo em 1940, 

Evandro Chagas dedica a metade de sua vida à Instituição, e, na condição de pesquisador, 

percorre vários pontos do país em busca de conhecimentos que permitissem minimizar o 

sofrimento e prolongar a vida humana. Desde então, seu nome e seu espírito empreendedor 

permanecem associados ao Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, uma organização 

na qual os atuais pesquisadores se inspiram no legado da família Chagas para o 

prosseguimento, via investigação, de formas de atenuar os malefícios causados pelas doenças 

infecciosas (IPEC/Fiocruz, 2002).  

Na atualidade, a Instituição depara-se com doenças infecciosas que, mesmo estudadas 

desde as primeiras décadas do século XX, continuam a comprometer a saúde dos brasileiros, 

assim como novas doenças infecciosas, surgidas nas últimas décadas. O aprimoramento de 

estudos científicos sobre as doenças em nossa sociedade, independente de sua natureza, torna-

se cada vez mais dependente da forma pela qual a informação se organiza nas Instituições de 

Pesquisa. Para atender a essa finalidade é indispensável contar com a parceria de um Sistema 

de Informação, desenhado para recuperar de forma instantânea o histórico clínico do paciente 

e transformar sinais, sintomas e diagnósticos em registros codificados segundo padrões de 

vocabulários e de conteúdos pré-estabelecidos, consistentes e comparáveis com estudos afins 

de outras Instituições.  
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3.2  O Contexto Organizacional  frente à Missão 

3.2.1  A Estruturação Organizacional  

O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – IPEC, como parte integrante da 

Fundação Oswaldo Cruz, estrutura-se segundo o modelo organizacional das demais Unidades 

técnico-científicas da Fiocruz. Sua estrutura administrativo-organizacional compõe-se de três 

Vices-Direções, representantes das áreas Técnica-Científica, de Serviços e de Gestão. Outras 

instâncias se fazem presentes no corpo diretivo da Instituição. A Unidade conta com as 

Coordenações de Ensino, de Pesquisa, de Serviços Clínicos e Laboratoriais, de Administração 

e de Informação, responsáveis pela operacionalização dos serviços institucionais. De outro 

lado, destacam-se os Departamentos Técnico-Científicos, responsáveis por operacionalizar, 

em primeiro plano, as demandas acadêmicas relacionadas à atividade da pesquisa e ensino. O 

organograma da Unidade encontra-se no Anexo II.  

As atividades de atenção à saúde, qualificadas ou não como Centros de Referência, 

encontram-se sob a gerência da Vice-Direção de Serviços que, através de quatro 

Coordenações,  operacionaliza e integra as atividades clínico-assistenciais e laboratoriais dos 

Centros de Internação,  Centro de Clínicas,  do Hospital-Dia e do Centro de Laboratórios, 

Imagem e Provas Funcionais. A partir do acolhimento do paciente, as atividades de pesquisas 

clínicas realizadas nesses centros são operacionalizadas por profissionais dos departamentos 

técnico-científicos, cujas áreas de atuação abrangem atividades dos seguintes departamentos: 

Doenças Infecciosas, Epidemiologia, Micro-Imuno Parasitologia, Patologia e Farmacocinética 

e, por último, pelo Departamento de Serviços Clínicos Complementares, constituído pelos 

Serviços de Enfermagem, de Farmácia, de Fisioterapia, de Nutrição, de Psicologia Médica e 

pelo Serviço Social.  

Sob a coordenação da Vice-Direção Científica do IPEC, implementam-se diretrizes 

para a condução de ações relacionadas ao Ensino, Lato-Sensu e Stricto-Sensu e às pesquisas, 

de caráter clínico, epidemiológico e antropológico. Nesse contexto, conceituou-se o que foi 

denominado de PEPES - Programas de Extensão, Pesquisa e Ensino e Serviços, uma 

categorização que permite articular atividades de pesquisa à operacionalização da assistência 

e do ensino na Instituição. Os PEPES atuam como interface entre estas instâncias. Cada 

PEPES está relacionado a uma ou mais Linhas de Pesquisa e, no âmbito destas, são 

implementados os mais diversificados Projetos institucionais de pesquisa, de cunho clínico-

assistencial. Esses programas têm como objetivo a resolução de problemas de saúde 
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detectados a partir das atividades assistenciais, incluindo a transferência de tecnologia e o 

treinamento de profissionais da rede de saúde do SUS. 

Figura 6 - PEPES - Programas de Extensão, Pesquisa e Ensino e 
Serviços 

 
 

Na Vice-Direção de Gestão encontram-se distribuídos os serviços de caráter técnico-

administrativo como, por exemplo, a Coordenação de Informação e Avaliação, área 

responsável pelos Serviços de Estatística e Documentação, Monitoramento de Custos e 

Informática.  

Além das instâncias institucionais acima descritas, inserem-se, no IPEC, outras 

estruturas essenciais ao pleno funcionamento da organização, tão relevantes quanto as 

coordenações, onde se efetiva o processo de atenção à saúde. Trata-se dos Centros de 

Referência, credenciados por órgãos do SUS para a prestação de serviços de qualidade 

comprovada no processo de assistência em saúde. 

Diante das complexas relações estabelecidas entre os diferentes processos 

institucionais, os gestores do IPEC perceberam a necessidade de categorizar as atividades de 

pesquisa, associando-as às atividades clínicas-assistenciais e às atividades de ensino 

institucional. Este pacto resultou na definição de uma outra importante estrutura, os PEPES - 

Programas de Extensão, Pesquisa e Ensino e Serviços de saúde, um conceito que se entrelaça 

com as instâncias produtoras de atividades de ensino e de serviços assistenciais, conforme se 

apresenta na figura acima. 

Ao longo dos anos em que o IPEC vem se consolidando como unidade técnico-

científica da Fiocruz, outras dimensões se incorporam à estrutura organizacional além dos 
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PEPES e dos Centros de Referência. Trata-se de comitês, constituídos por profissionais 

internos e externos à instituição, parceiros à procura de alternativas que resultem em soluções 

para os problemas da área da saúde. No organograma, impresso como anexo II, estas 

estruturas representam núcleos formais e informais. O Comitê Técnico-Científico (CTC) e 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) se inserem no primeiro grupo, enquanto que o Centro de 

Estudos, a Associação dos Pacientes Lutando para Viver Amigos do IPEC se formalizaram e 

se mantêm presentes a partir do empenho e da dedicação de seus coordenadores.     

3.2.2  Relações e Articulações, num espaço de interlocução  

A identificação de parceiros sensibilizados e empenhados na resolução de problemas 

específicos de natureza técnico-científica na área da saúde constitui-se em uma diretriz 

adotada pelas Unidades da Fiocruz. Desse modo, estabeleceu-se e se mantém uma expressiva 

interlocução entre os pesquisadores do IPEC e as comunidades científicas da Fiocruz, 

nacional e internacional. 

Para realizar pesquisa, ensino e serviços assistenciais de referência em doenças 

infecciosas, o IPEC demanda a operacionalização de inúmeros serviços e projetos que operam 

através de processos de interlocução, conforme demonstrado no Mapa dos Discursos 

Presentes na Comunidade Científica do IPEC (Anexo III). 

Nesse mapa, destacam-se as relações inerentes à missão institucional, ou seja, aquelas 

que, diretamente, compreendem articulações entre as atividades de atenção à saúde, de ensino 

e de pesquisa na Instituição. Os profissionais de saúde que realizam atividades diretamente 

vinculadas ao paciente são, em sua maioria, os mesmos que implementam diretrizes expressas 

pelos protocolos técnico-científicos, atuando como docentes em cursos de formação e 

atualização de recursos humanos para o SUS. 

Na concepção de Araújo (2002:36), as relações que se estabelecem num ambiente 

heterogêneo como o que apresentamos, constituem-se em um espaço denominado pela autora 

como “lugar de interlocução”, conceito definidor dos sentidos sociais, ponto de partida e de 

chegada, no qual os embates provenientes das comunidades inseridas no IPEC giram em torno 

do estabelecimento de acordos e parcerias, numa luta permanente contra as doenças 

infecciosas que afetam a sociedade. Nesse ambiente, equipes de pesquisadores de diferentes 

linhas de pesquisa se relacionam e concorrem em buscas de propostas inovadoras para o 

progresso da ciência.   
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Demandas provenientes das instituições mantenedoras do Sistema Único de Saúde – 

SUS e a procura espontânea dos pacientes por tratamentos especializados na área de doenças 

infecciosas, transformam-se em insumos para a pesquisa clínica no IPEC. Para respaldar 

demandas dessa natureza, torna-se necessário manter articulações constantes com a 

comunidade científica, à procura de mecanismos que possibilitem superar as dificuldades 

postas pela emergência de novas e antigas doenças infecciosas. O ato de pesquisar se 

consolida pela manutenção de vínculos pessoais e corporativos com instituições de fomento à 

pesquisa, instituições definidoras de padrões de vocabulários e de conteúdo de informações, 

entre outras, de forma a enriquecer as bases de informação para trocas de saberes entre 

diferentes comunidades.  

As interfaces relacionadas à Saúde Pública encontram-se sob auditoria de organismos 

de vigilância em saúde. No caso do IPEC, se destacam a ANVISA e o INCQS, 

respectivamente, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Instituto Nacional de Controle 

de Qualidade em Saúde, órgãos fiscalizadores de atividades relacionadas aos diagnósticos 

laboratoriais.  

Os diversos serviços de referência do IPEC organizam-se para elaborar respostas às 

demandas do SUS. Para ampliar a atuação pública na área das doenças infecciosas, 

implementam-se ações para a formação dos recursos humanos, além da elaboração de 

recomendações e diretrizes para as políticas públicas na área da saúde. Neste sentido, 

convênios e parcerias são estabelecidos com Unidades da Fiocruz, ou com Instituições 

externas.  

A área clínica do IPEC atua diretamente no estabelecimento de políticas públicas 

através da elaboração de protocolos de atendimento, como ocorreu no caso da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave – SARG, também conhecida como SARS. Esta doença infecciosa, 

verificada no final de 2002 nos países asiáticos, preocupou as autoridades de saúde do Brasil 

nos primeiros meses de 2003. O hospital do IPEC foi uma das três instituições de referência 

do Rio de Janeiro qualificadas para receber os pacientes suspeitos de contaminação. (IPEC, 

2005). A área clínica também se faz presente ao colaborar com convênios nacionais e 

internacionais do Ministério da Saúde, por exemplo, no convênio firmado entre o Brasil e 

países da África para o combate da epidemia da Aids, cabendo à Fiocruz prestar assessoria 

técnica-científica e fornecer de medicamentos anti-retrovirais (Brasil, 2005). 

Algumas instituições privadas da área de saúde interagem com o IPEC mediante 

contratos para fornecimento de material, prestação de serviços laboratoriais, acolhimento de 
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paciente e estabelecimento de parcerias. A contratação de serviços privados de saúde ocorre 

somente quando há a impossibilidade de obtê-lo via órgãos públicos. Os vínculos mantidos 

com instituições privadas apóiam determinadas atividades institucionais, diante de demandas 

como o encaminhamento de pacientes, permuta de medicamentos entre instituições, aquisição 

de medicamentos, contratação de exames/procedimentos não disponíveis na Fiocruz, além de 

parcerias para a realização de estudos científicos, como, por exemplo, em ensaios clínicos e 

na área de estudos de bioequivalência em farmacocinética.  

Os discursos vinculados à missão pedagógica institucional se estabelecem através da 

Coordenação de Ensino do IPEC, nas áreas de lato-sensu e stricto-sensu. A comunidade 

científica do IPEC se amplia e se renova pelo exercício de orientação a alunos de cursos pós-

graduação, e na atuação como docentes nas disciplinas de cursos institucionais, planejados e 

coordenados por membros da própria comunidade científica.  

Para despertar os jovens para a área científica são proporcionadas oportunidades de 

estágio a alunos de Escolas e Universidades conveniadas, tanto públicas quanto privadas. 

Estes convênios visam à formação de especialistas em temáticas relacionados à saúde,  

privilegiando diversas categorias profissionais ao qualificar desde alunos de nível técnico a 

alunos de pós-graduação.     

Ao finalizar, esclarecemos que o conceito do Mapa dos Discursos Presentes na 

Comunidade Científica do IPEC refere-se a um elemento dinâmico, capaz de se ampliar ou, 

mais dificilmente, se restringir. Portanto, o Mapa presente no Anexo III retrata uma visão 

dessa autora em dado momento de sua elaboração.      

3.3  O Papel da Informação no Sistema Institucional 

Os sistemas de informação têm como compromisso expressar algumas verdades 

institucionais ao incorporar características de elementos reconhecidos e identificáveis, bem 

como os comportamentos que lhes são atribuídos. Eles tratam, portanto, da relação entre fatos 

e conceitos, dirigidos ao público-alvo daquele ambiente para fomentar a interlocução sobre 

questões de ordens diversas.   

O termo informática médica tem-se destacado e aprimorado nas últimas décadas. 

Trata-se de uma área direcionada, em primeiro plano, para as estruturas de informação 

médica, muito mais do que aos aspectos técnicos que o termo “informática” possa referendar. 
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Para Shortliffe e Perrault (1990), a informática médica, também denominada de “informática 

em saúde”, envolve dimensões tratadas pela seguinte conceituação: 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 (Hogarth, 1998). 

No plano nacional, os Sistemas de Informações em Saúde (SIS) são aqueles 

desenvolvidos e implantados com o objetivo de facilitar a formulação e avaliação de políticas, 

planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisões, a fim de 

contribuir para melhorar a situação de saúde individual e coletiva. Vasconcellos destaca que a 

apropriação do saber informacional, aliado ao saber técnico-científico, constitui um dos 

recursos favoráveis às decisões de intervenção no campo da saúde, uma vez que esse tipo de 

informação instrumentaliza a identificação do que se quer transformar. O valor da 

informação é função do seu valor de uso nos processos de tomada de decisão (Vasconcellos, 

2002:221). 

Atualmente, o IPEC fornece informações para compor os registros administrativos do 

Sistema de Internação Hospitalar (SIH) e do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). 

Esses sistemas são bastante utilizados pelos prestadores de serviços de saúde, pois se 

destinam ao ressarcimento financeiro dos procedimentos por parte do Sistema Único de Saúde 

– SUS. Do ponto de vista da vigilância epidemiológica, o IPEC contribui com as notificações 

compulsórias estabelecidas para as doenças infecciosas. Neste caso, os registros são 

preparados a partir do diagnóstico clínico identificado pelo médico durante o atendimento do 

paciente, e inseridos no sistema SINAN – Sistema de Informações de Agravos de Notificação. 

3.3.1  O Sistema de Informação do IPEC  

Até o ano de 1986, as informações clínicas encontravam-se dispersas pelos diferentes 

consultórios médicos do IPEC, armazenadas em pastas que constituíam, literalmente, o que se 

denominava de prontuário médico. Os prontuários eram abertos e mantidos pelo médico 

responsável pelo acompanhamento de uma determinada enfermidade do paciente, 

independente do paciente receber atendimentos em outros consultórios médicos da Instituição. 

Na época, a assistência à população constituía-se como o núcleo das ações desenvolvidas na 

Instituição. A pesquisa ocorria como fato isolado, produto de iniciativas individuais. 

Entre 1986 e 1989, a Instituição passou por um processo de reestruturação, 

culminando na reinserção da atividade de pesquisa em Doenças Infecciosas na Missão 
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Institucional, como área de atenção multidisciplinar da Saúde, uma vez que a produção 

científica do período anterior era pouco expressiva. A nova estruturação organizacional 

permitiu, não apenas ampliar as atividades assistenciais nas áreas da clínica, laboratorial e 

epidemiológica, como também desencadear um processo sistemático para a formação 

acadêmica dos profissionais de saúde, desde então, em permanente desenvolvimento de 

recursos humanos para o exercício da atividade científica na saúde.  

Entre os anos de 1996 e 1999, o então Hospital Evandro Chagas - HEC, hoje IPEC, 

promoveu o desenvolvimento de um Sistema de Informação integrado que deveria, em 

princípio, contemplar as principais necessidades das áreas administrativas e assistenciais da 

Unidade. A escolha da modalidade e forma de operação do sistema a ser elaborado partiu de 

uma avaliação criteriosa entre alternativas que melhor se adequavam aos recursos disponíveis. 

Optou-se por desenvolver um Sistema de Informação do mesmo porte do projeto que estava 

em desenvolvimento no Instituto Fernandes Figueira – IFF, unidade assistencial da Fiocruz 

com características semelhantes ao IPEC.  

Dessa forma, foi então providenciado um contrato com a mesma empresa que então 

gerenciava o projeto do sistema do IFF. Pensava-se em incorporar as funcionalidades 

desenvolvidas para aquele ambiente, entendendo-se como necessária a inserção de 

modificações, após a avaliação de cada módulo por parte dos profissionais da instituição. 

Estimava-se que desta forma o HEC poderia dispor de um sistema integrado, em um ano, 

prazo estimado pelo representante da Empresa.   

O objetivo do projeto denominado SISHEC - Sistema do Hospital Evandro Chagas era 

integrar as atividades referentes aos processos informacionais das áreas ambulatorial, 

laboratorial, de internação, do hospital-dia, epidemiologia, estatística de produção 

assistencial, gestão administrativa, apuração de custos, acompanhamento de projetos de 

pesquisa e atividades de ensino. Um projeto grandioso em sua concepção naturalmente gera 

expectativas de sucesso. Foi um período de investimento de recursos e empenho por parte 

daqueles que acreditavam que um resultado favorável viria a fortalecer a Instituição, frente à 

sua missão. 

