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Resumo 

 

A necessidade de melhorar as atividades informacionais tem-se vindo a mostrar fundamental no asse-

gurar da competitividade contínua das organizações. Uma das formas identificadas que contribui para 

o aumento dessa competitividade é a criação de Arquiteturas Informacionais (AI) de referência que 

permitam guiar e restringir as instanciações de um conjunto de arquiteturas e soluções individuais. 

Neste trabalho é proposto um método que permite o desenvolvimento de AI de referência que assegu-

rem a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica. Esse método segue uma abordagem 

bottom-up e engloba, não só o levantamento dos principais sistemas de informação de um determinado 

setor de atividade, mas também a utilização de técnicas de engenharia inversa, de melhoramento de 

modelos e de integração de modelos. A principal contribuição deste método assenta no passo de inte-

gração de modelos, onde se salienta o desenvolvimento de um processo que permite a identificação 

de entidades informacionais correspondentes em diferentes modelos, com base num conjunto de re-

gras de semelhança. 

Esse método é instanciado no setor específico da saúde pública portuguesa, culminando no desenvol-

vimento de uma AI de referência para esse mesmo setor. 

Para conduzir a nossa investigação, foi usada a Design Science Research Methodology. O método 

proposto neste trabalho, assim como a sua instanciação ao setor público da saúde portuguesa, são 

avaliados com auxílio a métricas de avaliação de AI e modelos. 
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nutenção, Integração de Modelos, Interoperabilidade 
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Abstract 

 

The need to improve the information activities has been proved to be fundamental for the competitivity 

of all organizations. One of the identified ways to reach that goal is the creation of reference Information 

Architectures (IA) that enable the guidance and restriction of the instantiations of a set of individual 

architectures and solutions. 

In this work, we suggest a method of develop reference IA able to ensure an easy maintenance and the 

semantic interoperability. Such method follows a bottom-up approach and involves both the mapping of 

the main information systems in a certain sector of activity, and the use of reverse engineering, models 

enhancements and integration models techniques. The main contribution of the method resides in the 

model integration step, where a process enabling the identification of correspondent informational enti-

ties in different models, created following a set of similarity rules, is stressed. 

This methodology is instanced in the specific Portuguese Public Health Sector, culminating in the de-

velopment of a reference IA for the sector.    

We used the Design Science Research Methodology to conduct our research. The method suggested 

in this work and the corresponding instantiation to the Portuguese Public Health Sector are assessed 

with the help of metric systems of IA and models. 
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1. Introdução 

Num mundo cada vez mais global e competitivo, as organizações tornaram-se muito dependentes da 

informação. Assim, melhorar as suas atividades informacionais é fundamental para assegurar a com-

petitividade contínua [1]. Com esta abordagem, é possível adquirir vantagens estratégicas, reduzir cus-

tos e melhorar o rendimento geral das organizações. A concretização destes melhoramentos assenta, 

em muito, no desenvolvimento de Arquiteturas Informacionais (AI), que facilitem a partilha e troca de 

informação, ou o fácil e rápido desenvolvimento de serviços de informação [1]. 

No que diz respeito a setores de atividade, a complexidade envolvida para assegurar a competitividade 

contínua é ainda mais elevada, visto ser necessário ter em conta a grande quantidade de organizações 

e Sistemas de Informação (SI) que fazem parte de um determinado setor de atividade. O assegurar da 

interoperabilidade entre todas essas organizações e SI está muitas vezes dependente da existência de 

uma AI de referência que guie e restrinja as instanciações de um conjunto de arquiteturas e soluções 

individuais, e que facilite a manutenção dos vários SI [2]. 

Neste trabalho, é abordado precisamente o tema das AI de referência, sendo proposto um método que, 

utilizando uma abordagem bottom-up e partindo de um conjunto de SI, permite chegar a uma AI de 

referência que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica. 

No que concerne à realidade da Administração Pública (AP) portuguesa, existe apenas uma AI de re-

ferência para toda a AP em geral (Anexo A). Setores de atividade que se inserem na AP portuguesa, 

como por exemplo o setor da saúde, não têm qualquer AI de referência. Assim sendo, após desenvolver 

o método proposto nesta investigação, procede-se à sua instanciação e validação no caso concreto do 

setor público da saúde portuguesa.  

Na estruturação desta investigação são seguidos os princípios e guidelines que a Design Science Re-

search Methodology (DSRM) [3] [4] propõe. Neste sentido, é primeiramente apresentada a referida 

metodologia e os motivos da sua escolha. Em seguida, é identificado o problema e a motivação que 

levam à realização deste trabalho, assim como as questões de investigação que servem de base ao 

desenvolvimento do mesmo. No trabalho relacionado são abordados os conceitos que dão corpo ao 

documento e que permitem compreender o tema em questão; é apresentado um conjunto de lingua-

gens e frameworks de modelação, uma arquitetura de referência internacional e referido um documento 

desenvolvido no contexto da saúde pública portuguesa que dá relevância a alguns aspetos deste tra-

balho; são também abordados os temas da interoperabilidade, engenharia inversa, melhoramento de 

modelos e o tema da integração de modelos, onde se foca um processo de correspondência de Enti-

dades Informacionais (EI) entre modelos. Depois disso, são definidos os objetivos que se pretendem 

atingir com este trabalho e definida a proposta de solução, onde se descreve a forma como se pretende 

dar resposta ao problema anteriormente identificado. Antes de serem tecidas conclusões sobre o tra-

balho desenvolvido, procede-se à demonstração do mesmo e à sua avaliação. 
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1.1. Metodologia 

Esta secção descreve a metodologia usada neste trabalho, assim como as razões da sua escolha. Para 

conduzir esta pesquisa, escolhemos a metodologia Design Science Research Methodology (DSRM). 

