
 
 
 

 
 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 71 

Mestrado em Engenharia de Computação 

 

Aluno:  Legilmo Marcelo Fontes de Oliveira 
Título: Uma abordagem orientada a modelos no 

desenvolvimento de sistemas clínicos baseado em arquétipos 

Orientador: Prof. Vinícius Cardoso Garcia 

Data-hora: 31/08/2012  (10:00 h) 
Local: Escola Politécnica de Pernambuco – SALA I-4     

 
 
 
 



 

Título: Uma abordagem orientada a modelos no desenvolvimento de sistemas clínicos baseado em 
arquétipos 
 
Resumo da Dissertação: 
A área da saúde vem recebendo investimentos em todo mundo para o desenvolvimento de sistemas de informação que 
proporcionam apoio às suas atividades. No entanto, existem ainda alguns desafios a serem enfrentados para que o processo 
de desenvolvimento destes sistemas tenham maior produtividade e qualidade refletindo às necessidades dos usuários. O 
desenvolvimento de ambientes para a implementação de sistemas de informações de saúde apresentam diferentes desafios, 
dentre os quais estão: complexidade dos processos de Cuidado a Saúde, necessidade de integração e interoperabilidade entre 
diferentes aplicações pertencentes ao domínio da saúde. Nesse contexto, a tentativa de minimizar a complexidade no 
aprendizado do domínio clínico e a facilidade de integração entre sistemas de saúde aparecem como requisitos essenciais, já 
que as informações devem ser compartilhadas independentemente das diferenças existentes. Para facilitar a 
interoperabilidade entre Sistema de Informação de Saúde (Healthcare Information System – HIS) e para diminuir a 
complexidade dos Processos de Cuidado a Saúde a adoção de arquétipos integrada a uma abordagem de desenvolvimento 
orientada a modelos surge como uma alternativa potencial para resolver esses problemas. Conforme definição de Beale, os 
arquétipos são fatias de conhecimento que apontam como representar conceitos ou informações de um determinado 
domínio. As abordagens orientadas a modelos apresentam um potencial relevante para lidar de forma adequada com esses 
problemas pelo fato de oferecerem um nível mais alto de abstração no desenvolvimento de software. Tal característica 
proporciona, entre outros benefícios: reusabilidade, portabilidade e interoperabilidade, aumentando a produtividade do 
processo e a qualidade das aplicações. Nesta perspectiva, este trabalho de mestrado apresenta uma abordagem, referente ao 
desenvolvimento dirigido a modelos (Model-Driven Development – MDD) na confecção de aplicações para o Cuidado de 
Saúde do paciente baseada em arquétipos clínicos. Com a adoção de MDD, é criado um processo composto por um conjunto 
de atividades que visam ajudar e aumentar a produtividade das equipes no desenvolvimento de sistemas clínicos. 
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