Todo o esforço empreendido não foi suficiente para que um Sistema de Informação 

integrado fosse, de fato, implantado. Os três anos de desenvolvimento e de manutenções 

permitiram, aos profissionais envolvidos na implantação do sistema, o aprendizado de 

algumas lições sintetizadas pelas experiências vivenciadas no período, a saber: 
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♦ O apoio insuficiente e a escassa participação da alta direção e do corpo gerencial 

resultaram em um progressivo descrédito do projeto; 

♦ A ausência de uma avaliação coletiva e periódica dos módulos em desenvolvimento 

comprometeu o monitoramento do projeto; 

♦ A mudança de usuários responsáveis pelo módulo em desenvolvimento conduziu a 

modificações de requisitos, determinando reestruturação e recomeços; 

♦ As estimativas de tempo relativas à implementação e avaliação do sistema quase 

sempre foram ultrapassadas, tanto pelos técnicos desenvolvedores quanto pelos 

gestores avaliadores; 

♦ A adoção do Clarion, um “software” desenvolvedor pouco conhecido no mercado, 

trouxe dificuldades de manutenção do sistema após o término do contrato, devido à 

ausência de mão de obra qualificada para uso dessa ferramenta; 

Apesar de uma boa parte dos resultados obtidos não corresponder ao que fora 

almejado, os módulos atualmente em uso armazenam um valioso patrimônio informacional 

consolidado nos últimos dezoito anos, com mais de 18.800 registros cadastrais de prontuários 

e 42.000 registros de nosologias codificadas segundo a Classificação Internacional de 

Doenças – CID, em sua décima revisão. O CID-10 é um padrão de vocabulário internacional 

definido pela Organização Mundial da Saúde – OMS, traduzido no Brasil por um dos seus 

Centros Colaboradores estabelecido na Universidade de São Paulo - CBDC (OMS-CBCD, 

2004). 

Como forma de apoio às atividades informacionais de atenção à saúde, não 

contempladas pelo sistema institucional, desenvolveu-na na Instituição o hábito de utilizar 

controles internos ou mesmo sistemas de informação específicos, em resposta às necessidades 

particulares de um determinado grupo de especialistas. Do ponto de vista das gerências dos 

Serviços, iniciativas desta ordem auxiliam a produção de respostas sobre determinadas 

atividades, principalmente naquelas que se referem à produção de serviços.  

Para uma Instituição de pesquisa clínica, os esforços empreendidos na elaboração de 

sistemas locais de informação constituem soluções paliativas, uma vez que a aplicação desses 

esforços não se traduz em possibilidades de aproveitamento em outros serviços, em função de 

não corresponder plenamente aos requisitos por estes desejados. O modelo de sistema 

planejado para atender aos objetivos de um grupo restrito só se justifica quando o pleito parte 

de uma equipe que realiza atividades singulares, diferenciadas das demais desenvolvidas na 

Instituição. Ainda assim, deve incorporar parâmetros institucionais condizentes com o 

planejamento estratégico de produtividade e de qualidade da informação produzida.  
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A complexidade das relações interprofissionais que perpassam as instituições de 

pesquisa clínica, em pleno desenvolvimento, como ocorre no IPEC, demandam a articulação 

de dados e informações, lapidadas e conformadas para incorporar-se aos dinâmicos processos 

institucionais. O modelo de sistema de informação para organizações com tais características 

deve ser desenvolvido por módulos funcionais específicos, capazes de se ajustar 

simetricamente às partes já trabalhadas. Nesse sentido, a identificação, a compreensão e a 

devida categorização dos elementos imanentes à política de informação institucional devem 

nortear a modelagem dos primeiros módulos do sistema, responsáveis por estruturar uma base 

sólida, sobre a qual o sistema de informação deverá ser gradativamente desenvolvido. 

Em 2001, diante de pressões por parte dos profissionais do Centro de Clínicas, ao 

reivindicar um instrumento que permitisse armazenar informações clínicas-assistenciais 

daquela unidade de saúde, os gestores do IPEC recomendaram o desenvolvimento de um 

sistema específico para  uso nos consultórios de atendimento médico da Instituição.  

Num primeiro momento, estudou-se a possibilidade de se expandir o Sistema 

SISHEC, desenhado como um Sistema integrador dos módulos funcionais para toda a 

estrutura organizacional. Esta opção foi descartada devido à precariedade técnica e à 

obsolescência atribuída à linguagem Clarion, fonte geradora do SISHEC.  

Como alternativa, optou-se por desenvolver um novo sistema integrado em ambiente 

“cliente-servidor”, utilizando-se um Sistema Gerenciador de Bando de Dados e a linguagem 

de programação Delphi. Logo no início do planejamento do sistema, verificou-se a 

impossibilidade de se pensar em um sistema de informação cuja meta fosse atender 

exclusivamente às necessidades dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento à 

população, uma vez que as informações provenientes dos ambulatórios estão necessariamente 

imbricadas às demais informações institucionais.  

Ao considerar que as consultas clínicas constituem o cerne de onde derivam inúmeras 

atividades institucionais, percebeu-se que um sistema com tal finalidade necessitaria 

expandir-se de modo a incorporar as diretrizes estabelecidas nas políticas institucionais da 

Unidade. Diante dessa avaliação, aliada à falta de recursos necessários à continuidade do 

projeto, optou-se por adiar o projeto recém-instalado, uma vez que a construção de uma base 

sólida para um sistema de informação institucional foi  considerada inviável, diante do 

cenário vislumbrado.  

Aproximadamente no mesmo período, um software bastante utilizado no mercado para 

controle de diagnósticos laboratoriais, denominado TITAN, foi colocado à disposição do 
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IPEC para avaliação quanto à sua efetividade na administração de exames laboratoriais da 

Instituição. O TITAN permaneceu em testes durante alguns meses, mas acabou descartado 

por falta de recursos que pudessem formalizar um contrato de uso sob a forma de leasing, 

aliado ao fato de que, na época, não havia computadores à disposição dos diversos 

laboratórios.   

A cada ano, as Unidades da Fiocruz têm o dever de planejar, por meio de macro- 

objetivos e respectivas metas, as atividades a realizar-se no ano seguinte. Desta forma, 

planeja-se, por exemplo, o montante a ser destinado ao processo de informatização do ano 

subseqüente. A Fiocruz recebe, em parcelas, o orçamento a ela destinado. Em geral, o 

Ministério Público aprova um valor inferior ao montante apurado pelas Unidades da Fiocruz, 

o que leva a uma redistribuição de recursos entre essas Unidades.   

Nas Unidades prestadoras de serviços de saúde, é natural que a maior parte do 

orçamento seja destinada ao processo de atenção à saúde. Esse fato impõe restrições 

orçamentárias aos objetivos e metas institucionais consideradas não prioritárias, prejudicando 

ou inviabilizando objetivos e metas pré-estabelecidas, como exemplo, os projetos ligados à 

informatização da Unidade. Do ponto de vista informacional, questões dessa natureza 

contribuíram para uma paralisação no processo de informatização da Unidade, um fato que, 

quando ocorre com alguma freqüência, acaba por determinar retrocessos, devido à velocidade 

com que as transformações operam na área de tecnologia de informação.     

3.3.2 Um momento promissor frente às necessidades de informação institucional 

Em 2002, o IPEC consegue redimensionar internamente o orçamento recebido de 

forma a priorizar investimentos no projeto de informatização da Unidade. Em um primeiro 

momento, verificou-se que a emergência recaía sobre a rede física de cabeamento da Unidade, 

uma vez que sua configuração estava aquém da configuração recomendada pela gerência da 

Rede Fiocruz. Nesse sentido, priorizaram-se investimentos para estabelecer uma sólida rede 

física, capaz de dar sustentação aos diversos projetos sobre ela desenvolvidos.  

No ano seguinte, mesmo com cortes no orçamento destinado ao projeto de 

informatização da Unidade, pode-se contar com um montante capaz de dar partida, via 

licitação pública, a um projeto para desenvolvimento de um Sistema de Informação modelado 

para integrar as informações clínicas oriundas dos atendimentos realizados. Este projeto foi 

denominado Sistema do Centro de Clínicas ou  Sistema CECLIN. Na ocasião, definiu-se que 
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esse sistema seria desenvolvido em ambiente web, disponível via intranet, utilizando-se a 

linguagem ASP - Active Server Pages e banco de dados orientados a objetos. 

Atualmente, pouco mais de um ano após seu início, o Projeto encontra-se parcialmente 

implantado no Centro de Clínicas do IPEC. Os módulos implementados até o momento 

obtiveram uma boa adesão dos profissionais de assistência em saúde. A modelagem desse 

Sistema contemplou os padrões de conteúdo de informações estabelecidos para o Cartão 

Nacional de Saúde, assim como a codificação de doenças recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS, a Classificação Internacional de Doenças em sua décima revisão – 

CID-10 para a categorização dos diagnósticos, sinais e sintomas, observados e legitimados 

durante os  atendimentos dispensados aos pacientes.  

Essa categorização de nosologias através do CID-10 constitui uma atividade relevante 

realizada ao longo da última década, até então pelos profissionais do Serviço de Estatística e 

Documentação do IPEC, devidamente preparados e qualificados para transcrever em CID-10, 

a descrição do diagnóstico clínico. O esforço desempenhado na alimentação das bases de 

dados dos sistemas de informação anteriores, primeiro pela associação do diagnóstico em 

CID-9 até 1996 e a partir daí com a migração para CID-10, resultou em uma base de dados 

que vem sendo utilizada como insumo para diferentes projetos de pesquisa, em razão de 

armazenar valiosas informações referentes às 42.000 nosologias registradas.  

O Sistema CECLIN funciona sobre uma estrutura de segurança, na qual todas as 

funcionalidades estão identificadas por níveis distintos: inclusão, alteração, exclusão e 

consulta. Aos profissionais usuários do sistema é delegado o direito de executar somente 

determinadas funcionalidades, segmentadas pelo tipo de acesso que lhes for conferido.  

3.4  As Dimensões da Missão Pública: expressões e visões 

Instituições públicas com a missão de desenvolver a ciência no campo da saúde são 

candidatas potenciais à formação de núcleos de excelência de atuação em determinadas áreas 

clínicas, ao oferecer serviços de qualidade no atendimento clínico e nos diagnósticos 

laboratoriais. 

A qualificação como Centros de Referências de órgãos prestadores de serviços de 

saúde ocorre quando, nesses núcleos, os serviços dispensados aos cidadãos destacam-se por 

oferecer tratamentos diferenciados para determinadas doenças, mantendo-se um padrão de 
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qualidade superior aos serviços similares. Um Centro de Referência pode se qualificar por 

oferecer um serviço ainda não disponível na rede pública do SUS. 

Os Centros de Referências têm como objetivo primário prestar serviços de saúde com 

qualidade comprovada. Outras responsabilidades assumidas por esses Centros referem-se à 

formação, aperfeiçoamento e preparação de recursos humanos para o SUS. Reciclagens 

educativas do corpo de profissionais de saúde, técnicos ou de nível superior, constituem 

demandas permanentes, tendo em vista as novas situações surgidas pela (re)emergência das 

doenças. Por fim, os profissionais dos Centros de Referências também assumem o papel de 

proponentes de políticas públicas, ao formularem protocolos de serviços de saúde no intuito 

de coibir ou minimizar as ações impetuosas desencadeadas por agentes nocivos à saúde.    

Os diversos Laboratórios do IPEC oferecem serviços de diagnóstico, desde os mais 

elementares até os exames mais sofisticados, como radiologia, ultrassonografia, tomografia, 

radioscopia de vias aéreas. Alguns desses serviços laboratoriais são também considerados 

como serviços de referência. A população usuária dos serviços de diagnósticos laboratoriais 

procede não somente de pacientes em tratamento no IPEC, mas também de pacientes de 

outras instituições, cujas amostras são enviadas para investigação ao IPEC, na maior parte das 

vezes, mediante convênios pré-estabelecidos.   

A proposta técnico-científica do IPEC - incluída a rotina assistencial realizada por 

meio de atendimentos qualificados - conduz ao reconhecimento como Centros de Referência 

de mais de 20 (vinte) serviços da instituição. Estes centros são homologados como tais, de 

acordo com uma das três esferas do governo e também por organizações internacionais, como 

no exemplo dos estudos no campo da Aids.  

3.4.1  PEPES versus Centros de Referência – Quem é quem no IPEC/Fiocruz? 

Os conceitos embutidos no cerne dos PEPES e dos Centros de Referência são, há 

alguns anos, objetos de interrogação que se manifestam em minha mente. Esta dúvida nasceu 

a partir da observação de manifestações e expressões proferidas pelos colegas profissionais, 

cada qual com a sua forma particular de assimilar as afinidades e as heterogeneidades 

intrínsecas a esses conceitos.  

Resgatar um pouco da história dos PEPES no IPEC pode ajudar a esclarecer aspectos 

concernentes ao seu domínio e dinâmica. Até 1998, aproximadamente, os atuais PEPES eram 
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chamados de “Projetos” pelo Sistema de Informação utilizado na época, o SISHEC. Na 

verdade, este termo visava categorizar, num nível macro, um padrão de conteúdo para grupos 

de doenças infecciosas tratadas no Hospital Evandro Chagas, um dos antigos nomes do IPEC. 

Um dos “Projetos” intitulado de DIPs – Doenças Infecciosas e Parasitárias, correspondia às 

doenças que não se enquadravam nos demais grupos.  

Algum tempo depois, concluiu-se que o termo projeto não se adequava ao que, de fato, 

estava representado dentro daquele contexto. Dessa forma, a Direção considerou o termo 

“Programa” mais apropriado, uma vez que os Programas de pesquisa das instituições com 

missão similar à do IPEC, certamente incorporam inúmeros projetos desenvolvidos a partir de 

estudos investigativos.  

Em 2001, a Direção do IPEC promove um evento para reflexões, discussões e 

propostas em torno das dimensões envolvidas no “Gerenciamento da Pesquisa Clínica diante 

da Missão da Unidade”. Neste encontro, foram explanadas e consolidadas abordagens 

operacionais e técnico-científicas que envolviam a pesquisa clínica, num momento em que 

começa a tomar corpo um novo conceito para os programas de pesquisa institucional, os 

PEPS – Programa de Extensão, Pesquisa/Serviço para a Solução de Problemas de Saúde. 

Como o Sistema de Informação em uso nesse período não incorporava esta nomenclatura, a 

assimilação do termo PEPS por parte dos profissionais ficou prejudicada. Este fato não 

impediu o aprimoramento do conceito de PEPS longo dos anos.  

Em 2003, novamente entram em cena dimensões referentes aos programas 

institucionais de pesquisa no IPEC. No mesmo ano, foram retomadas as atividades de 

elaboração de um novo Sistema de Informação para o IPEC, quando se percebeu a 

inadequação do termo PEPS, inclusive em razão do mesmo poder ser confundido com “PEP”, 

de Prontuário Eletrônico do Paciente. Para melhor qualificar a amplitude que esse conceito 

abrange, foi então consolidado o termo PEPES - Programas de Extensão, Pesquisa e Ensino e 

Serviços, rapidamente difundido e assimilado pelos profissionais da Instituição a partir da 

implantação do Sistema CECLIN (Centro de Clínicas). 

Os PEPES se referem a amplos programas institucionais, englobando a pesquisa, o 

ensino e a assistência realizada no IPEC, incluída também uma atuação externa, de forma a 

estabelecer processos de interlocução com públicos distintos e fisicamente distantes. O 

conceito de “Extensão” embutido nos PEPES do IPEC representa o intuito de manter atitudes 

pró-ativas, na busca de alternativas para os desafios que se apresentam em cada uma das três 

dimensões da missão institucional, a pesquisa, o ensino e a assistência, consolidando assim o 
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que se preconiza como visão estratégica da unidade: tornar-se centro de referência nacional 

em doenças infecciosas. Os serviços oferecidos sob a denominação de serviços de Extensão 

ocorrem a partir do estabelecimento de parcerias entre a Fiocruz e suas Unidades, em 

conjunto com órgãos públicos provedores de serviços de saúde ou de formação de recursos 

humanos para a saúde.  

Conforme já descrito, os centros de referências são formalizados a partir do 

reconhecimento externo quanto à excelência atribuída aos serviços neles desenvolvidos. Os 

PEPES e os Centros de Referência do IPEC têm como um dos objetivos comuns assistir, por 

referência, a população acometida por um grupo de enfermidades. 

No IPEC, a qualificação de serviços ofertados como centro de referência se formaliza 

desvinculada da pesquisa, mas, de fato, se operacionaliza nas atividades assistenciais, a partir 

do andamento das propostas institucionais técnico-científicas. Trata-se de demandas 

assistenciais, provenientes dos órgãos vinculados ao SUS que, em função de limitações 

específicas ou de infra-estrutura, deixam de acolher um determinado paciente, para referenciá-

lo ao IPEC, por conta da sua qualificação como centro de referência na enfermidade 

supostamente apresentada pelo paciente. A criação de um PEPES não está vinculada à 

existência de um centro de referência. Ao contrário, os PEPES se mantêm em contínuo 

processo de atuação e aperfeiçoamento de forma independente do processo de formalização 

dos Centros de Referência.  