Primeiramente, importa entender o conceito de Design Science, e enquadrá-lo no contexto dos SI. Este 

conceito foi introduzido por R. Buckminster Fuller [5], tendo sido definido como uma forma sistemática 

de designing, resultante da introdução de novos artefactos num ambiente específico, com o objetivo de 

resolver problemas específicos. Este conceito foi mais tarde redefinido [6], sendo encarado como uma 

pesquisa conduzida no contexto do desenvolvimento de um produto ou programa, com o objetivo de 

melhorar um artefacto a ser concebido. Aplicando este conceito aos SI, é possível afirmar que Design 

Science é uma forma de pesquisa que aplica conhecimento com vista à criação e avaliação de artefac-

tos de tecnologias de informação, permitindo a resolução de problemas organizacionais identificados 

nessa área [3] [7]. 

Hevner et al. partiram então do conceito de Design Science para desenvolver uma metodologia que 

pudesse ser utilizada em pesquisas e investigações relacionadas com SI [3]. A esta metodologia foi 

dado o nome de DSRM. 

Antes de descrever esta metodologia, é necessário entender os conceitos que estão ligados à mesma 

– Metodologia e SI. 

Uma metodologia é um sistema de princípios, práticas e procedimentos aplicados a uma área especí-

fica de conhecimento [3]. 

Por sua vez, um SI é um conjunto de componentes interligadas que reúnem, processam, armazenam 

e distribuem informação, com vista a suportar a tomada de decisões numa organização [8]. 

Tendo em conta que a temática em estudo se enquadra na área dos SI, optou-se por escolher a meto-

dologia DSRM porque, para além de estar também associada à área dos SI, permite conduzir a pes-

quisa de um modo que satisfaça as necessidades para este trabalho; ou seja, esta metodologia enca-

minha a pesquisa de modo a ser possível desenvolver um artefacto que possibilite a resolução de um 

problema relacionado com SI e que se identifica neste trabalho. 

A Figura 1 mostra a metodologia DSRM [4]. Esta metodologia é um processo iterativo e está dividida 

em seis atividades.  
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Figura 1. Metodologia DSRM [4] 

 

Em seguida é feita a descrição de cada uma dessas atividades [4] tendo em conta o âmbito deste 

trabalho: 

1. Identificação do Problema e Motivação – identifica o problema específico da pesquisa e justi-

fica o valor da solução. A identificação do problema serve de base ao desenvolvimento de um 

artefacto que possa fornecer uma solução para o mesmo. Ou seja, para chegar a uma solução 

é necessário compreender o problema que nos impele a desenvolver o presente trabalho. Nesta 

atividade será inicialmente feito um breve enquadramento da realidade onde este trabalho se 

insere. Posteriormente, identifica-se o problema da investigação, a motivação subjacente à 

mesma e as questões de investigação que a guiam. Esta atividade corresponde ao capítulo 2 

deste trabalho; 

2. Definição dos Objetivos da Solução – infere os objetivos da solução com base no problema e 

nas questões de investigação identificadas anteriormente e no conhecimento do que é possível 

fazer. Neste sentido, torna-se essencial depreender que conteúdos existem neste âmbito espe-

cífico e que conteúdos podem ser explorados para que possam ser identificados objetivos tangí-

veis. Assim, antes de inferir os objetivos da solução é descrito o trabalho relacionado com esta 

investigação. O trabalho relacionado encontra-se no capítulo 3, e a definição dos objetivos da 

solução encontra-se no início do capítulo 4 deste trabalho; 

3. Design e Desenvolvimento – cria o artefacto de acordo com os objetivos definidos anterior-

mente. O artefacto criado pode ser uma construção (vocabulários ou símbolos), um modelo (abs-

trações ou representações), um método (algoritmo ou práticas) ou uma instanciação (sistemas 

implementados ou protótipos). No âmbito deste trabalho, o artefacto concebido é um método, 

mais concretamente um método que possibilite o desenvolvimento de uma AI de referência fácil 
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de manter e que assegure a interoperabilidade semântica. Esta atividade corresponde ao capí-

tulo 4 deste trabalho; 

4. Demonstração – demonstra o uso do artefacto para solucionar uma ou mais instâncias do pro-

blema. Mais concretamente, esta atividade serve para explicitar o modo como o artefacto criado 

na atividade anterior contribui para atingir os objetivos definidos. Neste trabalho, o artefacto de-

senvolvido é instanciado na criação de uma AI de referência para o setor público da saúde por-

tuguesa. Esta atividade corresponde ao capítulo 5 deste trabalho; 

5. Avaliação – observa e mede a forma como o artefacto suporta a solução do problema. São 

comparados os objetivos definidos com os resultados obtidos através do uso do artefacto na 

demonstração. Esta avaliação é feita através de métricas de avaliação de AI e modelos. No final 

desta atividade, toma-se a decisão de iterar novamente para a atividade de Design e Desenvol-

vimento ou avançar para a atividade seguinte. Esta atividade corresponde ao capítulo 6 deste 

trabalho; 

6. Comunicação – comunica todo o trabalho desenvolvido. Mais concretamente, nesta atividade é 

feita a comunicação do problema e da sua importância, assim como a comunicação da utilidade 

e contributo do artefacto desenvolvido para investigadores ou para qualquer outro público de 

relevo. 

De modo a desenvolver corretamente este trabalho, é necessário seguir estas atividades de modo 

sequencial, mesmo que seja necessário proceder a várias iterações. 

No que diz respeito às abordagens iniciais da metodologia DSRM, existem quatro tipos distintos [4]: 

 Centrada no Problema – a investigação começa com a definição de um problema; 

 Centrada no Objetivo – existe, à partida, um conjunto de objetivos definidos; 

 Centrada no Design e Desenvolvimento – existe um artefacto que não foi formalmente ana-

lisado como solução para o domínio de um problema específico; 

 Centrada no Cliente/Contexto – restringe-se à observação de uma solução prática que fun-

cione. 