Os Centros de Referência são constituídos a partir de propostas estabelecidas com 

determinada finalidade, de comum acordo com os parâmetros do órgão proponente, público 

ou privado. A homologação de um Centro de Referência se efetiva para um período pré-

estabelecido, podendo ser renovado de acordo com o convênio firmado. No IPEC, esses 

Centros são considerados organismos independentes do ponto de vista orçamentário, podendo 

administrar recursos que lhes forem confiados dentro das instâncias da esfera pública. 

Os PEPES e os Centros de Referência compartilham das mesmas metas estabelecidas 

na prestação de serviços de assistência, mas com focos divergentes quanto aos seus processos 

de interlocução. Os PEPES são dirigidos à ampliação de conhecimentos científicos, enquanto 

os Centros de Referência buscam respaldar demandas da rede do SUS. Desta forma, mantém-

se nesses Centros o compromisso de oferecer ao cidadão tratamentos dignos de uma unidade 

de referência que também realiza pesquisa.  
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Outra abordagem na qual PEPES e Centros de Referência atuam refere-se à formação 

e ao aperfeiçoamento de profissionais no campo da saúde. A atualização dos profissionais de 

saúde da rede pública do SUS, de nível técnico e de nível superior, faz parte da missão do 

IPEC. A oferta de cursos de formação e especialização para profissionais de saúde visa suprir 

deficiências da rede de serviços de atenção à saúde para a efetivação da descentralização de 

serviços de saúde no país, um processo ainda em estruturação, iniciado a partir de 1988, 

quando o controle das grandes endemias passa para a responsabilidade dos municípios.  

Novas questões e problemas de saúde freqüentemente se inserem no panorama 

nacional das doenças infecciosas, reivindicando um programa contínuo de qualificação 

profissional para suprir possíveis lacunas no atendimento prestado ao cidadão na rede pública 

de saúde. Não é por outra razão que o corpo de doutores do IPEC, instrutores da área 

educacional, possuem qualificação, em uma ou mais especialidades, para o exercício das 

atividades de ensino no campo das doenças infecciosas. 

Na instituição, PEPES e Centros de Referência representam importantes estruturas, de 

difícil delimitação, com partes comuns e partes específicas. Ao planejar a elaboração de um 

sistema de informação, torna-se necessária uma avaliação detalhada sobre o processo de 

interlocução estabelecido entre essas instâncias. Ao elaborar o modelo de um sistema de 

informação com elementos tão complexos e dinâmicos como os que se apresentam através 

dessas duas entidades deve-se dirigir esforços para a elucidação das particularidades 

existentes em cada uma dessas instâncias.  

Os grupos de pesquisas no IPEC, constituídos a partir de afinidades percebidas entre 

os profissionais pesquisadores em torno de uma determinada especialidade clínica, 

compartilham esforços e responsabilidades ao assumirem a liderança no enfrentamento dos 

grandes desafios impostos pelo comprometimento que as doenças infecciosas impõem à 

população brasileira. A figura a seguir visar expressar os domínios de atuação entre PEPES e 

Centro de Referência.   
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Figura 7 -  Contextos entre Centro de Referência e PEPES no IPEC 

 

3.4.2  O papel do Centro de Referência de Leishmanioses 

O IPEC é credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência Nacional 

em Leishmaniose Tegumentar e, no nível estadual, como Centro de Referência em 

Leishmaniose Tegumentar e Visceral.   

O Centro de Referência de Leishmanioses do IPEC – CRLeish constitui-se como um 

organismo funcional de saúde pública, estabelecido dentro da Instituição IPEC. Ele atua, 

concomitantemente, junto aos demais setores estabelecidos na estrutura organizacional da 

Instituição. Sua missão engloba a formação de profissionais de saúde de nível médio e de 

nível superior, bem como a elaboração de propostas de intervenção para a prevenção e 

tratamento das leishmanioses, além de prestar serviços de atenção em saúde às populações 

acometidas pela leishmaniose tegumentar e pela leishmaniose visceral, sendo esta última 

doença também conhecida como Calazar. Felizmente, nos últimos anos, não houve demanda 

de pacientes com calazar ao IPEC. 

Inserem-se também nesse Centro outras atividades concernentes à missão do CRLeish, 

como o atendimento de animais domésticos para diagnóstico clínico-laborator al da 

leishmaniose, realizado pelo Serviço de Zoonoses do IPEC. Os projetos de pesqu a em 

leishmanioses são desenvolvidos em paralelo a outras demandas como orientações a 

interessados nesta temática. A disseminação e divulgação do conhecimento científic
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experiência angariada nas atividades docentes e assistenciais ocorrem através da participação 

em eventos como palestras, conferências, congressos, entre outras formas de divulgação, tais 

como o lançamento de livros e capítulos de livros, publicações científicas, e, ainda, 

publicações na imprensa (IPEC, 2004).  No anexo IV desse trabalho, apresenta-se o Mapa dos 

Discursos firmados entre os profissionais do CRLeish e as demais comunidades, no intuito de 

sintetizar as interlocuções necessárias ao cumprimento da missão do Centro de acordo com o 

credenciamento dos serviços do IPEC firmados através de Convênios no âmbito das três 

esferas públicas.  

As atividades assistenciais colocadas a serviço da população no Centro de Referência 

de Leishmanioses referem-se basicamente a três formas de atendimento. Na primeira etapa, 

procede-se à avaliação do paciente para decidir quanto à pertinência de sua participação no 

PEPES de Leishmanioses.  

A segunda etapa refere-se às consultas clínicas oferecidas por profissionais de saúde 

devidamente qualificados no âmbito do tratamento das leishmanioses. As consultas clínicas 

subdividem-se em duas partes, tais como as consultas médicas e as consultas não-médicas, 

estas últimas oferecidas pelos profissionais das áreas de enfermagem, farmácia. Os 

profissionais médicos prestam atendimentos especializados nas áreas de infectologia, 

oftalmologia, dermatologia, entre outras.  

Outra classe de serviços colocada à disposição da rede pública de saúde, através do 

CRLeish, refere-se ao recebimento de amostras humanas, animais e de espécimes para 

investigação pelos laboratórios do IPEC. O processo de recebimento desses materiais é 

mediado pelos profissionais do CRLeish. Nesses laboratórios também são desenvolvidas 

atividades de pesquisas, concomitantes, aos serviços de diagnósticos laboratoriais prestados. 

Dentro do campo das leishmanioses, desenvolvem-se, por exemplo, estudos visando à 

detecção de leishmânia a partir da extração do DNA de amostras de pele dos pacientes 

suspeitos de terem sido acometidos pela leishmaniose, mas não confirmados pelos atuais 

métodos de investigação.  

Outra atividade de referência do CRLeish refere-se ao que se denomina Tipagem de 

Leishmânias, ou seja, a identificação da classe de leishmânia responsável pelo adoecimento 

do paciente. As leishmânias são tipadas como Leishmanias (Viannia) Braziliensis, L. (V.) 

guyanensis, L. (L.) amazonensis e L. (L.) Chagasi, entre outras. Os demais exames de 

diagnósticos para as leishmanioses identificam a presença de Leishmania, sem proceder à sua 

classificação específica.  
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O modelo de sistema de informação idealizado para o CRLeish tem como macro-

proposta identificar e padronizar as informações clínicas e laboratoriais consideradas de 

interesse para o acompanhamento dos tratamentos e a avaliação dos pacientes assistidos nesse 

Centro, bem como para apoio aos estudos científicos desenvolvidos pelos profissionais 

pesquisadores, atuantes da área de leishmanioses.  

3.5 Desafios Informacionais no Campo da Saúde 

A atividade de investigação de problemas relacionados à manutenção da saúde 

remonta à própria existência da humanidade, no seu instinto de preservação. No Brasil e no 

mundo, a procura por soluções que venham a qualificar e prolongar a natureza humana 

acompanha a própria história das nações e das sociedades.  

Numa época em que muitas barreiras vêm sendo derrubadas, facultadas pelo acesso 

em tempo real a informações e descobertas que possam contribuir para o bem estar dos 

indivíduos, a sociedade vem se organizando de forma a colaborar com o desenvolvimento de 

linhas de ações compromissadas com esse objetivo. Em 1999, a Sociedade Brasileira de 

Profissionais em Pesquisa Clínica – SBPPC surge como uma organização destinada a 

congregar o ideal de progresso científico e de colaboração junto aos profissionais que, direta 

ou indiretamente, participam do processo de condução de estudos em seres humanos.  

Há trinta anos, a principal causa de mortalidade no Brasil era representada pelas 

doenças infecciosas. Hoje, este grupo é responsável pela sexta colocação na estrutura de 

mortalidade no país, podendo-se mesmo prevenir uma fração substancial dessas doenças 

(Medici, 2004). No Brasil, as doenças infecciosas constituem-se como uma das áreas de saúde 

investigadas desde o início do século XX, conforme se apresenta na história da saúde no 

Brasil, cuja parcela significativa é mantida no acervo da Casa de Oswaldo Cruz, uma Unidade 

coirmã que também integra a Fundação Oswaldo Cruz. 

As doenças infecciosas, mesmo sendo objeto de investigação e intervenção há algumas 

décadas, continuam a comprometer a saúde dos brasileiros. O aprimoramento dos estudos 

científicos na área da saúde torna-se, a cada dia, mais dependente da forma pela qual a 

informação se organiza nas Instituições. Segundo Moraes (2002), o registro eletrônico de 

informações resultantes do processo de avaliação de um paciente vem sendo incorporado 

pelos profissionais de saúde como uma prática integrante do ato clínico, um fato que conduz 
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as informações de saúde à conquista de espaços cada vez mais estratégicos no processo de 

atenção prestado à população.  

Essa autora observa que as práticas informacionais se aprimoram quando a 

organização e manutenção das bases informacionais para a saúde são institucionalizadas e 

mantidas por profissionais de informação. O uso apropriado das bases informacionais, aliadas 

aos recursos procedentes das tecnologias de informação e comunicação, permitem a produção 

de um outro tipo de saber, cognominado pela autora de “saber informacional”.  

No IPEC, os profissionais de informação são impelidos ao desafio de conciliar 

informações clínico-assistenciais dos prontuários de pacientes com necessidades 

informacionais particulares a cada programa de pesquisa, planejadas e desenvolvidas a partir 

de vivências experimentadas pelos especialistas atuantes na prestação de serviços de atenção à 

saúde vinculados a uma ou mais doenças associadas.  

Os registros eletrônicos de um Sistema de Informação de uma unidade assistencial que 

atua em um dos vértices da missão institucional, carecem ir além do que vem sendo 

apregoado como prontuário eletrônico do paciente – PEP. Devem, em essência, nortear a 

condução da pesquisa clínica, fornecendo insumos qualificados para a alimentação dos 

inúmeros projetos procedentes de diferentes linhas de pesquisas. Essas informações, de 

interesse específico dos programas e projetos de pesquisa, devem representar os próprios 

protocolos, tratados como fontes de informação para os estudos investigativos. 

3.6  Considerações Finais 

O século XXI se inicia com a valorização e o reconhecimento de que há um valioso 

patrimônio institucional disperso nas mentes de seus recursos humanos, um grande capital 

intelectual que enfeixa conhecimentos e vivências. As instituições de pesquisa empenham-se 

em magnificar esse capital, em busca de novos conhecimentos, experimentados e validados 

por práticas técnico-científicas exercidas sobre determinados domínios dos saberes. 

O capital intelectual disponível nas instituições de pesquisas clínicas constitui-se de 

saberes provenientes dos pesquisadores, dos técnicos e dos demais colaboradores, que juntos 

procuram estabelecer diretrizes em torno de conhecimentos metamorfoseados por práticas 

médicas, capazes de superar, a cada dia, novos desafios para a minimização do sofrimento e 

das mortes causadas pelas doenças infecciosas no país e no mundo.   
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No Brasil e no mundo, a última década vem sendo marcada por um novo modo de 

interação humana, até então jamais experimentado, com propósito multilateral e universal. 

Trata-se do advento da Internet, uma tecnologia de informação e comunicação que permite ao 

indivíduo um deslocamento quase que instantâneo, em busca da informação desejada, sem se 

submeter às restrições presentes no mundo real, impostas pelo tempo e pelo espaço.    

Esse novo modo de caminhar no mundo virtual proporciona experimentar um novo 

tipo de liberdade, a de se ter em mãos uma informação adequada no mesmo instante. A 

simples vivência desse processo acarreta pedidos de mudanças nas aplicações dos sistemas de 

informações, hoje em uso. Reivindicam-se para os atuais sistemas de informação 

organizacionais, maior flexibilidade e dinamismo, com o intuito de que o próximo clique 

resulte numa nova informação, fonte inspiradora de uma futura decisão a se implementar.  

Nesse ano de 2005, comemora-se, no próximo dia dez de agosto, o centenário de 

nascimento de Evandro Chagas, um batalhador, mestre e pesquisador, que já na década de 30 

ousava desfrutar de meios de locomoção, à época, temidos por muitos, que lhe permitissem 

um acesso mais rápido aos centros de informações, imprescindíveis para embasar suas 

propostas técnico-científicas. Seu exemplo e sua história de vida nos enobrecem e nos 

inspiram a prosseguir na investigação de soluções para superar as dificuldades do campo da 

saúde, que, de alguma forma, possam contribuir para a minimização do sofrimento humano e, 

conseqüentemente, promover uma vida saudável.  
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4. Formulação do Modelo de Sistema de Informação do CRLeish 
 
 

4.1  Estudo de Caso   
 

A metodologia utilizada para a elaboração do modelo conceitual do Sistema de 

Informação  para o Centro de Referências de Leishmanioses do IPEC - CRLeish apoiou-se 

nos conceitos da Unified Modeling Language – UML. Adotou-se como ferramenta de 

trabalho o software Visual Paradigm for UML Community Edition 3.2, que utiliza os 

preceitos da UML em sua versão 1.4. Este software, patenteado pela Empresa Visual 

Paradigm, está disponível com restrições para uso não comercial. Seus recursos propiciam a 

documentação e a avaliação de projetos de sistemas de software através de diagramas. 

A elaboração de um modelo de Sistema de Informação para fomentar a pesquisa 

clínica induz a reflexões que levam à reestruturação e adequação dos processos 

informacionais por parte dos requerentes. A metodologia de modelagem revela um momento 

propício à fertilização de idéias e de ideais baseados em fatos do cotidiano institucional.   

O ambiente de pesquisa clínica da Fiocruz, dotado de uma complexidade específica 

por prestar assistência de referência para o SUS, precisa contar com um sistema integrado de 

informação para as atividades comuns à assistência prestada e à produção científica. Esse 

sistema deve ser dotado de elementos característicos das diretrizes estabelecidas para os 

segmentos de linhas de pesquisa desenvolvidas na Instituição, assim como para a gestão 

institucional e na apuração da produtividade interna e do faturamento via SUS. 

O modelo do Sistema elaborado para o Centro de Referências de Leishmanioses, o 

Sistema CRL, configura-se como um módulo do Sistema de Informação do Centro de 

Clínicas do IPEC - Sistema Ceclin. As funcionalidades do Sistema CRL giram em torno das 

atividades executados pela equipe de leishmanioses, nos quais se incorporam informações 

clínicas e de resultados dos diagnósticos laboratoriais, ainda não disponíveis em meio digital. 

O Sistema CRL submete-se, portanto, às diretrizes do Sistema Ceclin.   

O processo de identificação e compreensão das informações provenientes de 

demandas do CRLeish durou em torno de três meses, totalizando mais de trinta horas de 

reuniões presenciais em ambiente reservado, complementadas por informações via correio 

eletrônico. O processo de obtenção de informações transcorreu de forma harmoniosa e 
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incremental, momento em que as partes envolvidas empenharam-se em elucidar as 

necessidades presentes e futuras do CRLeish.  

A metodologia de interação estabelecida por essa autora com os profissionais da 

equipe responsável pelo tratamento e prevenção das leishmanioses baseou-se nas concepções 

adotadas pela ferramenta UML, que, em primeiro plano, adota o uso de diálogos sucessivos 

através de entrevistas e trocas de informações com pessoas-chave envolvidas nas atividades 

praticadas no ambiente estudado. Também foram avaliados documentos institucionais que, 

aliados às informações provenientes da atual base de dados do CRLeish, permitiram, de um 

lado, a percepção de novos aspectos da temática estudada, e de outro, o suscitar de dúvidas e 

a possível resolução de mal-entendidos, ambos, transformados em insumos que 

desencadearam novos ciclos de interlocução durante o redesenho dos processos 

informacionais desse Centro. 

4.2  Descrição do Processo de Obtenção dos Dados 

No primeiro passo empreendido em direção à definição das informações relevantes 

para o Modelo Conceitual do Sistema CRL avaliou-se a atual base de dados, na qual as 

informações do CRLeish estão estruturadas para fins de pesquisa. Trata-se de uma base de 

dados em Access, desenhada para solicitar a inclusão de informações de todos os atributos de 

cada registro da base de dados, mesmo quando não há exigência de informação naquela 

instância. 

Como havia uma certa variedade de informações dos pacientes, decidimos contar com 

o uso de protótipos de telas como auxílio na definição das especificidades dos tratamentos 

prescritos, dos diagnósticos e das avaliações realizadas, bem como os seus desdobramentos. 

Esses protótipos acabaram por acompanhar todo o ciclo de trabalho durante a modelagem do 

sistema. A aplicação da UML se iniciou com a definição dos diagramas de Casos de Usos, 

representantes dos cenários trabalhados pelos profissionais do CRLeish, envolvendo médicos 

e técnicos. 

O trabalho de identificação das necessidades informacionais do CRLeish transcorreu 

naturalmente, a despeito de não contar com um prévio planejamento de reuniões que pudesse 

induzir a uma data limite para a finalização do levantamento do Modelo de Sistema de 

Informação, desejado e necessário à dinâmica desse Centro. O ciclo de interlocução para essa 

finalidade foi estabelecido através de encontros individuais com 6 (seis) profissionais, 
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médicos e tecnólogos, escolhidos entre os 21 membros da membros efetivos da equipe do 

CRLeish, em função de liderarem processos de trabalho do CRLeish.   

 Durante os três meses de articulação em busca dos requisitos relevantes ao modelo do 

Sistema, novas questões se evidenciavam ao se analisar determinadas informações 

propiciadas pelas visões dos diagramas UML. As dúvidas acumuladas eram sanadas no 

próximo encontro, com os mesmos membros da equipe. Na medida em que se aprofundavam 

as reflexões sobre as ações que perpassam o Centro, percebia-se, com mais nitidez, 

possibilidades de ampliar aspectos do manejo das informações de modo a imprimir maior 

flexibilidade e precisão aos objetivos inerentes à assistência e à pesquisa.     

A elaboração do modelo do sistema permitiu observar certas ocorrências durante a 

interlocução estabelecida com os membros de equipe de especialistas do CRLeish, os futuros 

usuários do sistema idealizado: 

♦ Vocabulário conflitante do ponto de vista do desenvolvedor: por exemplo, o termo 

“controle” é utilizado para designar determinados pacientes de interesse do CRLeish, 

não portadores de leishmanioses. Em alguns documentos, o termo “controle” aparece 

relacionado à condição de cura;    

♦ Modificações sistemáticas nos requisitos iniciais de informações comprovaram que o 

diálogo e as discussões estabelecidas entre usuários solicitantes e técnicos 

desenvolvedores corroboram para que um modelo consistente se formalize ao longo 

de seu desenvolvimento. 

O registro relativo à modelagem do Sistema CRL, elaborado como objeto de aplicação 

por parte deste estudo, encontra-se detalhado no item 4.3. 

4.3   Interpretação dos Dados 

A aplicação da ferramenta UML durante as etapas de Levantamento e Análise de 

Requisitos para o modelo de Sistema de Informação do CRLeish - Sistema CRL - comprovou 

que a UML é também uma linguagem de notação por permitir elaborar a documentação do 

sistema concomitante à idealização e construção do modelo. As visões proporcionadas pelos 

diagramas de notação UML permitiram estabelecer comparações entre elementos desses 

diagramas, acerca dos quais, observaram-se, com certa facilidade, os equívocos e/ou 

interrogações expressas pelos diagramas para cada abordagem retratada.  
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As demandas do Sistema CRL foram levantadas durante encontros, pré-agendados, 

com os profissionais da equipe do CRLeish. Nestas reuniões, buscou-se compreender as 

temáticas trabalhadas nesse Centro, com destaque para as consultas médicas. Observou-se que 

a representação das informações que envolvem o cuidado dispensado ao paciente do CRLeish, 

adquire um caráter estratégico para a condução do raciocínio clínico na tomada de decisão. 

Ao mesmo tempo, estas informações constituem-se em insumos para as futuras produções 

científicas além, naturalmente, de agilizarem o processo de assistência, através da 

documentação sistematizada no prontuário do paciente.  

Ao término de cada encontro pairava a sensação de que as informações pertinentes ao 

escopo sob análise estariam esgotadas. Mas, na medida em que os novos requisitos 

identificados eram incorporados ao modelo em construção, novas contradições surgiam, 

exigindo a adequação das informações e a remodelação dos aspectos divergentes. Esse 

processo de captação de informações se repetiu mais de uma dezena de vezes, em datas 

variadas, e contou com grande esforço intelectual no âmbito das reflexões acerca dos 

elementos informacionais dos diagramas, representantes do dinamismo presente no CRLeish, 

dentro e fora do consultório médico.      

Esses ciclos virtuosos de realimentação, com avanços e retrocessos parciais, 

mantiveram-se durante os três meses em que o modelo conceitual do Sistema CRL esteve a 

em desenvolvimento, enquanto permaneciam suspeitas de que ele não expressasse, com 

vantagens, as necessidades e expectativas informacionais dos requerentes. Neste sentido, 

constatou-se que a identificação dos requisitos de um sistema compõe-se de etapas 

incrementais, alimentadas por ciclos de aperfeiçoamentos implementados nos diagramas do 

modelo.    

Para a identificação das necessidades de um sistema na área de saúde, a maior parte 

dos profissionais atua com certas precauções, ou seja, sem ousadia, ao definir as necessidades 

imperativas da área clínica e ao elucidar os requisitos informacionais no seu campo de 

abrangência. Com os profissionais do CRLeish esse processo ocorreu da mesma forma. 

Durante o processo de obtenção das informações para o modelo de Sistema CRL foram 

observadas algumas particularidades que interferiram no levantamento do futuro sistema, a 

saber: 

♦ A idealização de um novo modelo de sistema espelha-se sempre no modelo anteriormente 

adotado. No caso estudado, a alimentação da base de dados do sistema anterior está 

desvinculada da consulta médica. O simples fato de se deslocar a atividade de alimentação 
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do sistema, de forma a torná-la concomitante à investigação clínica, demanda reflexões 

sobre outras abordagens que não secundarizem a relação médico-paciente; 

♦ Inviabilidade de promoção de encontros com as diversas pessoas-chave, para, em 

conjunto, decidirem sobre macro-diretrizes para o novo sistema de informação; 

♦ Uma reflexão adequada sobre todas as necessidades informacionais de um sistema dotado 

de certa complexidade exige tempo e dedicação de todos os envolvidos. Os profissionais 

requerentes do novo sistema, além de prestarem serviços de assistência, são também 

pesquisadores e professores, com metas anuais a cumprir, tornando exíguo o tempo 

disponível para se dedicar a esta tarefa adicional; 

♦ Há uma dificuldade natural quanto ao modo ótimo de designar as informações, agregando-

as e, ao mesmo tempo, decompondo-as de modo a facultar a elaboração de diferentes 

cenários.  É em decorrência de um intenso processo de trocas de opiniões que se alcança a 

compreensão das características inerentes ao sistema. Paulatinamente, e por consenso, se 

estabelecem os padrões de conteúdos de cada informação.  

A atualização dos diagramas UML, bem como a devida especificação das novas 

questões suscitadas, tornaram-se instrumentos favoráveis à agilização do diálogo e à completa 

compreensão do funcionamento do CRLeish e de sua contribuição para a pesquisa clínica 

institucional.  

4.3.1  Modelo do Sistema do Centro de Referência de Leishmanioses do  IPEC  

Os diagramas UML apresentados nos próximos itens retratam as particularidades 

identificadas nas etapas de Levantamento e Análise do Sistema de Informação do Sistema 

para o Centro de Referência de Leishmaniose do IPEC, com foco no modelo conceitual, sem 

considerar características específicas do “Projeto Físico”, uma etapa posterior à modelagem 

conceitual do sistema. 

4.3.1.1  Descrição Conceitual do Sistema  

O primeiro passo relativo à modelagem do sistema consiste em uma Descrição 

Conceitual dos objetivos do sistema, na qual incluem-se as premissas que nortearam a 

elaboração do modelo. Este documento expresso a partir da página 87, representa uma síntese 

do contexto envolvido pelo Sistema CRL.  
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4.3.1.2  Diagrama de Casos de Usos  

Este diagrama apresenta os principais cenários e as interações com os atores que, no 

caso estudado, correspondem aos membros da equipe de leishmanioses, profissionais médicos 

e técnicos, e ainda, às associações firmadas com o sistema master – o Sistema Ceclin. Os 

registros dos Casos de Usos demarcam o escopo do Sistema CRLeish, conforme demonstrado 

na página 92. 

4.3.1.3  Descrição dos Casos de Usos   

As descrições formais de cada Caso de Uso têm como objetivo apresentar, em 

seqüência, as atividades realizadas no CRLeish. Os Casos de Usos são segmentados por um 

“Fluxo Típico”, acompanhado de “Fluxos Alternativos”. Estes últimos expressam exceções 

e/ou possibilidades concorrentes observadas nos Fluxos Típicos. Essas Descrições, registradas 

entre as páginas 93 e 108, recebem abordagens diversificadas nos diagramas seguintes.  

4.3.1.4  Diagramas de Atividades 

O Diagrama de Atividades tem como propósito evidenciar os fluxos de atividades. É 

particularmente importante por evidenciar atividades que ocorram em paralelo, ou que exijam 

condições de decisão, conforme se observa entre as páginas 109 e 114.  

4.3.1.5   Diagrama de Transição de Estados 

A representação das instâncias que o paciente pode percorrer no CRLeish ficou 

retratada no Diagrama de Transição de Estados. As informações dos pacientes do CRLeish 

possuem uma vida útil indeterminada, por se tratar de um insumo para a pesquisa clínica. Por 

esta razão, o diagrama não apresenta a condição de retirada do paciente do CRLeish, 

conforme expresso no desenho da página 115. 

4.3.1.6   Diagrama de Classes  

O Diagrama de Classes, apresentado na página 116, refere-se às associações 

verificadas entre elementos do sistema e suas multiplicidades. Classes representam estruturas 
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para compor objetos. Elas expressam os atributos, operações e a associação entre os objetos 

que, em conjunto, quando implementados, devam imprimir ao Sistema CRL o dinamismo 

presente nas ações realizadas pela equipe de profissionais do CRLeish. 

4.3.1.7  Diagramas de Seqüência  

 Os Diagramas de Seqüência têm por objetivo fornecer a interação entre os todos os 

elementos do sistema, incluídos os passos definidos na Descrição dos Casos de Usos, de 

forma a representar o fluxo interno de cada cenário identificado nos Fluxos Típicos (páginas 

117 a 122). No presente trabalho, os diagramas dos Fluxos Alternativos dos Casos de Usos 

não foram desenhados, por conta da premência de tempo para desenvolvê-los no prazo exíguo 

de um mestrado profissional.   

4.3.1.8  Glossário do Sistema CRL  

O Glossário referente ao Sistema CRL está descrito nas páginas 123 e 124. 
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Descrição Conceitual de um Sistema de Informação para o 
 Centro de Referência de Leishmanioses - IPEC/Fiocruz 

 
 

Premissas 
 

Considera-se que o Sistema de Informação do Centro de Referência de 

Leishmanioses – CRLeish, o “Sistema CRL”, deve submeter-se às diretrizes estabelecidas no 

“Sistema Ceclin” - Sistema de Informação do Centro de Clínicas do IPEC. O Sistema CRL 

deverá ser desenhado em conformidade com os processos informacionais já contemplados 

pelo Sistema Ceclin. Determinadas classes de informação do referido sistema interagem com 

informações do Sistema CRL, a saber: 

- Cadastramento de instituições públicas e privadas; 

- Cadastramento de profissionais de saúde interno e externo; 

- Cadastramento de pacientes; 

- Absorção de pacientes pelos PEPES – Programas institucionais, onde se inclui o 

PEPES de Leishmanioses e o Centro de Referência de Leishmanioses; 

- Encaminhamentos e Contra-referência; 

- Codificação das doenças segundo o padrão CID-10; 

- Realização de procedimentos de nível médio e superior; 

- Elaboração de pedidos de exames laboratoriais; 

- Marcação de consultas dos pacientes; 

- Controle de ausência dos pacientes faltosos; 

- Registro da produtividade assistencial; 

- Nível de segurança: permissão de acessos aos processos informacionais. 

 

Contextualização 

No segundo semestre de 2003, foi iniciado o desenvolvimento de um Sistema de 

Informações referente às atividades clínicas desenvolvidas no IPEC. Este sistema, desde então 

denominado de “Sistema Ceclin” - Sistema do Centro de Clínicas do IPEC, encontra-se em 

fase de implantação, aquela na qual os módulos informacionais estão sendo utilizados e 

avaliados pelos profissionais que os alimentam e/ou que deles se apropriam para desenvolver 

suas atividades, independente da natureza das mesmas. De forma hierarquizada, o Sistema 

Ceclin atua sobre processos informacionais comuns aos diversos Programas institucionais. 

Por questões de cunho técnico-administrativo, os profissionais do Centro de Referência de 
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Leishmanioses – CRLeish  ainda não puderam, de fato, utilizar o Sistema Ceclin durante a 

idealização do módulo de sistema para o CRLeish.  

Independente do referido projeto e de outras iniciativas para sistematizar a 

informação, os profissionais pesquisadores da Instituição envolvidos no processo de atenção à 

saúde desenvolvem individualmente seus próprios métodos de agregação de informações para 

fins de estudos científicos. Os profissionais do CRLeish atenderam parcialmente as suas 

necessidades informacionais mediante a implantação de uma Base de Dados, semi-

estruturada, com informações de natureza diversificada relacionadas, aos pacientes suspeitos 

ou com leishmaniose tegumentar. 

O escopo do domínio a ser considerado como objeto de estudo para a elaboração de 

um Modelo de Sistema de Informação para o CRLeish refere-se, essencialmente, às 

informações de cunho clínico-assistencial, colhidas durante o processo de assistência prestada 

aos pacientes atendidos no CRLeish, com Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). 

Posteriormente, estas informações são utilizadas como insumos nos projetos de pesquisa 

desenvolvidos nesse Centro. O modelo de sistema ora proposto para as especificidades 

CRLeish deve ser elaborado a partir das seguintes visões: dados cadastrais, dados de 

investigação diagnóstica e dados de evolução dos tratamentos.    

De forma geral, as informações cadastrais e de tratamentos já foram contempladas 

pelo modelo de dados do Sistema Ceclin. Para o módulo de Sistema do CRLeish, necessita-se 

de um detalhamento dessas informações, segundo a perspectiva antes descrita. Estes 

requisitos devem ser expressos por meio de uma padronização de conteúdos dos atributos, 

conforme solicitação da equipe do CRLeish. Estas informações devem propiciar à equipe 

responsável pelo atendimento, boas condições de acompanhamento e de avaliação dos 

tratamentos dos pacientes assistidos neste Centro, bem como a acumulação de séries 

históricas, com características relevantes para futuros trabalhos técnico-científicos no campo 

das leishmanioses. 

Para o modelo de sistema de informação que se preconiza, conceitua-se como 

informação clínica, dados e informações provenientes, direta ou indiretamente, das consultas 

médicas realizadas por profissionais do CRLeish. As informações assistenciais, que dizem 

respeito à produção de serviços de saúde prestados à população, são devidamente tratadas no 

Sistema Ceclin. 
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Antes que o processo de abertura do prontuário ocorra, o paciente deve ser 

consultado pelos profissionais do “Primeiro Atendimento” para certificar-se se, de fato, o 

mesmo está acometido por uma das doenças tratadas no CRLeish. Primeiro Atendimento 

define-se, portanto, pela realização de uma ou mais consultas médicas, acompanhadas ou não 

de exames laboratoriais, com a incumbência de avaliar a pertinência de se incorporar o 

paciente ao PEPES de leishmanioses ou a outro PEPES do IPEC. 

PEPES são Programas de Extensão, Pesquisa, Ensino e Serviços relacionados a um 

grupo de doenças estudadas no IPEC que, no caso do CRLeish, refere-se ao PEPES de 

Leishmanioses. Os PEPES servem de interface entre as atividades de pesquisa e as atividades 

clínico-assistenciais. O médico responsável pelo pedido de abertura de um novo prontuário 

para os pacientes do PEPES de Leishmanioses deve, necessariamente, fazer parte do grupo de 

profissionais prestadores de serviços para o CRLeish. No Sistema Ceclin, os conceitos 

associados a cada Centro de Referência estão incorporados aos respectivos PEPES. Os 

pacientes desses Centros podem, concomitantemente, ser acompanhados por outros PEPES da 

instituição.     

O desfecho do Primeiro Atendimento culmina no pedido de abertura de prontuário 

para o PEPES de leishmaniose ou de outro PEPES/IPEC, ou ainda, na indicação de uma 

Instituição para outro tipo de tratamento, quando não se confirmarem hipóteses diagnósticas 

das doenças tratadas no CRLeish. Este processo está devidamente previsto no Sistema Ceclin. 

A admissão de um paciente no Sistema CRL configura-se pela data da primeira consulta 

realizada durante o processo de Primeiro Atendimento.  

Nas Instituições de pesquisa como o IPEC é natural que os profissionais 

pesquisadores desfrutem de uma certa autonomia, necessária às práticas científicas. Ao 

considerar o fato de que o PEPES de Leishmanioses, internamente, constitui-se pela 

operacionalização das atividades do CRLeish, percebe-se que o modelo idealizado para um 

módulo de um sistema de informação nesse contexto deve integrar-se ao Sistema Ceclin, e, ao 

mesmo tempo, produzir informações padronizadas, peculiares aos interesses do corpo clínico 

desse Centro de Referência. 

Dessa forma, o primeiro grupo de informações referentes ao Sistema do Centro de 

Referência de Leishmanioses engloba informações complementares aos dados cadastrais dos 

pacientes, não expressas pelo Sistema Ceclin, a saber: iniciais do nome, informações de 

Primeiro Atendimento e detalhamento do local de moradia ou de contatos do paciente, 

visando identificar áreas endêmicas. Informações de Primeiro Atendimento referem-se à pré-
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tratamentos e diagnósticos que precedem à sua chegada ao IPEC. Alguns pacientes 

apresentam mais de uma possibilidade de trânsito por áreas endêmicas, em uma das quais 

supostamente adquiriu a infecção. 