No que a este trabalho diz respeito, é seguida a abordagem centrada no problema, visto que iniciamos 

a investigação com a identificação do problema a ser resolvido. A Figura 2 mostra a metodologia DSRM 

instanciada à nossa investigação em particular. 
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Figura 2. Metodologia DSRM instanciada à investigação 

 

1.2. Estrutura do Documento 

De modo a apresentar convenientemente os conteúdos desta investigação, este documento está ali-

nhado e estruturado de acordo com as atividades da metodologia DSRM. Assim, as atividades descritas 

anteriormente têm correspondência direta com os capítulos deste documento. A Tabela 1 mostra essa 

correspondência. 

Atividade DSRM Capítulo do Documento 

Identificação do Problema e Motivação Problema 

Definição dos Objetivos da Solução 
Trabalho Relacionado 

Objetivos e Proposta da Solução 

 

 

Design e Desenvolvimento Objetivos e Proposta de Solução 

Demonstração Demonstração 

Avaliação Avaliação 

Comunicação Conclusões 
 

Tabela 1. Correspondência entre atividades da metodologia DSRM e capítulos do documento 
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2. Problema 

Este capítulo corresponde à atividade 1 da metodologia DSRM – Identificação do Problema e Motiva-

ção. Aqui é identificado o problema que este trabalho pretende resolver, assim como a motivação que 

leva à sua identificação e resolução. Seguidamente, são também identificadas as questões de investi-

gação que surgem com o problema e que têm de ser respondidas no final deste trabalho. 

 

2.1. Enquadramento 

Antes de identificar o problema que este trabalho pretende resolver, é necessário e conveniente proce-

der a um enquadramento do mesmo. 

A AP portuguesa insere-se numa vasta e complexa realidade [9], constituída por vários órgãos, serviços 

e agentes do Estado, assim como outras entidades públicas. Dentro dessa mesma realidade, a neces-

sidade de melhorar as atividades informacionais adquire cada vez mais importância, estando a redução 

de custos e o aumento de produtividade em destaque [10].  

Nesse sentido, e segundo orientações europeias em matéria de interoperabilidade, foi definido um con-

junto de diretrizes que os SI da AP necessitam seguir. Mais concretamente, foi determinada a criação 

de uma AI de referência que incluísse a especificação das EI relevantes desse contexto específico [10]. 

Assim, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), desenvolveu uma AI (Anexo A) com o 

objetivo de servir de referência a todo o sector e melhorar os problemas de interoperabilidade existen-

tes. 

Em relação ao contexto específico do Ministério da Saúde, parte integrante da AP, o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) conta com centenas de estabelecimentos e serviços ligados entre si [11]. Na sequência 

do processo de informatização que tem vindo a ser feito nas últimas décadas, foram criados vários SI 

com o objetivo de satisfazer as inúmeras necessidades do setor [12]. A entidade da AP portuguesa 

responsável por esses SI tem a designação de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e 

tem como missão a prestação de serviços partilhados específicos na área da saúde, relacionados com 

compras e logísticas, serviços financeiros, recursos humanos, sistemas e tecnologias de informação e 

comunicação, assim como outras atividades complementares a todos os estabelecimentos e serviços 

do SNS [13] [14].  

No que diz respeito ao desenvolvimento dos SI do setor público da saúde portuguesa, a não conformi-

dade de um certo conjunto de normas e requisitos pode conduzir à falta de interoperabilidade entre 

esses mesmos sistemas [15], e ao aumento da dificuldade da sua manutenção [16]. 

Concluindo, apesar de haver uma AI de referência para toda a AP portuguesa, o mesmo não acontece 

em setores específicos da mesma. No caso concreto da saúde pública portuguesa, os SI desenvolvidos 
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não têm em conta nenhuma AI de referência que guie e restrinja a sua instanciação. Deste modo, são 

várias as incompatibilidades semânticas existentes entre os SI do setor da saúde que podem inviabilizar 

a comunicação entre os mesmos, bem como com a AI de referência desenvolvida pela AMA para toda 

a AP, e que aumentam a dificuldade de manutenção desses mesmos SI. 

 

2.2. Problema e Motivação 

No seguimento do enquadramento apresentado, surge a seguinte evidência: 

 Não existe uma AI de referência para o setor público da saúde portuguesa. 

Assim sendo, a motivação subjacente a este trabalho, assim como um dos valores da sua solução, 

passa por desenvolver uma AI de referência, que assegure a facilidade de manutenção e a interopera-

bilidade semântica, para o setor público da saúde portuguesa, que tenha como base os principais SI 

utilizados nesse setor. Tendo em conta que a AI da AMA pode ser vista, em última análise, como AI de 

referência para todos os setores da AP, é necessário ter também em conta algumas das boas práticas 

presentes nessa AI, de modo a ser possível aumentar a interoperabilidade entre os serviços da AP em 

geral e os do setor da saúde. 

Generalizando esta motivação, e tendo em conta que o trabalho desenvolvido pode ser aplicado noutro 

setor de atividade, o problema a que esta investigação pretende dar resposta é o seguinte: 

 Não existe um método bem definido para a criação de AI de referência, que siga uma 

abordagem bottom-up e que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade 

semântica. 

 

2.3. Questões de Investigação 

O desenvolvimento deste trabalho permite, dar resposta ao problema acima identificado. Partindo 

desse problema, a principal questão de investigação que guia este documento é: 

 Qual o método a seguir para desenvolver uma AI de referência que assegure a facilidade de 

manutenção e a interoperabilidade semântica? 



8 
 

De modo a ser possível responder a esta questão de investigação, surgem outras três questões de 

investigação, sem as quais não é possível orientar corretamente este trabalho: 

 Como se irá proceder à comparação de EI de diferentes modelos? 

 Qual deverá ser a AI de referência para o setor público da saúde portuguesa? 

 Que EI devem estar presentes na AI de referência para o setor público da saúde portuguesa? 