O segundo grupo de informações referentes ao sistema desse Centro de Referência 

diz respeito a determinadas classificações para os atributos relacionados à investigação clínica 

e ao tratamento prescrito para os pacientes acometidos pelas leishmanioses. Um atributo 

importante é relativo à forma clínica da doença: se situada nas regiões mucosas e/ou cutâneas. 

Outras particularidades deverão ser acrescidas à composição da consulta médica, como, por 

exemplo, os dados de evolução dos tratamentos, de acordo com os medicamentos prescritos e 

as condições de utilização dos mesmos pelos pacientes.    

Para o acompanhamento dos pacientes no tocante às reações adversas clínicas, 

eletrocardiográficas e laboratoriais, provenientes de determinados aparelhos ou sistemas pré-

estabelecidos, deve-se, a cada consulta médica, avaliá-los e classificá-los quanto à 

possibilidade de terem sido causadas pela droga em questão, de acordo com níveis de 

gravidade, definidos de forma padronizada.     

Em apoio a esse contexto, torna-se importante organizar grupos de doenças ligadas 

às temáticas que envolvem as leishmanioses. Essas informações devem ser estabelecidas 

fazendo uso da Classificação Internacional de Doenças, na sua décima revisão, o CID-10. O 

objetivo da criação de grupos de doenças codificadas em CID-10 se deve ao fato de que as 

nosologias de cada paciente estão descritas no Sistema Ceclin, cuja codificação encontra-se 

fora do escopo do Sistema CRL. A construção destes grupos visa facilitar a pesquisa pré-

ordenada às doenças atribuídas àqueles pacientes, mesmo que essas doenças tenham sido 

detectadas e registradas por outros profissionais externos ao CRLeish.  

O terceiro grupo de informações para o Modelo do sistema de informação que se 

preconiza para o CRLeish diz respeito às informações pertinentes à investigação de 

diagnósticos laboratoriais. Trata-se do registro e da classificação dos resultados laboratoriais 

obtidos a partir de análises de amostras de material humano provenientes desses pacientes.  

Como as informações de acompanhamento de resultados dos Diagnósticos 

Laboratoriais do IPEC ainda são elaboradas por processos distintos e individuais, necessita-se 

que o Modelo do Sistema CRLeish permita o registro de cada resultado de exame laboratorial 

realizado pelos pacientes do CRLeish, um procedimento necessário até a entrada em operação 
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de um novo sistema de informação para os laboratórios, visando agilizar e ampliar esse 

processo, até então, manual.  

Os resultados dos exames laboratoriais classificados como exames de monitoramento 

de toxicidade laboratorial devem ser agrupados por intervalos de resultados, mutuamente 

exclusivos, de forma a possibilitar a emissão de alarmes progressivos, quando os resultados 

estiverem fora dos padrões de normalidade. Estas faixas devem ser flexíveis, alteráveis 

mediante consenso sobre seus limites, estabelecidos pelos profissionais da equipe. A cada 

faixa deve ser atribuído um peso, de forma que o sistema possa destacar os resultados 

adversos mais relevantes.  

Outra atividade procedente do CRLeish, realizada nos laboratórios, refere-se ao 

congelamento e estocagem de amostras biológicas humanas para possibilitar, posteriormente, 

a confirmação dos resultados obtidos, através de novas técnicas de investigação, ainda em 

processo de desenvolvimento no CRLeish. 

Os resultados esperados com a ativação de um Sistema para o CRLeish referem-se às 

avaliações sobre as consultas clínicas, bem como a consolidados estatísticos sobre os 

tratamentos dispensados aos pacientes, incluindo o número de doses de medicamentos 

administradas em cada etapa de tratamento, e sua resolutividade quanto às lesões e demais 

parâmetros clínicos.  

A cura da leishmaniose tegumentar está associada à cicatrização progressiva da pele 

ou da mucosa lesada. Em decorrência desse processo, as fotografias dos locais afetados 

ganham relevância por registrar a evolução das lesões. Para tal, torna-se importante o 

armazenamento digital das fotografias dos pacientes em diferentes fases: antes, durante e após 

cada tratamento.   

Todas as informações registradas no Sistema CRL durante a consulta médica deverão 

permitir acessos remotos para investigação e correções posteriores, após o encerramento da 

consulta. Finalizando, a última abordagem refere-se à exportação de informações do Sistema 

CRL para usos específicos, necessários ao fomento da produção científica do profissional-

pesquisador.   
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Figura 8 - Diagrama de Casos de Uso 

Sistema de Informação do CRLeish 

SISTEMA CRL 
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Caso de Uso: Registrar Paciente de Primeiro Atendimento   

Descrição Geral: Receber candidatos a pacientes no SISTEMA_CRL 
Atores:  MEDICO_CRL, SISTEMA_CECLIN  
Início: O caso de uso se inicia quando os médicos do CRLeish atendem um novo paciente de 

“Primeiro Atendimento”.  
Fluxo Típico (FT) 

No Ação 
1 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a identificação e o Endereço do paciente 

2 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA CRL a identificação do paciente (Nro. Ficha, Nome) e 
Endereço atual (Bairro, Cidade, Estado, País) 

3 SISTEMA_CRL apresenta a identificação do paciente 
4 SISTEMA_CRL solicita Sigla do nome do paciente 
5 MEDICO_CRL informa Sigla do nome do paciente 

6 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a instituição e o profissional que referenciou o paciente, 
caso se trate de uma demanda referida. 

7 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA_CRL a instituição e o profissional 
8 SISTEMA_CRL informa a instituição e o profissional que referenciou o paciente 

9 SISTEMA_CRL solicita razão do encaminhamento (parecer, confirmação de diagnóstico, reavaliação 
pós-terapêutica) e época provável da infecção 

10 MEDICO_CRL informa razão do encaminhamento e época provável da infecção 
11 SISTEMA_CRL sugere data do dia como Data_Entrada no CRLeish 
12 MEDICO_CRL confirma a sugestão ou informa a Data_Entrada no CRLeish  

  

13 

SISTEMA_CRL solicita dados do Tratamento-Anterior { (Mês/ano início e final; Droga_Ant,  via; 
Dose_mldiaAnt, NroDose-diaAnt, TotDosesAnt, Esquema_terapêuticoAnt, Desfecho (piora, melhora, 
cura, abandono), Diagnóstico de encaminhamento (LTA, Esporo, Paracocci, Carcinoma, Outros) e 
OBS_TTO_Ant;  o Resultado Diagnóstico de Encaminhamento. (confirmado / não confirmado) } 

14 MEDICO_CRL informa dados do Tratamento-Anterior 

16 

SISTEMA_CRL solicita dados do Diagnóstico-Anterior { IDMR (positivo, negativo, não realizado); 
Critério Diagnóstico, Adenopatia;  Tipo de Lesão; Tempo da Lesão (em meses); Época provável da 
infecção; Adenopatia; Resposta Clínica Recidiva;  História Clínico-patológica e Diagnóstico-ant 
(presuntivo ou “de certeza”)}          

16 MEDICO_CRL informa dados do Diagnóstico-Anterior; 
  
17 Sistema CRL apresenta lista de Regiões Endêmicas em Leishmanioses 
18 MEDICO_CRL seleciona Regiões Endêmicas 
19 SISTEMA_CRL solicita Motivo de Exposição {Residência, Trabalho, Viagem/Visita} e Observação 
20 MEDICO_CRL informa Motivo de exposição, Data Início, Data Final e Observação 

21 
SISTEMA_CRL solicita desde quando resida na área, caso o motivo-exposiçao seja residência ou 
solicita Período de permanência (Data Início e Data Final)  do paciente na Região informada quando 
motivo for viagem/visita. 

22 MEDICO_CRL informa desde quando reside na área ou desde quando trabalha na área, ou informa o 
período de exposição  se for viagem/visita 

23 Encerra o caso de uso 

Fluxos Alternativos 
Alternativa 1: NÃO REGISTRAR DIAGNÓSTICO E TTO ANTERIOR       A partir do passo 13 do FT
No Ação: 
13 Avançar para o passo 17 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 2: REGISTRAR NOVAS  ÁREAS  ENDÊMICAS                   A partir do passo 18 do FT 
No Ação: 
18 SISTEMA_CRL solicita o local suspeito (pais, uf, cidade, Bairro e Região-Bairro) 
19 MEDICO_CRL informa  local suspeito 
20 SISTEMA_CRL solicita Tipo de Região: {rural ou urbana}, Indicação de  Metrópole {Sim ou Não}  
21 MEDICO_CRL informa  Tipo de Região,  Indicação de  Metrópole  
22 Retornar ao passo 18 do Fluxo Típico 
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Caso de Uso: Registrar Acompanhamento de Pacientes 

Descrição Geral: Realizar informações de acompanhamento de pacientes via Sistema CRL 
Atores:  MEDICO-CRL, SISTEMA_CECLIN 
Início: O caso de uso se inicia mediante o registro do Paciente no Sistema CRL para dar 

início à investigação clínica das doenças que afetam o paciente 
Fluxo Típico (FT) 

No Ação 
1 SISTEMA_CRL solicita Identificação do Paciente ao SISTEMA_CECLIN.   
2 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA_CRL a Identificação do Paciente 
3 SISTEMA_CRL apresenta a Identificação do Paciente 

4 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN o último peso do Paciente e data-peso do Paciente e 
o Médico Responsável logado 

5 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA_CRL o peso, data-peso e o Médico Responsável logado 

6 SISTEMA_CRL apresenta Nome Paciente, Status_Paciente, StatusTTO, Data da última consulta, 
Data_Abandono e  Desfecho_Geral  

  

7 

SISTEMA_CRL calcula e informa TempoTTO para último TTO via prescrição (em séries ou 
contínuo) ou realização de procedimento.  
Se por via procedimentos: calcula (DataAtual  - Data de Realização do Procedimento) e avisa: . 
“Tratamento” + ID_TTO  “concluído há ” + Tempo-TTO + “ dias”  
Se por via prescrição de medicamento e a Data Final da Medicação estiver preenchida (Data-atual – 
Data_Final do Último-Tratamento) avisa: “Último Tratamento Concluído: ” + ID_TTO  + “ a ” + 
Tempo-TTO + “ dias”.  
No caso a Data Final da Medicação referente ao último TTO estar em branco (Data-atual – 
Data_Início do Último-Tratamento), avisa: “Tratamento” + ID_TTO  em andamento - ” + Tempo-TTO 
+ “ dias”  

8 

SISTEMA_CRL prepara e informa  EpocaTTO referente ao último tratamento realizado:                       
Se por via procedimentos:  “Pós”  + ID-TTO (identificador do tratamento)  
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação estiver preenchida: “Pós”  + ID-TTO   
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação não estiver preenchida: “Durante”  + ID-TTO 

9 
SISTEMA_CRL emite mensagem  “Não consta Data de Averiguação de Ausência de Crostas” para a 
Lesão Cutânea de número  ” + seqüência + “ acompanhada desde” + data da consulta origem. (Para  
Data de Averiguação de Ausência de Crostas em branco e Tempo-TTO superior a 60 dias) 

10 

SISTEMA_CRL emite mensagem  “Não consta Data de Averiguação de Ausência de Descamação” 
para a Lesão Cutânea de número  ” + seqüência + “ acompanhada desde” + data da consulta origem 
(Para Data de Averiguação de Ausência de Descamação em branco e Tempo-TTO for superior a 
120dias) 

11 

SISTEMA_CRL emite mensagem  “Não consta Data de Averiguação de Ausência de Infiltração” 
para a Lesão Cutânea de número  ” + seqüência + “ acompanhada desde” + data da consulta 
origem. ( Para Data de Averiguação de Ausência de Infiltração em branco e Tempo-TTO for superior 
a 210 dias) 

12 
SISTEMA_CRL emite mensagem  “Não consta Data de Averiguação de Ausência de Eritema” para a 
Lesão Cutânea de número  ” + seqüência + “ acompanhada desde” + data da consulta origem (Para 
Data de Averiguação de Ausência de Eritema em branco e Tempo-TTO for superior a 300 dias) 

  
13 SISTEMA_CRL apresenta lista de AVALIAÇÕES_CUTÂNEAS 

14 SISTEMA_CRL apresenta lista de AVALIAÇÕES_ MUCOSAS 

  

15 SISTEMA_CRL apresenta lista de Lesões Cutâneas existentes para o paciente, exibindo o a data-
consulta-origem, seqüência, Data-início-provável e SubRegião afetada 

16 MEDICO_CRL seleciona a lesão cutânea 

17 SISTEMA_CRL solicita Tipo-de-Lesão, Local da Lesão (Região ou SubRegião) e a seqüência de 
lesões cutâneas 

18 MEDICO_CRL informa Tipo-de-Lesão, Local da Lesão (Região ou SubRegião) e a seqüência de 
lesões cutâneas 

19 SISTEMA_CRL solicita confirmação EpocaTTO e Tempo_TTO para a avaliação cutânea 
20 MEDICO_CRL confirma EpocaTTO e Tempo_TTO para a avaliação cutânea 

21 SISTEMA_CRL solicita Tamanho da maior Lesão em mm e Lesões Associadas,  
QtdeAproxLesõesMúltiplas, QtdePapSatélite e Observações 
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22 MEDICO_CRL informa Tamanho da maior Lesão em mm e Lesões Associadas, 
QtdeAproxLesõesMúltiplas e QtdePapSatélite e Observações 

23 
SISTEMA_CRL solicita Evolução das lesões (lesão epitelizada com crosta, descamação, infiltração 
e eritema; lesão epitelizada  com descamação, infiltração e eritema; lesão epitelizada  com 
infiltração e eritema; lesão epitelizada  com eritema, cicatrização total) 

24 MEDICO_CRL informa Evolução das lesões 
  

25 SISTEMA_CRL solicita OBS_PAC 
26 MEDICO_CRL informa OBS_PAC 
27 SISTEMA_CRL notifica ao SISTEMA CECLIN a consulta médica realizada 
28 Encerra o caso de uso 

Fluxos Alternativos 
Alternativa 1: EMITIR  AVISO DE DOSE INADEQUADA                             A partir do passo 7 do FT
No Ação 

7 

 SISTEMA_CRL recalcula a dosagem do último medicamento (DoseDiáriaReal = Peso-Paciente x 
Quantidade mg/kg/dia / 81, com uma casa decimal, com arredondamento).  SISTEMA_CRL 
compara resultado do cálculo com valor de DoseDiáriaReal, se for diferente,  emite aviso “Dosagem 
de medicamento incompatível com o último peso do paciente medido em” + data-peso, para 
tratamentos em andamento. 

8 Retornar ao passo 8 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 2: NÃO HÁ TRATAMENTO REGISTRADO PARA O PACIENTE    Após o passo 7 do FT
No Ação 
08 SISTEMA_CRL informa “Não encontrado Tratamento para o paciente” 
09 SISTEMA_CRL informa Epoca_TTO = “PreTTO”, Tempo_TTO = nulo 
10 Retornar ao passo 13 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 3: NÃO EMITIR  AVISO DA AUSÊNCIA DE CROSTAS           A partir do passo 9 do FT
No Ação 
09 Não executar o passo 9 do Fluxo Típico 
10 Retornar ao passo 10 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 4: NÃO EMITIR  AVISO DA AUSÊNCIA DE DESCAMAÇÃO  A partir do passo 10 do FT
No Ação 
10 Não executar o passo 10 do Fluxo Típico 
11 Retornar ao passo 11 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 5: NÃO EMITIR  AVISO DA AUSÊNCIA DE INFILTRAÇÃO   A partir do passo 11 do FT
No Ação 
11 Não executar o passo 11 do Fluxo Típico 
12 Retornar ao passo 12 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 6: NÃO EMITIR  AVISO DA AUSÊNCIA DE ERITEMA            A partir do passo 12 do FT
No Ação 
12 Não executar o passo 12 do Fluxo Típico 
13 Retornar ao passo 13 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 7: APRESENTAR RELATO_ANTERIOR                                        Após o passo 14 do FT 
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta RELATO_ANTERIOR 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 8: APRESENTAR ÁREAS_ENDÊMICAS                                      Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta RELATO_ANTERIOR 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  
Alternativa 9: APRESENTAR FORMAS_CLÍNICAS DAS LESÕES                Após o passo 14 do FT 
No Ação 
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15 SISTEMA_CRL apresenta RELATO_ANTERIOR 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  
Alternativa 10: APRESENTAR TESTES_SOROLÓGICOS                               Após o passo 14 do FT 
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta TESTES_SOROLÓGICOS 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  
Alternativa 11: APRESENTAR TESTES_CUTÂNEOS                                      Após o passo 14 do FT 
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta TESTES_CUTÂNEOS 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  
Alternativa 12: APRESENTAR TESTES_ EXAMES_DIAGNÓSTICOS_LT A    Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta EXAMES_DIAGNÓSTICOS_LTA 
16 Retornar rao passo 14 do Fluxo típico 
  
Alternativa 13: APRESENTAR EXAMES_HISTOPATOLÓGICOS                    Após o passo 14 do FT 
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta EXAMES_HISTOPATOLÓGICOS 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 14: APRESENTAR EXAMES_MONITORAMENTO_CLINICO         Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta EXAMES_MONITORAMENTO_CLINICO 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  

Alternativa 15: APRESENTAR EXAMES_MONITORAMENTO_ LABORATORIAL      
    Após o passo 14 do FT

No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta EXAMES_MONITORAMENTO_ LABORATORIAL 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 16: APRESENTAR EXAMES_MONITORAMENTO_ECG                Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta EXAMES_MONITORAMENTO_ECG 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 17: APRESENTAR FOTOGRAFIAS_LESÕES                                 Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta FOTOGRAFIAS_LESÕES 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 18: APRESENTAR  DOENÇAS_ASSOCIADAS                              Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta DOENÇAS_ASSOCIADAS   
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 19: APRESENTAR  AMOSTRA_CONGELADAS                             Após o passo 14 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta AMOSTRA_CONGELADAS 
16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 

  
Alternativa 20: APRESENTAR LISTA DE TRATAMENTOS                              Após o passo 14 do FT

No Ação 
15 SISTEMA_CRL apresenta LISTA DE TRATAMENTOS  
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16 Retornar ao passo 14 do Fluxo típico 
  

Alternativa 21: REGISTRAR NOVA FORMA-CLÍNICA DA LESÃO             A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL solicita nova Forma-Clínica da Lesão (Cutânea, Mucosa, Muco-Cutânea) 
16 MEDICO_CRL informa nova Forma-Clínica da Lesão 
17 Retornar ao passo 15 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 22: EXPOSIÇÃO EM NOVA ÁREA ENDÊMICA                         A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 Sistema CRL apresenta lista de Regiões Endêmicas em Leishmanioses 
16 MEDICO_CRL seleciona Regiões Endêmicas 
17 SISTEMA_CRL solicita Motivo de exposição {Residência, Trabalho, Viagem/Visita} 
18 MEDICO_CRL  informa Motivo de exposição 

19 SISTEMA_CRL solicita desde quando resida na área, caso o motivo-exposição seja residência, ou 
solicita Período de permanência do paciente na Região informada quando motivo é viagem/visita. 

20 MEDICO_CRL informa desde quando reside na área ou desde quando trabalha na área, ou informa 
o período de exposição se for viagem/visita 

21 Retornar ao passo 15 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 23: MODIFICAR RELATO_ANTERIOR                                      A partir do passo 15 do FT
No Ação 

15 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a instituição e o profissional que referenciou o 
paciente, caso se trate de uma demanda referida. 

16 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA_CRL a instituição e o profissional 

17 SISTEMA_CRL solicita razão do encaminhamento (parecer, confirmação de diagnóstico, reavaliação 
pós-terapêutica) e época provável da infecção 

18 MEDICO_CRL informa razão do encaminhamento e época provável da infecção 
19 SISTEMA_CRL sugere data do dia como Data_Entrada no CRLeish 
20 MEDICO_CRL confirma a sugestão ou informa a Data_Entrada no CRLeish 

21 

SISTEMA_CRL solicita dados do Tratamento-Anterior {Mês/ano início e final; Droga_Ant,  via; 
Dose_mldiaAnt, NroDose-diaAnt, TotDosesAnt, Esquema_terapêuticoAnt, Desfecho (piora, melhora, 
cura, abandono), Diagnóstico de encaminhamento (LTA, Esporo, Paracocci, Carcinoma, Outros) e 
OBS_TTO_Ant;  Resultado Diag. Encaminh. (confirmado / não confirmado) } 

22 MEDICO_CRL informa dados do Tratamento-Anterior 

23 

SISTEMA_CRL solicita dados do Diagnóstico-Anterior {IDMR (positivo, negativo, não realizado); 
Critério Diagnóstico, Adenopatia;  Tipo de Lesão; Tempo da Lesão (em meses); Época provável da 
infecção; Adenopatia; Resposta Clínica Recidiva;  História Clínico-patológica e Diagnóstico-ant 
(presuntivo ou “de certeza”) } 

24 Retornar ao passo 15 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 24: NÃO INICIAR AVALIAÇÃO-LESÃO-CUTÂNEA                  A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 Retornar ao passo 25 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 25: REGISTRAR NOVA LESÃO-CUTÂNEA                               A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 SISTEMA_CRL solicita Local da Lesão (macro-região) e a seqüência da lesão, 
16 MEDICO_CLR informa Local da Lesão e a Seqüência da lesão 
17 SISTEMA_CRL solicita Data-Inicio-provável, Fase da Lesão (Inicial, 1ª Reativação, 2ª Reativação) 
18 MEDICO_CRL informa Data-Inicio-provável, Fase da Lesão 
19 Retornar ao passo 15 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 26: ATUALIZAR CICLO DE LESÕES CUTÂNEAS                    A partir do passo 25 do FT
No Ação 

25 SISTEMA_CRL solicita Datas de Epitelização, Ausência de Crostas, Ausência de Descamação, 
Ausência de Infiltração, Ausência de Eritemas e de Cicatrização e Observações 

26 MEDICO_CRL  informa Data de Epitelização, Ausência de Crostas, Ausência de Descamação, 
Ausência de Infiltração, Ausência de Eritemas e de Cicatrização 
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27 

Se MEDICO_CRL  informou Data de Epitelização, SISTEMA_CRL calcula e apresenta  o Tempo de 
Epiteliação, considerando último TTO  (contínuo, última série ou via Procedimento  - TTO Fechado: 
Data de Epitelização - Data-Final-TTO;  TTO Aberto: Data de Epitelização - Data-Inicio-TTO  ou Se 
Via Procedimento: Data de Epitelização - Data-Realização-TTO) e Observações 

28 Retornar ao passo 25 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 27: REGISTRAR OUTRAS AVALIAÇÕES CUTÂNEAS                  Após o passo 25 do FT 
No Ação 
25 Retornar ao passo 15 do Fluxo Típico 

  

Alternativa 28: EXECUTAR AVALIAÇÃO DAS  MUCOSAS                        A partir do passo 25 do FT
No Ação 
25 Executar Avaliação das Lesões Mucosas 
26 Retornar ao passo 25 do Fluxo Típico 

 

Alternativa 29: REGISTRAR RESULTADOS_EXAMES_DIAGNÓSTICOS_LTA   
  A partir do passo 25 do FT

No Ação 

25 

SISTEMA_CRL solicita Data ds Biópsia, Tipo de Exame (Imprint, Esfregaço, Histopatológico-
amastigota, PCR, ImunoHistoquímico-amastigota e Cultura_LTA), Material {sangue, mucosa, pele}  
parte do Corpo Humano referente ao material se for pele, Resultado (Positivo Negativo 
Indeterminado Sugestivo) e OBS do Resultado 

26 MEDICO_CRL  informa Data do Exame, Tipo de Exame, Material, Região/Sub-Região do Corpo 
Humano referente ao material, Resultado e OBS do Resultado 

27 SISTEMA_CRL propõe EpocaTTO  

28 SISTEMA_CRL solicita Tipagem (Leishmania Braziliensis Leishmania Guyanensis Leishmania 
Amazonensis  Leishmania Chagasi ou nenhuma)  

29 MEDICO_CRL  informa Tipagem  
30 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
   
 Alternativa 
30: REGISTRAR  EXAMES_HISTOPATOLÓGICOS                       Após o passo 25 do FT

No Ação 
25 SISTEMA_CRL solicita Data do Exame, Tipo de Exame e Região/SubRegião do Corpo_Humano  
26 MEDICO_CRL informa Data do Exame, Tipo de Exame e  Região/SubRegião.  
27 SISTEMA_CRL propõe EpocaTTO   
28 MEDICO_CRL  confirma ou informa outra EpocaTTO 

29 
SISTEMA_CRL solicita resultados de biópsias {consistência do resultado (confirmado, possível/não 
confirmado, excluído, contaminado)}, NroHistopatológico, Resultado do ImunoHistoquimico (texto) o 
Obs-Resultado  

30 MEDICO_CRL informa resultados de Exames_Histopatologicos e Obs-Resultado  
31 Retornar ao passo  26 do Fluxo Típico 
  
Alternativa 31: REGISTRAR TESTES_CUTÃNEOS                                           Após o passo 25 do FT
No Ação 

25 SISTEMA_CRL solicita Tipo de Teste Cutâneo { IDMR-LTA, PPD, PCM, Mitsuda, Esporo} e 
Data_Teste   

26 MEDICO_CRL informa  Tipo de Teste Cutâneo e Data_Teste 
27 SISTEMA_CRL propõe EpocaTTO  
28 MEDICO_CRL  confirma ou informa EpocaTTO 

29 SISTEMA_CRL solicita resultado do Teste Cutâneo {pos, neg, não reator, indeterminado, amostra 
perdida, cultura contaminada} 

30 MEDICO_CRL informa resultado do Teste Cutâneo 
31 Retornar ao passo 25 do Fluxo típico  
  

Alternativa 32: REGISTRAR MONITORAMENTO_LAB_EFEITO_ADVERSO      
  A partir do passo 25 do FT

No Ação 
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25 SISTEMA_CRL exibe Exames de Monitoramento_Lab { Hb, Plaquetas,   Leuco Totais,   Diferencial 
Leuco, Ureia,  Creatinina, Hipogli, Hipergli,  TGO/AST, TGP/ALT F ALC,  Amilase } 

26 MÉDICO_CRL seleciona o Exame e sua respectiva Unidade 
27 SISTEMA_CRL solicita Data_Exame 
28 MÉDICO_CRL informa Data_Exame  
29 SISTEMA_CRL apresenta ÉpocaExame  e Tempo-TTO  
30 MEDICO_CRL  confirma ou informa nova ÉpocaExame e/ou TempoTTO 

31 SISTEMA_CRL lê todos os exames realizados daquele tipo, identifica quantos exames do mesmo 
tipo o paciente já se submeteu e guarda a OrdemSeq  do último exame realizado. 

32 Caso não exista exame do  tipo solicitado, SISTEMA_CRL exibe mensagem “Primeiro Exame de ” + 
Exame + “Confirma como Basal ?” . Avançar para o passo 35     

33 

Caso o último TTO esteja em andamento (data-final do TTO em branco) e se a Data do atual Exame 
atual for posterior a Data_Início do TTO (via prescrição, em série ou contínuo), o SISTEMA_CRL 
avisa “Exames de ordem” + OrdemSeq + “Paciente em tratamento, sugere-se não apontar o exame” 
+ Exame + “como basal”. Ainda assim, confirma o exame como Basal?” Avançar para o passo 35 

34 

Caso o último TTO esteja em esteja concluído (data-final_tto preenchida) e Data-Exame for superior 
a data_final do TTO (via prescrição, em série ou contínuo),  SISTEMA_CRL exibe mensagem 
“Tratamento Atual concluído. Exame de ordem + OrdemSeq + “Confirma resultado como novo 
basal?  

35 MEDICO_CRL  confirma ou não a indicação-de-basal. 
36 SISTEMA_CRL solicita resultado do exame, Tempo de Retorno ao basal   
37 MEDICO _CRL informa resultado do exame, Tempo de Retorno ao basal  

38 SISTEMA_CRL localiza Faixa padrão do resultado na Tabela-Padrão de Resultados de 
Monitoramento de Toxicidade Laboratorial 

39 SISTEMA_CRL informa grau de gravidade encontrado para o resultado 
40 Retornar ao passo 25 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 33: REGISTRAR MONITORAMENTO_ECG_ EFEITO_ADVERSO         
   Após o passo 25 do FT

No Ação 
25 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN o último Procedimento de ECG realizado  

26 SISTEMA_CECLIN informa ao SISTEMA_CRL dados do procedimento de ECG { data-
procedimento, Resultado) 

27 SISTEMA_CRL apresenta ÉpocaExame  e Tempo-TTO (decorrido ou em andamento) 
28 MEDICO_CRL  confirma propostas ou informa nova Época do Exame e/ou  Tempo de TTO 
29 SISTEMA_CRL solicita indicação_basal, descrição  de gravidade, Tempo_Retorno ao basal 
30 MEDICO _CRL informa indicação_basal, descrição de gravidade, Tempo_Retorno ao basal 
31 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 34: REGISTRAR  MONITORAMENTO_CLI_ EFEITO_ADVERSO         
    Após o passo 25 do FT

No Ação 

25 SISTEMA_CRL  apresenta Aparelho-Sistema de Monitoramento Clínico { Cárdio, Constit, Endoc, 
Farmacod, Locom, R Analf, R Local, Resp } 

26 MÉDICO_CRL seleciona Aparelho-Sistema 
27 SISTEMA_CRL apresenta ÉpocaExame e Tempo-TTO (decorrido ou em andamento) 
28 MEDICO_CRL  confirma propostas ou informa nova ÉpocaExame e/ou  Tempo de TTO 

29 
SISTEMA_CRL solicita  data-surgimento-sintoma, data-desaparecimento-sintoma, descrição do 
sintoma; Indicação de Basal, Relação_causal (sem relação, pouco provável, muito provável  ou nova 
causa)  e a descrição da gravidade 

30 MEDICO_CRL informa ou confirma sistema/aparelho, data-surgimento-sintoma, data-
desaparecimento-sintoma, descrição do sintoma, relação causal e a descrição da gravidade 

31 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 

  

9
9



Alternativa 35: REGISTRAR RESULTADOS EXAMES_SOROLOGICOS              
      Após o passo 25 do FT

No Ação 

25 SISTEMA_CRL solicita  Data_Exame, Tipo_Exame {RIFI IGG; RIFI IGM, ELISA IGG, ELISA IGM} 
DoençaAnalisada, Resultado_Exame; 

26 MEDICO_CRL informa Data_Exame, Tipo_Exame, DoençaAnalisada, Resultado_Exame  
27 SISTEMA_CRL propõe ÉpocaExame  
28 MEDICO_CRL informa ou confirma ÉpocaExame 
29 SISTEMA_CRL solicita Resultado_Exame, DoençaAnalisada 
30 MEDICO_CRL  informa Resultado_Exame, DoençaAnalisada 
31 Sistema_CRL propõe Tempo-TTO (decorrido ou em andamento) 
32 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 36: REGISTRAR NOVO TRATAMENTO  VIA PROCEDIMENTO       
   A partir do passo 25 do FT

No Ação 

25 SISTEMA_CRL solicita  ID_TTO (INT1, INT2, CIR1, CIR2 ), Data de Realização do Procedimento e 
Esquema-Terapeutico (“Intralesional SC“ e “Cirúrgico“ ) 

26 MEDICO_CRL informa, ID_TTO e Esquema-Terapêutico 
27 SISTEMA_CRL solicita Status-TTO {TTO, RETTO, POSTTO, POSRETTO} e OBS_TTO 
28 MEDICO_CRL  informa Status-TTO  e OBS_TTO 
29 SISTEMA_CRL informa ao SISTEMA_CECLIN o procedimento realizado 
30 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 37: REGISTRAR NOVO TRATAMENTO VIA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO 
                                                                                               A partir do passo 25 do FT 

No Ação 

25 SISTEMA_CRL solicita  ID_TTO (Glu1, Glu2, Anf1, Anf2, ... ), Data_Inicio (Medicação ou Realização 
do Procedimento) e Esquema-Terapeutico (“Contínuo IM“,“Contínuo IV“,“Séries IM“,“Séries IV“) 

26 MEDICO_CRL informa ID_TTO e Esquema-Terapêutico 

27 
SISTEMA_CRL solicita Data_Início  de cada série e Nro-Dias de cada série  (quando o Esquema-
Terapêutico for Séries IM ou Séries IV)  ou solicita Data_Início  do TTO contínuo (quando o 
Esquema-Terapêutico for Contínuo IM, Contínuo IV )  

28 MEDICO_CRL informa as  datas solciticadas e o  Nro-Dias de cada série, se for o caso 
29 SISTEMA_CRL solicita  DoseMg/Kg/dia  
30 MEDICO_CRL  informa DoseMg/Kg/dia    

31 SISTEMA_CRL calcula e apresenta  DoseMLdiaREAL (Peso-Paciente x quantidade DoseMg/kg/dia)  
/ 81  

32 MEDICO_CRL  informa ou confirmar DoseMLdiaREAL 
33 SISTEMA_CRL solicita Observação 
34 MEDICO_CRL  informa Observação 
35 SISTEMA_CRL solicita informar/confirmar Status-TTO {TTO, RETTO, POSTTO, POSRETTO} 
36 MEDICO_CRL  informa  ou confirmar Status-TTO  
37 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 38: NÃO PERMITIR ABRIR NOVO TTO, SE ÚLTIMO TTO ESTIVER EM ANDAMENTO  
                                                                                               A partir do passo 25 do FT 

No Ação 
25 Emitir aviso “Favor fechar o tratamento em Aberto: ”  + ID_TTO (p/EpocaTTO = “Durante” + ID_TTO)
26 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  
Alternativa 39: REGISTRAR TÉRMINO_TRATAMENTO ATUAL                A partir do passo 25 do FT
No Ação 
25 SISTEMA_CRL apresenta último tratamento Via Prescrição, em aberto  
26 SISTEMA_CRL apresenta último tratamento aberto 
27 MEDICO_CRL informa Data_final (em série ou contínuo) 
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28 SISTEMA_CRL solicita  Motivo-Interrupção-TTO {Nenhum, Reação Adversa, Complicação, falência, 
falta medicação, Abandono, Outros }     

29 MEDICO_CRL  informa Motivo-Interrupção-TTO 
30 SISTEMA_CRL solicita  Desfecho de tratamento (cura, melhora, piora)  e  OBS_TTO  
31 MEDICO_CRL  informa Desfecho de tratamento  e OBS_TTO 

32 SISTEMA_CRL solicita informar/confirmar Status-TTO {TTO, RETTO, POSTTO, POSRETTO} e 
Desfecho Paciente_LTA 

33 MEDICO_CRL  informa/confirma o Status-TTO e Desfecho Paciente_LTA 

34 SISTEMA_CRL notifica SISTEMA CECLIN a realização de um procedimento, caso TTO realize-se 
Via Procedimento 

35 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 40: REGISTRAR CICATRIZAÇÃO GERAL DAS LESÕES CUTÂNEAS E MUCOSAS           
                                                                                               A partir do passo 25 do FT 

No Ação 

25 
SISTEMA_CRL lê as datas de cicatrização das lesões cutâneas e mucosas do paciente em questão. 
Caso exista uma ou mais data de cicatrização em branco, avisa “Existe Lesões com avaliação em 
andamento” e retorne ao passo 26 do Fluxo Típico. 