Com a resposta às questões de investigação acima apresentadas, é possível abordar corretamente o 

problema identificado para este trabalho e desenvolver um método que permita criar uma AI de refe-

rência fácil de manter. 
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3. Trabalho Relacionado 

Este capítulo é fundamental para a atividade 2 da metodologia DSRM – Definição dos Objetivos da 

Solução. É agora analisado o trabalho relacionado com o tema em estudo e que pode contribuir para 

a resolução do problema identificado anteriormente. São apresentados alguns conceitos importantes 

para este trabalho, um conjunto de linguagens e frameworks de modelação que servem de base ao 

desenvolvimento da solução, uma arquitetura de referência internacional e um documento desenvolvido 

no contexto da saúde pública portuguesa. Para além disso, é também abordado o tema da interopera-

bilidade, engenharia inversa, melhoramento de modelos e o tema da integração de modelos, onde se 

salienta um processo de correspondência entre modelos. 

 

3.1. Conceitos Base 

Arquitetura 

Uma arquitetura é a organização fundamental de um sistema, incorporada nos seus componentes, nas 

relações entre cada um desses componentes e no ambiente onde se insere, assim como os princípios 

que guiam o seu design e evolução [17]. Conceptualmente, pode ser vista como uma restrição norma-

tiva à liberdade de design. Operacionalmente, é vista como um conjunto consistente e coerente de 

princípios de design que incorpora requisitos gerais para uma classe de sistemas [18]. 

Arquitetura de Referência 

Uma arquitetura de referência é uma fonte de informação sobre uma área específica, que guia e res-

tringe as instanciações de um conjunto de arquiteturas e soluções [2]. Arquiteturas de referência iden-

tificam os componentes essenciais para uma determinada área, assim como as relações entre eles 

[19], e podem ser definidas em vários níveis de detalhe e abstrações, assim como para diferentes 

propósitos. Inclusivamente, uma arquitetura de referência para um certo setor, pode ser uma especia-

lização de outra mais abrangente. 

Dado 

Qualquer facto que represente eventos ocorridos numa empresa ou ambiente físico, antes de ser or-

ganizado de forma a que as pessoas o possam entender e usar [8]. 
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Empresa 

Qualquer agrupamento de organizações que tenham um conjunto comum de objetivos entre si [20]. 

Framework 

Ferramenta que especifica e estrutura uma técnica de descrição de arquiteturas empresariais, através 

da definição de vistas e respetivas técnicas de modelação [21]. 

Informação 

Dados transformados de forma a permitir o seu entendimento e uso por parte de qualquer pessoa [8]. 

Modelo 

Um modelo pode ser definido como uma representação abstrata ou simbólica de algo real ou simbólico 

[22], e é expresso através de uma linguagem de modelação. 

 

3.2. Arquitetura Empresarial 

Após termos introduzido os conceitos de Arquitetura e Empresa, estamos em condições de abordar o 

conceito de Arquitetura Empresarial (AE). 

AE é o processo de traduzir a visão e estratégia de negócio numa mudança empresarial efetiva, através 

da criação, comunicação e melhoramento de princípios chave que descrevem o estado futuro da em-

presa e permitem a sua evolução [23]. 

É um conjunto de princípios, métodos e modelos que são usados no design e realização da estrutura 

organizacional de uma empresa, seus processos de negócio, SI e infraestruturas [18]. 

 

3.2.1. Camadas de uma Arquitetura Empresarial 

Uma AE é constituída pelas seguintes camadas [19]: 

 Camada de Estratégia Empresarial – define as metas e objetivos da empresa; 

 Camada de Negócio – suporta a estratégia e a organização operacional. Descreve processos 

de negócio e atividades da empresa; 
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 Camada Aplicacional – suporta o negócio e implementa funções de negócio nos sistemas de 

tecnologias de informação; 

 Camada Informacional – descreve a informação que conduz os artefactos do negócio; 

 Camada de Infraestrutura – descreve as componentes técnicas da empresa. 

A Figura 3 ilustra a estrutura de uma AE. Como é possível constatar, cada camada suporta a camada 

imediatamente acima, possibilitando assim cimentar a estratégia de negócio e dar resposta às neces-

sidades da empresa. 

 

Figura 3. Camadas de uma AE 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento deste trabalho, focamo-nos na camada informacional da AE. 

Esta camada é responsável por transformar dados em informação útil que confere valor ao negócio 

[19]. Para além disso, esta camada é responsável pela criação e gestão das AI, artefactos fundamentais 

para este trabalho, e que são abordados na secção 3.3. 

 

3.3. Arquitetura Informacional 

O termo AI ou arquitetura de dados foi introduzido em 1975 por Richard Wurman, para descrever a 

necessidade de transformar dados em informação útil e passível de ser utilizada por qualquer pessoa 

[24]. 
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Com o passar dos anos, e com o enorme aumento da importância e do uso de informação, este termo 

passou a ser parte fulcral da estratégia das empresas. 

AI descreve os princípios e guidelines que permitem a implementação consistente de soluções de tec-

nologias de informação, a forma como os dados e a informação são geridos e partilhados através da 

empresa, assim como quais as necessidades a serem colmatadas por forma a obter informação valiosa 

que permita ganhar vantagem competitiva no mercado [19].  

Segundo Boyton et al. [25], uma AI adquire um papel de extrema importância dentro da organização, 

pois permite aumentar a sua capacidade de adaptação à tecnologia. Para além disso, tem como obje-

tivo identificar e definir os principais tipos de dados que suportam o desenvolvimento do negócio da 

organização [26], nomeadamente as EI e suas relações, necessárias à persecução dos processos de 

negócio de uma organização [27]. 

A utilização de AI por parte das organizações é cada vez mais importante, visto ser essencial para 

manter a competitividade contínua, adquirindo vantagens estratégicas, reduzindo custos e melhorando 

o rendimento geral da organização [1]. Mais concretamente, as AI trazem vantagens como [1] [28]: 

 Facilitar a partilha e troca de informação; 

 Melhorar a segurança e privacidade; 

 Reduzir custos de suporte, formação e desenvolvimento de sistemas; 

 Responder de forma mais rápida e efetiva às exigências dos clientes; 

 Facilitar a integração de sistemas, processos, dados e informação; 

 Suportar funções de controlo, gestão e inventário de dados; 

 Aumentar o entendimento do negócio. 