26 SISTEMA_CRL apresenta último tratamento 
27 SISTEMA_CRL solicita Data de cicatrização geral 
28 MEDICO_CRL informa Data de cicatrização geral 
29 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  
Alternativa 41: REGISTRAR FOTOGRAFIAS                                              A partir do passo 25 do FT 
No Ação 
25 Executar Registrar Fotografias 
26 Retornar ao passo 26 do Fluxo Típico 
  
Alternativa 42: ENCERRAR PRIMEIRO ATENDIMENTO                             A partir do passo 25 do FT
No Ação 
25 SISTEMA_CRL solicita Status do paciente { LTA, Controle, Outros PEPES } 
26 MEDICO_CRL informa Status do paciente 
27 SISTEMA_CRL solicita Data do Diagnóstico 
28 MEDICO_CRL informa  Data do Diagnóstico 

29 SISTEMA_CRL solicita forma de remessa (carta, email) e texto da remessa, caso deseje notificar o 
Profissional/Instituição referenciou o Paciente 

30 MEDICO_CRL informa a forma de remessa  e texto da remessa 
31 Sistema_CRL propõe “modelo de texto” a ser enviado ao Profissional que referenciou o paciente  
32 MEDICO_CRL acata ou modifica o texto 
33 SISTEMA_CRL imprime texto 
34 Retornar ao passo 26 do Fluxo típico 
  

Alternativa 43: ENCERRAR ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE DE CONTROLE  
              A partir do passo 25 do FT

No Ação 
25 SISTEMA_CRL informa “Concluído” para o Desfecho_ Paciente_Não-LTA 
26 Retornar ao passo 26 do Fluxo típico 

  

Alternativa 44: ENCERRAR ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LTA  
              A partir do passo 25 do FT

No Ação 
25 SISTEMA_CRL informa “Ex-Paciente” para o Paciente-LTA 
26 Retornar ao passo 26 do Fluxo típico 

  

Alternativa 45: INFORMAR NOVO DESFECHO PARA O PACIENTE COM LTA  
                    A partir do passo 25 do FT

No Ação 
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25 

SISTEMA_CRL solicita informar ou confirmar Desfecho-Geral (Em avaliação, Cura aparente; 
Evolução p/mucosa; Reativação de cicatriz de pele; Reativação de lesão mucosa; Reinfecção e 
Evoluir-Mucosa-Reativar-Pele), Data do Desfecho e Status_Pac (PrimAtend, Outros PEPES, 
Controle) 

26 Retornar ao passo 26 do Fluxo típico 
  
Alternativa 46: IMPRIMIR PRONTUÁRIO                                                      A partir do passo 25 do FT
No Ação 
25 Executar IMPRIMIR INFORMAÇÕES DA CONSULTA MÉDICA PARA O PRONTUÁRIO 
26 Retornar ao passo 26 do Fluxo típico 
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Caso de Uso: Registrar Avaliação das Lesões Mucosas 
Descrição Geral: Registro das informações de Lesões Mucosas realizadas pelos profissionais de 

Otorrinolaringologia 
Atores:  MEDICO_OTO e SISTEMA_CECLIN 
Início: O caso de uso se inicia quando o MEDICO_OTO informar uma nova avaliação das 

mucosas 
Fluxo Típico (FT) 

No Ação        
1 SISTEMA_CRL solicita  o nº de registro de identificação do paciente 
2 MEDICO_OTO  informa o nº de registro de identificação do paciente 
3 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a validação  Paciente  
4 SISTEMA_CECLIN  informa ao SISTEMA_CRL o Nome e Sigla do Nome do Paciente 
5 SISTEMA_CRL apresenta o Nome e Sigla do Nome do Paciente 
  

6 

SISTEMA_CRL calcula e Informa TempoTTO para último TTO via prescrição (em séries ou contínuo) 
ou realização de procedimento.  
Se por via procedimentos: calcula (DataAtual  - Data de Realização do Procedimento) e avisa: . 
“Tratamento” + ID_TTO  “concluído há ” + Tempo-TTO + “ dias”  
Se por via prescrição de medicamento e a Data Final da Medicação estever preenchida (Data-atual – 
Data_Final do Último-Tratamento) avisa: “Último Tratamento Concluído: ” + ID_TTO  + “ a ” + Tempo-
TTO + “ dias”.  
No caso a Data Final da Medicação referente ao último TTO estar em branco (Data-atual – 
Data_Início do Último-Tratamento), avisa: “Tratamento” + ID_TTO  em andamento - ” + Tempo-TTO + 
“ dias”  

7 

SISTEMA_CRL prepara e Informa  EpocaTTO referente ao último tratamento realizado:                        
Se por via procedimentos:  “Pós”  + ID-TTO (identificador do tratamento)  
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação estiver preenchida: “Pós”  + ID-TTO   
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação não estiver preenchida: “Durante”  + ID-TTO 

  

8 SISTEMA_CRL apresenta a lista de lesões mucosas existentes para o paciente (data-consulta-
origem, sequencial, data-inicio-provável e MacroRegião) 

9 MEDICO_OTO seleciona a lesão mucosa 

10 
SISTEMA_CRL sol ic i ta Tipo de lesão (Ulcera;  Úlcera Veg.,  Pap-tub;  Verruc;  
Inf i l t ração; vascul i te;  Cicatr iz ;  Perfuração Septal ,  Outros) e Região/Sub-Região do 
Corpo Humano 

11 MEDICO_OTO informa Tipo de lesão e Região/Sub-Região 

12 
SISTEMA_CRL sol ic i ta Resul tado do Procedimento (normal,  anormal)  e Observação 
do resul tado;  

13 MEDICO_OTO informa Resultado do Procedimento e Observação do resultado 

14 
SISTEMA_CRL informa ao Sistema Cecl in o Tipo_Procedimento (Endoscopia Nasal ;  
Lar ingoscopia;  Otoscopia;  Oroscopia)  associado  à região do corpo humano 
selecionada 

15 Encerra o caso de uso 

Fluxos Alternativos 
Alternativa 1: ORIUNDO DO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE             A partir do passo 1 do FT
No Ação 
01 Avançar para o passo 8 do Fluxo típico 
  

Alternativa 2: VALIDAÇÃO NÃO CONFIRMADA DO PACIENTE INFORMADO 
  A partir do passo 4 do FT

No Ação 
04 SISTEMA_CRL apresenta mensagem  “Paciente Inexistente”  

05 Retornar ao passo 1 do Fluxo Típico 
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Alternativa 3: NÃO HÁ TRATAMENTO REGISTRADO PARA O PACIENTE             
    A partir do passo 9 do FT

No Ação 
09 SISTEMA_CRL informa “Não encontrado Tratamento para o paciente” 
10 SISTEMA_CRL informa Epoca_TTO = “PreTTO”, Tempo_TTO = nulo 
11 Retornar ao passo 8  do Fluxo Típico 
  
Alternativa 4: REGISTRAR A OCORRÊNCIA DE NOVA LESÃO                  A partir do passo 9 do FT
No Ação 

09 SISTEMA_CRL solicita data-inicio-provável da lesão-mucosa, Macro Região da Lesão, Seqüência, 
Observação e Fase de Avaliação  

10 MEDICO_OTO informa data-inicio-provável da lesão-mucosa, Macro Região da Lesão, Seqüência, 
Observação e Fase de Avaliação 

11 Retornar ao passo 8 do Fluxo típico 
  

Alternativa 5: REGISTRAR A OCORRÊNCIA DE NOVO CICLO                   A partir do passo 9 do FT
No Ação 
09 SISTEMA_CRL solicita data-inicio-provável da lesão-mucosa, Observação e Fase de Avaliação  
10 MEDICO_OTO informa data-inicio-provável da lesão-mucosa, Observação e Fase de Avaliação 
11 Retornar ao passo 8 do Fluxo típico 

  

Alternativa 6 REGISTRAR TÉRMINO DO ACOMPANHAMENTO DA LESÃO     
  A partir do passo 15 do FT

No Ação 
15 SISTEMA_CRL sol ic i ta a data_de_cicatr ização da lesão e observação 

16 MEDICO_OTO informa a data_de_cicatrização da lesão e observação 
17 Retornar ao passo 15 do Fluxo típico 

  
Alternativa 7: OUTRAS AVALIAÇÕES A REGISTRAR                                A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 Retornar ao passo 8 do Fluxo típico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
10



 
 

Caso de Uso: Registrar Fotografias    
Descrição Geral: Registro de Fotografias de Lesões pelos Profissionais do CRLeish 
Atores:  MÉDICO_CRL, SISTEMA_CECLIN 
Início: O caso de uso se inicia quando o MÉDICO_CRL decide registrar uma nova fotografia 

de um paciente do IPEC no Sistema CRL. 
Fluxo Típico  (FT) 

No Ação        
1 SISTEMA_CRL solicita  o nº de registro de identificação do paciente 
2 MEDICO_CRL  informa o nº de registro de identificação do paciente 
3 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a validação do Paciente    
4 SISTEMA_CECLIN  informa ao SISTEMA_CRL a identificação  do Paciente validado   
5 SISTEMA_CRL apresenta Nome e Nro. do Registro  
  
6 SISTEMA_CRL solicita a data da fotografia 
7 MEDICO_CRL  informa a data da fotografia  
8 SISTEMA_CRL apresenta Lista de Tratamentos do paciente referentes a epoca da fotografia 
9 MEDICO_CRL   seleciona Tratamento do paciente 

10 

SISTEMA_CRL calcula TempoTTO para TTO o tratamento imediatamente anterior à data da 
fotografia, via prescrição (em séries ou contínuo) ou realização de procedimento.  
Se por via procedimentos: calcula (Data da Fotografia - Data de Realização do Procedimento)  
Se por via prescrição de medicamento e a Data Final da Medicação estiver preenchida  
                                                       (Data da Fotografia – Data_Final do Último-Tratamento)  
Se a Data Final da Medicação referente ao último TTO estiver em branco 
                                                       (Data da Fotografia – Data_Início do Último-Tratamento)  

11 

SISTEMA_CRL identifica e Informa  EpocaTTO referente ao último tratamento realizado:                      
Se por via procedimentos:  “Pós”  + ID-TTO (identificador do tratamento)  
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação estiver preenchida: “Pós”  + ID-TTO   
Se por via prescrição e a Data Final da Medicação não estiver preenchida: “Durante”  + ID-TTO 

  

12 SISTEMA_CRL solicita os dados da fotografia (parte do Corpo Humano, Fotógrafo,  Código de 
Guarda, Observações, PEPES_Foto e  Imagem da Foto) 

13 MEDICO_CRL  informa dados da fotografia do Paciente 
14 SISTEMA_CRL informa e solicita confirmar TempoTTO e EpocaTTO  
15 MEDICO_CRL  confirma ou informa dados da fotografia 
16 Encerra o caso de uso 

Fluxos Alternativos 
Alternativa 1: ORIUNDO DO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE             A partir do passo 1 do FT
No Ação 
1 Avançar para o passo 6 do Fluxo típico 
  
Alternativa 2: PACIENTE NÃO IDENTIFICADO                                              A partir do passo 4 do FT
No Ação 
4 SISTEMA_CRL Informa “Paciente não localizado”.  
5 Retorna ao passo 1  do Fluxo Típico 
  
Alternativa 3: NÃO EXISTE TTO                                                                      A partir do passo 8 do FT
No Ação 
8 SISTEMA_CRL APRESENTA  EpocaTTO = “PreTTO”, TempoTTO = nulo 
9 Retorna ao passo 12  do Fluxo Típico  
  
Alternativa 4: NÃO CONFIRMA TempoTTO OU EpocaTTO                        A partir do passo 15 do FT
No Ação 
15 Retorna ao passo 8 do Fluxo Típico  
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Caso de Uso: Registrar Informações Padronizadas pelo CRLeish 
Descrição Geral: Registro de informações específicas para o Centro de Referência de Leishmanioses 
Atores:  MEDICO_CRL, SISTEMA_CECLIN 
Início: O caso de uso se inicia com a proposição de manutenção na Tabela de CIDs 

monitorados pelo CRLeish  
Fluxo Típico  (FT)  

No Ação        
1 SISTEMA_CRL solicita confirmação de manutenção das informações de CIDs monitorados pelo 

CRLeish  
2 MÉDICO_CRL confirma o desejo de modificá-la  
3 SISTEMA_CRL solicita Título-Grupo-CID 
4 MÉDICO_CRL  informa Título-Grupo-CID 
5 SISTEMA_CRL solicita Código-CID 
6 MÉDICO_CRL  informa Código-CID 
7 SISTEMA_CRL  solicita SISTEMA_CECLIN a validação do Código-CID informado 
8 SISTEMA_CECLIN informa validade do CID 
9 SISTEMA_CRL exibe Descrição do Código-CID  
  

10 SISTEMA_CRL solicita confirmação de manutenção das informações de Graus de Monitoramento 
pelo CRLeish  

11 MÉDICO_CRL confirma o desejo de modificá-la 
12 SISTEMA_CRL solicita a Descrição do Grau  
13 MÉDICO_CRL  informa a Descrição do Grau 
14 SISTEMA_CRL solicita o Peso do Grau 
15 MÉDICO_CRL  informa o Peso do Grau 

  
16 SISTEMA_CRL solicita confirmação de manutenção das informações de Padrão de Toxicidade 

Laboratorial 
17 MÉDICO_CRL confirma o desejo de modificá-la 
18 SISTEMA_CRL solicita o Tipo de Exame Laboratorial e a Unidade do Exame Laboratorial 
19 MÉDICO_CRL  informa o Tipo de Exame Laboratorial e a Unidade do Exame Laboratorial 
20 SISTEMA_CRL solicita o ValMax_RiscoPot_Inf,  ValMax_Grave_Inf, ValMax_Moderado_Inf, 

ValMax_Leve_Inf e ValMax_MT_Inf 
21 MÉDICO_CRL  informa o ValMax_RiscoPot_Inf,  ValMax_Grave_Inf, ValMax_Moderado_Inf, 

ValMax_Leve_Inf e ValMax_MT_Inf 
22 SISTEMA_CRL solicita o ValMin_Normalidade e ValMax_Normalidade 
23 MÉDICO_CRL  informa o ValMin_Normalidade e ValMax_Normalidade 
24 SISTEMA_CRL solicita o ValMin_RiscoPot_Sup, ValMin_Grave_Sup, ValMin_Moderado_Sup, 

ValMin_Leve_Sup e ValMin_MT_Sup 
25 MÉDICO_CRL  Informa o ValMin_RiscoPot_Sup,  ValMin_Grave_Sup, ValMin_Moderado_Sup, 

ValMin_Leve_Sup e ValMin_MT_Sup 
  

26 SISTEMA_CRL solicita a confirmação da manutenção das informações de Aparelhos e Sistemas 
para o Monitoramento de Reações Adversas 

27 MÉDICO_CRL confirma o desejo de modificá-la 
28 SISTEMA_CRL solicita o Tipo de Aparelho/Sistema 
29 MÉDICO_CRL informa o Tipo de Aparelho/Sistema 

  
30 SISTEMA_CRL solicita confirmação de manutenção das informações de partes do Corpo Humano 
31 MÉDICO_CRL confirma o desejo de modificá-la 
32 SISTEMA_CRL solicita a classe de forma clínica (Cutânea, Mucosa), MacroRegião e Procedimento 
33 MÉDICO_CRL  informa a classe de forma clínica, MacroRegião e Procedimento 
34 SISTEMA_CRL solicita a Região e Sub-Região para a MacroRegião informada 
35 MÉDICO_CRL  informa a Região e Sub-Região 
36 Encerra o caso de uso 

Fluxos Alternativos 
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Alternativa 1: NÃO MODIFICAR INFORMAÇÕES DE MONITORAMENTO DE CIDs                   
                        A partir do passo 2 do FT

No Ação 
01 Avançar para o passo 10 do Fluxo Típico 
  
Alternativa 2: CÓDIGO-CID NÃO VALIDADO                                                 A partir do passo 8 do FT
No Ação 
08 Retorna para o passo 5 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 3: NÃO MODIFICAR INFORMAÇÕES DE GRAUS DE MONITORAMENTO  
                                                                                                 A partir do passo 10 do FT 

No Ação 
10 Avançar para o passo 16 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 4: NÃO MODIFICAR INFORMAÇÕES DE PADRÃO DE TOXICIDADE LABORATORIAL 
                                                                                                 A partir do passo 16 do FT 

No Ação 
16 Avançar para o passo 26 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 5: 
NÃO MODIFICAR INFORMAÇÕES DE APARELHOS E SISTEMAS PARA 
MONITORAMENTO DE REAÇÃO ADVERSA 
                                                                                                 A partir do passo 26 do FT 

No Ação 
26 Avançar para o passo 30 do Fluxo Típico 
  

Alternativa 6: NÃO MODIFICAR INFORMAÇÕES DO CORPO HUMANO   
A partir do passo 30 do FT