 

3.3.1. Componentes de uma Arquitetura Informacional 

No que diz respeito à composição de uma AI, é possível distinguir três conceitos fundamentais [29]: 

 Entidade Informacional (EI) - qualquer conceito que tenha significado no contexto do negócio 

e sobre o qual seja possível e relevante guardar informação. Esse conceito pode ser, por exem-

plo, uma pessoa, um lugar ou uma coisa física, e é normalmente caracterizado por ter um 

nome, um identificador único, uma descrição e as suas relações com outras EI; 

 Atributo – qualquer característica que define uma EI; 

 Relação – qualquer par de atributos relacionados que adicione detalhe no contexto do negócio. 
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Assim sendo, podemos dizer que uma AI é composta por EI caracterizadas pelos seus atributos, e 

pelas relações que as diferentes EI estabelecem entre si. 

 

3.4. Arquitetura de Referência Internacional e Do-

cumento Realizado no Contexto da Saúde Portu-

guesa 

Nesta secção, é descrita uma AI de referência que é usada a nível internacional para o setor da saúde 

e é também feita referência a um trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Operacional de Saúde 

(Saúde XXI). Apesar de a pesquisa realizada não se restringir a um setor específico de atividade, será 

feita uma instanciação da mesma ao setor da saúde portuguesa, de modo a dar resposta ao problema 

identificado no capítulo 2. Assim sendo, mostra-se útil ter presente os trabalhos realizados num con-

texto semelhante. 

 

3.4.1. Health Level Seven 

O Health Level Seven (HL7) é uma organização fundada em 1987, que tem como missão disponibilizar 

standards que permitam a ocorrência de interoperabilidade, de modo a aumentar a entrega de cuida-

dos, otimização de fluxos de trabalho, redução de ambiguidade e melhoramento da transferência de 

conhecimento entre todos os stakeholders, nomeadamente prestadores de saúde, agências governa-

mentais e todos os cidadãos que intervenham como pacientes [30]. 

O nome HL7 faz referência ao sétimo nível do modelo Open Systems Interconnection da International 

Organization for Standardization, sendo este o nível de aplicação, responsável pela execução dos pro-

cessos da aplicação e pela comunicação entre intervenientes num sistema.  

Deste modo, o HL7 tem desenvolvido, ao longo dos anos, uma framework e standards que permitem a 

troca, gestão e integração de informação em formato eletrónico relacionada com a área da saúde [31]. 

O HL7 desenvolve standards conceptuais (HL7 RIM), standards documentais (HL7 CDA), standards 

aplicacionais (HL7 CCOW) e standards de mensagens (HL7 v3.0). 

Atualmente, o HL7 encontra-se na versão 3, tem membros em mais de 55 países e visa dar suporte a 

qualquer tipo de fluxos de trabalho relacionados com a saúde [32]. 
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3.4.1.1. Reference Information Model 

O Reference Information Model (RIM) é o suporte fundamental para o desenvolvimento da versão 3 do 

HL7. Este modelo é representado graficamente através da linguagem Unified Modeling Language 

(UML), e tem como objetivo representar toda a informação clínica do HL7, nomeadamente EI, atributos 

e relações. Pretende também identificar o ciclo de vida de uma mensagem ou de conjuntos de mensa-

gens, tornando-se assim o modelo sobre o qual todos os domínios do HL7 criam as suas mensagens 

[33]. Este modelo pode também ser visto como um modelo de referência para a área da saúde. 

O RIM é um standard ANSI, e encontra-se representado no Anexo B. 

 

3.4.2. Documento Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI) 

No âmbito do Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI), o Centro de Engenharia Organizacional 

desenvolveu, em 2003, um documento para analisar os SI, processos de saúde e estratégias dos SI 

relacionados com o referido programa. O principal objetivo deste documento era garantir o alinhamento 

de novos modelos e métodos de acompanhamento e avaliação de projetos com a AI correspondente à 

estratégia de investimento definida pelo Ministério da Saúde, e a sua arquitetura tinha como objetivo 

identificar as EI mais relevantes no contexto da saúde [34]. 

Nesse documento foi utilizada a framework CEO (FCEO), que será descrita na secção 3.5.2.2 deste 

trabalho, e nele estão identificados os principais conceitos relevantes no contexto da saúde. 

Apesar de ser de 2003 e poder estar algo obsoleto, este documento insere-se no mesmo contexto 

deste trabalho, pelo que é tido em conta. 

 

3.5. Linguagens e Frameworks de Modelação 

O desenvolvimento de uma AI implica o entendimento e escolha da linguagem ou framework de mode-

lação de SI ou empresarial que melhor se enquadra nas necessidades existentes. Assim sendo, e com 

vista à modelação de uma AI no contexto deste trabalho, vamos primeiramente descrever e comparar 

duas das mais utilizadas linguagens de modelação de SI: UML e Modelo Entidade Associação (Modelo 

ER). Depois disso, é também feita a descrição e comparação de duas linguagens mais elaboradas que 

detêm as características necessárias para modelar uma AE ou uma AI: ArchiMate e FCEO. 
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3.5.1. Linguagens de Modelação de Sistemas de Informação 

 

3.5.1.1. Unified Modeling Language 

O UML surgiu em 1997 para colmatar a grave falha de interoperabilidade entre sistemas de software 

que se fazia sentir na altura, nomeadamente entre os sistemas orientados a objetos. Foi aceite pelo 

Object Management Group como notação gráfica standard e é suportado por apenas um metamodelo 

[35], sendo usado a nível internacional para especificar, visualizar, construir e documentar os artefactos 

dos sistemas de software [36]. 

Segundo [35], o UML pode ser utilizado com três diferentes finalidades: design, blueprints e linguagens 

de programação. Dentro destas finalidades, a de design tem-se mostrado a mais usada pelos progra-

madores, visto que possibilita a comunicação fácil e eficaz de alguns aspetos do sistema. Pode ser 

utilizada como engenharia progressiva, onde um diagrama UML é realizado antes de se escrever o 

código, ou como engenharia inversa, onde um diagrama UML é construído a partir do código existente 

de modo a facilitar o seu entendimento. Os blueprints são uma forma mais elaborada do design onde, 

de uma forma geral, um arquiteto de software constrói detalhadamente o diagrama UML a ser futura-

mente implementado por um programador.   

O UML tornou-se numa das linguagens de modelação de SI mais utilizadas devido à sua fácil aplicação 

e adaptação, sendo rapidamente introduzido em qualquer projeto e empresa. A notação UML inclui um 

extenso número de símbolos espalhado pelos vários diagramas disponibilizados, que amplificam o âm-

bito da sua utilização.  

Um exemplo de um diagrama UML está apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4. Exemplo de um diagrama UML 
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Enquadrando o UML no âmbito deste trabalho, apenas estamos interessados nos diagramas que su-

portam a modelação de dados, nomeadamente os diagramas de classes e nos diagramas de objetos. 

 

3.5.1.2. Modelo Entidade Associação 

O Modelo Entidade Associação (modelo ER) é uma representação gráfica que permite ilustrar as rela-

ções entre várias EI numa Base de Dados (BD) ou num SI.  

Segundo [37], o modelo ER pode ser usado como base de unificação de diferentes vistas de dados. 

Este modelo agrupa as vantagens dos modelos de rede, relacional e de conjunto de entidades (entity 

set model), adotando uma visão mais natural do mundo real baseado em EI e relações. 

Este modelo permite ainda que a modelação dos dados presentes num SI e das suas relações se faça 

de uma forma independente do processamento que ocorra sobre os dados [27]. Tem uma simbologia 

intuitiva, e foi convencionado que retângulos representam EI, formas ovais representam atributos e 

losangos representam relações. 

Um exemplo de um modelo ER está apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5. Exemplo de um modelo ER 
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3.5.2. Linguagens de Modelação de Arquiteturas Empresariais 

 

3.5.2.1. ArchiMate 

O ArchiMate é uma linguagem de modelação empresarial, desenvolvida por várias entidades holande-

sas, com o objetivo de criar uma linguagem capaz de representar toda a AE de uma organização [38]. 

Permite descrever, analisar e visualizar as relações entre os domínios do negócio de uma forma não 

ambígua [39]. Para isto, o ArchiMate descreve uma taxonomia para mapear os diferentes componentes 

arquiteturais e define um conjunto de viewpoints específicos para diferentes stakeholders da organiza-

ção 

No metamodelo [18] que suporta esta linguagem, é possível verificar a existência de três camadas: 

 Camada de Negócio – oferece produtos e serviços a clientes externos, realizados em proces-

sos da organização; 

 Camada Aplicacional – suporta a camada de negócio com serviços aplicacionais realizados 

por componentes aplicacionais de software; 

 Camada Tecnológica – oferece serviços infraestruturais (por exemplo, armazenamento ou 

processamento de dados) necessários para executar aplicações, realizados em dispositivos 

de comunicações, computadores e sistemas de software. 

Para além disso, o ArchiMate pode também ser dividido em três dimensões de modelação: estrutura 

passiva, comportamental e estrutura ativa. No cruzamento destas três dimensões com as camadas 

referidas anteriormente, podemos encontrar os conceitos de uma AE que são modelados pelo Archi-

Mate (Figura 6), ou os domínios do ArchiMate (Figura 7). 

 

Figura 6. Conceitos modelados no ArchiMate [18] 
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Figura 7. Domínios do ArchiMate [40] 

 

Como pode ser observado nas Figuras 6 e 7, o ArchiMate não modela explicitamente o conceito de EI, 

apresentando apenas o domínio informacional na interseção da camada de negócio com a estrutura 

passiva. Para que esse conceito pudesse ser explicitamente modelado, seria necessário proceder à 

extensão da linguagem. 

 

3.5.2.2. Framework CEO 

A FCEO foi proposta pelo Centro de Engenharia Organizacional (CEO) com a finalidade de modelar 

convenientemente uma AE descrevendo, vinculando e rastreando conceitos organizacionais em vários 

níveis. Esses conceitos correspondem diretamente aos três níveis que compõem a framework (Figura 

8 [41]): 

 Nível dos Objetivos de Negócio – descreve a estratégia de negócio através de um conjunto 

de objetivos de negócio; 

 Nível dos Processos de Negócio – precisa satisfazer um ou mais objetivos de negócio, e 

interage com várias EI de forma a executar o trabalho; 

 Nível dos SI – pretende modelar os componentes do sistema que suporta o negócio. 

Apesar de haver uma divisão clara entre os diferentes níveis da framework, as dependências e rela-

ções entre si são também tidas em consideração. No que diz respeito ao âmbito deste trabalho, é o 

nível dos SI que adquire maior importância. 
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Figura 8. Níveis que compõem FCEO – Objetivos/Processos de negócio/SI [41] 

 

Esta framework apresenta a vantagem de ser uma extensão da linguagem UML, recorrendo a meca-

nismos de extensões do UML como estereótipos. O facto de estar suportada nesta linguagem traz 

vantagens importantes como assegurar um elevado nível de consistência e facilidade de validação de 

integridade da representação, assim como contribuir para o alinhamento entre os SI e o negócio [27]. 

Finalmente, importa referir que esta framework modela explicitamente o conceito de EI, como se pode 

verificar na Figura 9 [27]. 