No Ação 
30 Avançar para o passo 36 do Fluxo Típico 
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Caso de Uso: Registrar Amostras Congeladas  
Descrição Geral: Realizar o armazenamento de amostras congeladas de pacientes do CRLeish nos 

setores  SDM e SDP    
Atores:  TECNICO_LAB, SISTEMA_CECLIN  
Início: O caso de uso se inicia quando os Técnicos de Laboratórios identificam uma amostra 

humana a ser congelada;.  
Fluxo Típico ( FT) 

No Ação 
1 SISTEMA_CRL apresenta lista dos pacientes do CRLeish 
2 TECNICO_LAB seleciona paciente cuja amostra biológica será congelada 
3 SISTEMA_CRL solicita Setor-Armazenamento 
4 TECNICO_LAB informa Setor-Armazenamento como SDM   
5 SISTEMA_CRL solicita o tipo da amostra do material  {Sangue, Biópsia e DNA-extraído} 
6 TECNICO_LAB informa o tipo da amostra do material 

7 SISTEMA_CRL solicita NroColeta, DataColeta, DataPedidoPCR, DataExtraçãoDNA, DataResultado 
PCR, ResultadoPCR  { pos, neg } 

8 TECNICO_LAB informa NroColeta, DataColeta, DataPedidoPCR, Data ExtraçãoDNA, DataResultado 
PCR, ResultadoPCR 

9 SISTEMA_CRL solicita Localização de congelamento { local, sublocal } 
10 TECNICO_LAB informa Localização de congelamento 
11 Encerra o caso de uso   

  

Fluxos Alternativos 

Alternativa 1: Informar Amostras do SDP                                      A partir do passo 4 do FT 
No Ação: 
5 SISTEMA_CRL informa Setor-Armazenamento como SDP 
6 SISTEMA_CRL solicita ao SISTEMA_CECLIN a Instituição e Profissional de origem que referenciou o 

Paciente 
7 TECNICO_LAB informa a Instituição e Profissional que referenciou o paciente 
8 SISTEMA_CRL solicita o Tipo de Material { biópsia ou Lâmina },  ResultadoTipagem (Leishmania 

braziliensis, L. guyanensis, L. amazonensis e L. chagasi ) e Data da guarda 
9 TECNICO_LAB informa o Tipo de Material, ResultadoTipagem e Data da guarda 
10 SISTEMA_CRL solicita Localização de armazenamento (local, sub-local)  
11 TECNICO_LAB informa Localização de armazenamento  
12 Retorna ao passo 4 do Fluxo Típico 

  
Alternativa 2: INCLUIR NOVA AMOSTRA-SDM                                Após o passo 10 do FT 
No Ação: 
11 Retorna ao passo 5 do Fluxo Típico 
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Figura 9 - Diagrama de Atividades 

Registrar Pacientes de Primeiro Atendimento 
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Figura 10 - Diagrama de Atividades 

Acompanhamento de Pacientes 

 

 
 
 

 
 

 

0
11



Figura 11 - Diagrama de Atividades 

Avaliação de Lesões Mucosas 
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Figura 12 - Diagrama de Atividades 

Registrar Fotografia 
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Figura 13 - Diagrama de Atividades 

Registrar Informações Padronizadas pelo CRLeish 
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Figura 14 - Diagrama de Atividades 

Registrar Amostras Congeladas 
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Figura 15 - Diagrama de Transição de Estados 
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Figura 16 - Diagrama de Classes 

Centro de Referência de Leishmanioses 
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Figura 17 - Diagrama de Seqüência  

Registrar Paciente de Primeiro Atendimento 
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Figura 18 - Diagrama de Seqüência  

Registrar Acompanhamento de Pacientes 
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Figura 19 - Diagrama de Seqüência  

Registrar Avaliação das Lesões Mucosas 
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Figura 20- Diagrama de Seqüência  

Registrar Fotografias 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Diagrama de Seqüência  
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Registrar Informações  Padronizadas pelo CRLeish 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - Diagrama de Seqüência  
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Registrar Amostras Congeladas 
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Centro de Referência: trata-se do reconhecimento externo concedido a determinada 

instituição pelo processo de atenção prestado aos pacientes em dada enfermidade. Esse 

reconhecimento pode ser formalizado por uma das três esferas públicas: federal, estadual e 

municipal; 

Centro de Referência de Leishmaniose de IPEC - CRLeish: refere-se ao reconhecimento 

por parte do Ministério da Saúde  ao IPEC do Centro do IPEC, pela assistência de qualidade 

prestada aos pacientes infectados pela leishmaniose tegumentar.  

Contra-Referência: refere-se ao ato de encaminhar um paciente para tratamento em outra 

instituição, visto da perspectiva de quem recebe encaminhamentos (Centro de Referência); 

Corpo clínico: profissionais médicos que atendem em um estabelecimento de saúde, de 

internação ou não; 

Fluxo Alternativo do Caso de Uso: Atividades esporádicas realizadas por um ator, junto a 

um sistema. 

Fluxo Típico do Caso de Uso: Atividades de rotina realizadas por um ator, junto a um 

sistema. 

Instituição de origem de um paciente: Instituição que referencia um paciente para 

atendimento em outra Instituição; 

LTA: Sigla da doença infecciosa denominada “Leishmânia Tegumentar Americana” 

Paciente CRLeish: Pacientes do IPEC, acompanhados, sistematicamente ou não, pela equipe 

dos CRLeish;   

PEPES – Programa de Extensão Ensino, Pesquisa e Ensino do IPEC. Os PEPES atuam no 

âmbito das atividades de pesquisa e de assistência prestada nos Centros de Referências do 

IPEC, formalmente constituídos ou em processo de consolidação; 

Projeto Físico: Fase de construção de um Sistema de Informação posterior ao Modelo 

conceitual. Abrange todos os procedimentos necessários à programação e testes do sistema de 

acordo  requisitos identificados no Modelo Conceitual;
123



PEPES Leish – Programa de Extensão Ensino, Pesquisa e Ensino em Saúde no qual o Centro 

de Referências de Leishmanioses colabora. Envolve metas e diretrizes para os Projetos de 

Pesquisa e o estabelecimento de protocolos para atendimento aos pacientes acometidos pelas 

leishmanioses.  

Pré-tratamento ou Tratamento-Anterior: Relatos dos pacientes quanto à adesão de 

medicamentos e diagnósticos recebidos, antes de sua entrada no IPEC.  

Primeiro Atendimento: Refere-se ao período inicial em que um paciente é assistido no 

IPEC. Constitui-se de uma ou mais consultas médicas, nas quais o paciente pode submeter-se 

a procedimentos clínicos e realizar exames laboratoriais.  

Profissional de origem: Profissional de uma instituição que referencia um paciente ou uma 

amostra para o IPEC 

SDM: Setor de Diagnóstico Molecular do IPEC/Fiocruz; 

SDP: Setor de Diagnóstico Parasitológico do IPEC/Fiocruz; 

Sistema Ceclin: Sistema de Informação do Centro de Clínicas do IPEC.  

Sistema CRL: Sistema de Acompanhamento dos Pacientes atendidos no Centro de 

Referência de Leishmanioses. 

TTO ou Tratamento: Administração de medicamentos prescritos por conta da realização de 

intervenção curativa nos pacientes, realizada por profissionais médicos; 

Último-Tratamento ou Último TTO: Informações referentes ao mais recente medicamento 

prescrito ao paciente, mediante determinada posologia, considerando determinada data como 

parâmetro de referência às ocorrências da época do tratamento. 
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5.  Considerações Finais e  
     Recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo se a Era da Informação prosseguir  
até a quinta (ou décima) geração, ...  

ainda assim não haverá possibilidade  
de mecanizar os dilemas do debate cultural  

ou as difíceis escolhas pessoais. 
 
 

Theodore Roszak 
 
 

5.   Considerações Finais e Recomendações 



5.1  Considerações Finais 

As organizações brasileiras, em especial as instituições públicas, admitem como uma 

das principais razões para os descompassos no cumprimento de suas metas, os problemas de 

comunicação entre seus colaboradores. Grandes barreiras relacionadas a uma comunicação 

inadequada se interpõem entre solicitantes e técnicos de um novo sistema de informação, 

responsáveis por compreender e traduzir os conceitos vivenciados no ambiente sob 

investigação. A elaboração de um modelo de sistema fidedigno ao que se anseia para o 

ambiente requer a averiguação minuciosa das atividades realizadas, e também outras em 

processo de desenvolvimento, de forma a minimizar efeitos inesperados.  

À medida que os sistemas de informação são colocados em operação, surgem 

indagações e novos requisitos que modificam seu domínio de abrangência. Observa-se nestes 

momentos que alguns conceitos-mestre da instituição recebem interpretações diferenciadas 

daquelas expressas no sistema.  

Na área pública, condiciona-se a aprovação de projetos de Sistemas de Informação às 

cláusulas contratuais, previamente estabelecidas pelos gestores, sem contar com o 

dimensionamento adequado do escopo do sistema que a modelagem requer. Outro ponto que 

interfere nesta questão é a modalidade de aquisição de serviços na área pública, que, na 

maioria das vezes, ocorre por licitação de menor preço, sem a exigência da entrega do modelo 

do sistema, antes da implementação do projeto. Uma alternativa potencial para minimizar os 

problemas dessa ordem seria desvincular, nos contratos públicos, a elaboração de modelos 

conceituais do desenvolvimento dos projetos de sistemas de software, tal como ocorre nos 

países desenvolvidos.  

Até poucos anos, levantar os requisitos para um sistema de informação era sinônimo 

de solucionar um problema, geralmente associado à pequena variedade de informações 

expressas em grandes quantidades de registros, provenientes de um único serviço, carentes de 

manejo adequado. Atualmente, o que a sociedade demanda vai muito além do acesso às 

grandes massas de dados: trata-se de planejar soluções com base na situação atual e no 

panorama idealizado, revertendo em ganhos de produtividade com qualidade efetiva. Nesse 

sentido, desenvolver um sistema integrado para uma instituição com acentuado grau de 

complexidade, como ocorre nas instituições de pesquisa clínica, significa identificar e reunir 

novas demandas, explícitas ou não, visando superar os muitos desafios que a sociedade do 

século XXI nos coloca.    
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Nas instituições de saúde, os profissionais médicos investigam meticulosamente os 

sintomas clínicos dos pacientes enquanto analisam o quadro clínico para chegar ao 

diagnóstico final. Da mesma forma, descobrir como adequar as informações para representar 

uma atividade requer perspicácia e diálogo constante, tal como se diagnostica uma doença. 

Levantar requisitos para um sistema de informação compreende tarefas que passam 

pela revisão de documentos, obtenção de relatos, conformação de opiniões a situações-

propostas, adequação e apropriação dos conceitos utilizados durante a construção gradativa do 

Modelo de Sistema. Somente após os responsáveis chegarem a um consenso de que todas as 

abordagens necessárias foram compreendidas e efetivamente empregadas, o modelo de 

sistema deve receber a aprovação.    

Esse tempo, aparentemente longo, utilizado na elaboração de modelos conceituais de 

sistemas é comumente visto como improdutivo, não só aos olhos de muitos gestores dos 

serviços públicos, mas também pelos próprios gerentes de projetos de sistemas de informação. 

Esta categoria de técnicos tem sido, sob pressão ou por questões contratuais, compelida a 

entregar o sistema de informação pronto, num prazo que inviabiliza a elaboração gradativa e 

incremental, fator necessário à conformação adequada do modelo de sistema de informação. 

Conseqüentemente, em curtos períodos de tempo, as instituições acabam por lançar 

mão de novos recursos, humanos e financeiros, em busca de soluções para os novos 

problemas decorrentes dos projetos de sistemas de informação, implantados sem contar com a 

prévia aprovação de um modelo que traduza todas as particularidades levantadas e analisadas 

sobre o ambiente institucional.   

No presente estudo, constatou-se, de fato, que a construção do modelo do Sistema para 

o Centro de Referência de Leishmanioses, segundo as orientações da UML, constitui-se como 

um instrumento capaz de atrair a atenção dos usuários especialistas em direção à formalização 

do conhecimento que se quer retratar. O uso dessa linguagem num ambiente de pesquisa 

clínica encontra respaldo nos preceitos da Gestão do Conhecimento que tem por missão 

identificar e representar o conhecimento e experiência alcançada, tácita ou explícita, presente 

nas mentes dos pesquisadores da instituição.   

 

5.2  Recomendações 
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No que diz respeito às informações dinamizadas pelos sistemas de informação 

recomenda-se aos gestores públicos: 

♦ Investir esforços no sentido de envolver as categorias profissionais na identificação 

das reais necessidades de representação informacional das atividades institucionais. 

Dedicar tempo à construção e avaliação do modelo conduz deliberações mais 

apropriadas à realidade institucional. Fowler & Scott (2000) estimam que este tempo 

deva consumir em torno de 20% do tempo de desenvolvimento de um sistema.  

♦ Reivindicar que a elaboração dos sistemas de informação ocorra de acordo com 

parâmetros indicados pela Gestão dos Projetos. O planejamento adequado de um 

modelo de sistema de informação concorre para que esse sistema se transforme em 

um instrumento a favor do desenvolvimento institucional; 

♦ Certificar-se, junto à área de planejamento institucional, acerca da possibilidade de 

futuras mudanças de curto e de médio prazo que devam se integrar ao escopo do 

sistema; 

♦ Conscientizar-se de que os prazos de conclusão de um módulo de sistema só podem 

ser determinados após a elaboração de um modelo conceitual, uma vez que de posse 

dessa documentação pode-se estimar a complexidade do mesmo, e por conseqüência, 

o seu custo. Um projeto caracterizado como estratégico naturalmente demanda tempo 

para legitimar-se como instrumento institucional estratégico.  

Do ponto de vista da Ciência da Computação e da Ciência da Informação, considera-se 

oportuno desenvolver estudos específicos para a área da pública da saúde, para: 

♦ Elucidar as fontes de vulnerabilidade dos sistemas de informação. A identificação e 

sistematização das razões que levam os sistemas de informação a sofrerem 

manutenções antes do seu primeiro ano de vida representam questões que merecem 

elucidação; 

♦ Investigar se a alimentação dos sistemas de informação, quando preenchidas durante a 

consulta médica, interfere na relação médico-paciente; 

A área de informação em saúde se consolida à medida que amplia sua produção 

técnico-científica. Estreitar as relações entre os profissionais de saúde e profissionais de 

informação certamente contribuirá para a consolidação e uso efetivo dos padrões de 

vocabulários e de conteúdos universais no campo das informações em saúde. 
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Abstração: Constitui-se em uma poderosa ferramenta no exercício eterno de aquisição de 
conhecimento, uma vez que, para se compreender a imensa variedade de formas, estruturas, 
comportamentos e fenômenos residentes no nosso universo, é necessário selecionar aqueles 



de maior relevância para o problema objeto de investigação e elaborar para eles descrições 
adequadas ( );3

 
Banco de Dados: Sistema Gerenciador de Banco de Dados onde ficam armazenados os dados 
e os relacionamentos entre elementos dos sistemas de informação. Este termo é também 
utilizado para designar software de gerenciamento de qualquer sistema que reúna e mantenha 
organizada uma série de informações relacionadas a um determinado assunto;  
 
Cibernética (Cybernetics): Termo cunhado por Norbert Wiener, em 1948, para a nova 
tecnologia de automação, na qual ele reconhecia os traços de uma segunda revolução 
industrial. (Roszak,1988:26); 
 
Domínio: representa o escopo das soluções que se procura, os limites do ambiente, no qual 
um sistema de informação deve atuar; 
 
Engenharia de software: estudo das abordagens do desenvolvimento de software e a 
aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada, quantificável para o desenvolvimento, 
operação e manutenção de um software (IEEE - Institute of Electrical and Electronics 
Engineering); 
 
Informática: disciplina científica que investiga a estrutura e as propriedades da informação; 
 
Informática em saúde ou Informática médica: campo de rápido desenvolvimento científico 
que lida com o armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimento 
biomédicos para a resolução de problemas e tomada de decisão (Blois & Shortliffe, 1990); 
 
Mini-Mundo: Expressão bastante utilizada no método de Análise Estruturada, equivalente ao 
que hoje se denomina de negócios. Refere-se a uma breve descrição do contexto de um 
sistema, contemplando os conceitos e restrições que governam o mini-mundo a se retratar no 
sistema de informação; 
 
Negócio: Termo largamente utilizado na ciência da computação. Refere-se aos conceitos 
institucionais focados para a modelagem de um sistema de informação; 

Software: o termo "software" é utilizado como referência a qualquer sistema cujo objetivo é 
fazer com que o computador execute uma tarefa específica; 

Modelo: entidades que representam a complexidade ao colocar em evidência aspectos 
importantes de algum fenômeno ou processo, sem considerar como eles serão construídos; 
 
Modelagem de informações: processo de identificação de componentes de um modelo e seus 
elos (Sayão, 2001); 
Objetos: Qualquer coisa, real ou abstrata, a respeito da qual armazenamos dados e métodos 
que os manipulam (Martin,1995); 
 
Orientação a Objetos: tecnologia considerada como o estado-da-arte para o desenvolvimento 
de sistemas e aplicações em geral, por permitir o reaproveitamento de código de programas, 
através do que se conceitua como objetos. 

                                                 
3 Luís Fernando Sayão: Físico (UFRJ). Mestre e doutor em Ciência da Informacão (IBICT/UFRJ). Chefe da Divisão de Tecnologia da 
Informacão do Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/CIN). Consultor do IBICT/Prossiga - MCT 
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