 

Figura 9. Metamodelo FCEO referente à AE [27] 
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3.5.2.3. Análise Comparativa entre ArchiMate e FCEO 

Tanto o ArchiMate como a FCEO podem ser usadas na modelação de uma AE ou de uma AI. É agora 

necessário proceder à sua análise comparativa, para perceber qual das duas se enquadra melhor no 

âmbito deste trabalho. Para isso, e tendo em conta que o nosso trabalho está diretamente relacionado 

com a camada informacional de uma AE, focamo-nos nas seguintes variáveis [27]: 

 Enquadramento – pretende-se perceber a capacidade das frameworks para reconhecer e re-

lacionar conceitos de SI; 

 Conceitos – pretende-se perceber a capacidade das frameworks para modelar primitivas e 

conceitos ao nível dos SI; 

 Abordagem/Metodologia – pretende-se perceber a capacidade das frameworks para dispo-

nibilizar suporte metodológico ou de conceitos ao nível da construção e avaliação de arquite-

turas. 

 

Tabela 2. Análise comparativa entre ArchiMate e FCEO [27] 

 

Na Tabela 2 [27], é utilizada uma notação que varia entre “+“ e “+++++”, sendo equivalente a uma 

avaliação qualitativa de 1 a 5. Como é possível verificar, a FCEO apresenta uma avaliação superior ao 

ArchiMate em todas as variáveis que considerámos relevantes para este trabalho. 

De referir que a FCEO oferece grandes vantagens, das quais salientamos o facto de, ao contrário do 

ArchiMate, ser suportada pela linguagem UML e modelar explicitamente o conceito de EI. 

 

3.5.3. Análise Crítica 

As linguagens e frameworks de modelação descritas nesta secção são passíveis de serem utilizadas 

neste trabalho, de forma a proceder à modelação de uma AI de referência. No entanto, impõe-se a 

necessidade de optar por uma delas.  

Como vimos na secção 3.5.2, a utilização da FCEO, neste trabalho em concreto, traz claramente mais 

vantagens do que a utilização do ArchiMate. No entanto, a FCEO acrescenta uma complexidade ex-

cessiva visto que a sua finalidade é a de modelar convenientemente toda uma AE. Ou seja, o facto de 

neste trabalho ser apenas necessário modelar SI e uma AI de referência, não justifica o uso da FCEO. 
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Desse modo, e olhando para as linguagens de modelação de SI apresentadas na secção 3.5.1, consi-

deramos que o UML possui as características necessárias e suficientes para modelar SI e uma AI no 

âmbito deste trabalho. Para além da vasta utilização que possui na comunidade científica em geral, o 

facto de a AI da AMA estar modelada segundo esta linguagem encaminha a nossa escolha. 

Assim, no âmbito deste trabalho, o UML é a linguagem escolhida para proceder à modelação de SI e 

de uma AI de referência (capítulo 4). 

 

3.6. Interoperabilidade, Engenharia Inversa, Me-

lhoramento de Modelos e Integração de Modelos 

Nesta secção introduzimos o conceito de interoperabilidade assim como o de engenharia inversa, me-

lhoramento de modelos e integração de modelos. Juntamente com o conceito de integração de mode-

los, é também abordado o tema de correspondência entre EI, e é descrito um conjunto de regras e um 

processo que permite tirar conclusões sobre essa mesma correspondência. 

 

3.6.1. Interoperabilidade 

O conceito de interoperabilidade refere-se à capacidade de aplicações distintas e heterogéneas parti-

lharem procedimentos e dados em sistemas ou plataformas distintas [42]. Para que essa comunicação 

seja possível, é necessário ter em consideração a existência de diferentes tipos de interoperabilidade 

[43]: 

 Interoperabilidade Organizacional – relaciona-se com a forma como diferentes organizações 

cooperam entre si de modo a atingirem objetivos comuns. Para atingir este tipo de interopera-

bilidade é necessário, entre outras ações, proceder à integração dos processos de negócio e 

dos dados das organizações; 

 Interoperabilidade Semântica – relaciona-se com a capacidade de diferentes EI compreen-

derem o significado da informação trocada entre si. Para que este tipo de interoperabilidade 

seja atingida, é necessário que as diferentes EI envolvidas no processo de comunicação façam 

parte de sistemas que partilhem o mesmo modelo de referência; 
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 Interoperabilidade Técnica – relaciona-se com o facto de dois sistemas serem capazes de 

comunicar entre si. Inclui aspetos como especificação de interface, interconexão de serviços 

ou partilha e apresentação de dados. 

No que concerne à especificidade do presente trabalho, e tendo em conta o problema e as questões 

de investigação apresentadas no capítulo 2, salientamos a interoperabilidade semântica, visto ser esta 

que se manifesta na camada informacional de uma AE e que está relacionada com a forma como dife-

rentes AI são representadas. De entre as várias formas identificadas de melhorar essa mesma intero-

perabilidade, as técnicas de engenharia inversa, melhoramento de modelos e de integração de modelos 

adquirem grande importância [44] [45]. 

 

3.6.2. Engenharia Inversa 

Segundo [46], engenharia inversa é o processo de analisar um determinado sistema de modo a identi-

ficar os seus componentes e as relações existentes entre esses componentes, com o objetivo de criar 

representações desse sistema numa outra forma ou num nível mais elevado de abstração. Engenharia 

inversa não envolve mudanças estruturais no sistema em análise ou a criação de um novo sistema. 

No que diz respeito ao caso concreto da utilização de engenharia inversa ao nível das BD, existe muitas 

vezes a necessidade de aplicar técnicas de engenharia inversa para abstrair modelos de BD, criando 

representações desses mesmos modelos num nível mais elevado de abstração.  

Em [47], é apresentado um conjunto de transformações utilizadas precisamente em engenharia inversa 

ao nível de modelos de BD. Estas transformações são utilizadas no passo de Engenharia Inversa da 

proposta de solução deste trabalho (secção 4.2). Descrevemos em seguida as mais importantes e co-

muns dessas transformações. 

Desenvolvimento de Entidades Fortes 

Partindo de uma tabela com um atributo como chave primária, é possível criar uma entidade forte que 

inclui todos os atributos da tabela inicial. A Figura 10 ilustra esta transformação. Na figura, a tabela T 

tem cinco atributos sendo o atributo atr_A chave primária da mesma. O resultado final é uma entidade 

T’ com os mesmos atributos e chave primária. 
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Figura 10. Desenvolvimento de Entidades Fortes 

Remoção de Chaves Estrangeiras 

Atributos que representem chaves estrangeiras devem ser removidos da tabela, e deve ser criada uma 

relação entre essa tabela e a tabela onde o atributo em questão é chave primária. A Figura 11 ilustra 

esta transformação. Na figura, a tabela T tem inicialmente um atributo atr_D que funciona como chave 

estrangeira. Estando esse atributo representado como chave primária na tabela S, o resultado final 

inclui a remoção do atributo atr_D da tabela T, e a criação de uma relação entre as duas tabelas. 

 

Figura 11. Remoção de Chaves Estrangeiras 
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Remoção de Tabelas que contêm exclusivamente chaves estrangeiras 

Tabelas que tenham exclusivamente atributos que representem chaves estrangeiras devem ser remo-

vidas, assim como as relações que essas tabelas estabelecem com outras tabelas. Esse tipo de tabelas 

pode ser útil ao nível das BD, mas não num nível mais elevado de abstração. A Figura 12 ilustra esta 

transformação. Na figura, a tabela S contém inicialmente apenas dois atributos (atr_A e atr_D) que 

representam chaves estrangeiras referentes às tabelas T e S respetivamente. O resultado final inclui a 

remoção da tabela S e das relações que essa tabela estabelece com as tabelas T e U. 

 

Figura 12. Remoção de Tabelas que contêm exclusivamente chaves estrangeiras 

Remoção de atributos exclusivos de modelos de BD 

Atributos que tenham significado e utilidade apenas ao nível das BD devem ser retirados num nível 

mais elevado de abstração. A Figura 13 ilustra esta transformação. Na figura, a tabela T tem inicial-

mente dois atributos (db_createdBy e db_lastUpdatedBy) que apenas têm utilidade ao nível das BD. 

No resultado final, esses dois atributos são removidos. 
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Figura 13. Remoção de atributos exclusivos de modelos de BD 

 

3.6.3. Melhoramento de Modelos 

Segundo [48], o melhoramento de modelos permite tornar um modelo mais correto, simples e compre-

ensível. Para além da utilização de boas práticas de modelação, em [49] e [50] são definidas algumas 

das transformações mais comuns no melhoramento de modelos. Estas transformações são utilizadas 

no passo de Melhoramento de Modelos da proposta de solução deste trabalho (secção 4.3). 

Promoção de Atributo a Entidade Informacional 

Esta transformação é das mais utilizadas no melhoramento de modelos, sendo caracterizada pela pro-

moção de um atributo a EI. É aplicada quando dois objetos equivalentes – uma EI e um atributo – 

aparecem num esquema, introduzindo assim redundância. Esta redundância é resolvida com o colap-

sar dos dois objetos numa só EI, e com a introdução de uma nova relação. A Figura 14 ilustra esta 

transformação. Na figura, a EI B e o atributo b, do esquema A, são equivalentes. O resultado final é o 

colapsar da EI B e do atributo b, e a criação de uma relação entre a EI A e a EI B. 
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Figura 14. Promoção de Atributo a EI 

Promoção de Relação a Entidade Informacional 

Esta transformação é caracterizada pela promoção de uma relação a EI. É aplicada quando dois objetos 

equivalentes – uma EI e uma relação – aparecem num esquema, introduzindo assim redundância. Esta 

redundância é resolvida com o colapsar dos dois objetos numa só EI, e com a introdução de duas novas 

relações. A Figura 15 ilustra esta transformação. Na figura, a EI R e a relação r, do esquema A, são 

equivalentes. O resultado final é o colapsar desses dois objetos na EI R e a criação de duas relações 

que ligam a EI R às EI A e B. 

 

Figura 15. Promoção de Relação a EI 
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Remoção de Atributo Redundante 

Esta transformação é caracterizada pela remoção de um atributo que provoque redundância num es-

quema. É utilizada quando um atributo existente, b, subsume um atributo redundante, b’. Ou seja, é 

utilizada quando um atributo existente, b, representa um conceito mais abrangente que um atributo 

redundante, b’. A Figura 16 ilustra esta transformação. Na figura, o atributo b subsume o atributo b’. O 

resultado final é a remoção do atributo b’. Esta transformação apenas é aplicável quando as EI A e A’, 

do esquema A, são correspondentes ou quando A subsume A’. 

 

Figura 16. Remoção de Atributo Redundante 

Remoção de Relação Redundante 

Esta transformação é caracterizada pela remoção de uma relação que provoque redundância num es-

quema. A Figura 17 ilustra esta transformação. Na figura, a relação r entre A’ e B’, no esquema A, torna-

se redundante devido à relação r entre A e B. O resultado final é a remoção da relação r entre A’ e B’. 

Esta transformação apenas é aplicável quando as relações são equivalentes ou quando uma subsume 

a outra. 
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Figura 17. Remoção de Relação Redundante 

Generalização de Atributo 

Esta transformação é caracterizada pela generalização de um atributo comum a várias EI. A Figura 18 

ilustra esta transformação. Na figura, os atributos b das EI A1 e A2, do esquema A, são corresponden-

tes. O resultado é a generalização desse atributo, sendo removido das EI A1 e A2 e dando origem ao 

atributo b da EI A, do esquema A’. Esta transformação apenas é aplicável quando a EI A subsume as 

EI A1 e A2. 
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Figura 18. Generalização de Atributo 

Generalização de Relação 

Esta transformação é caracterizada pela generalização de uma relação comum a várias EI. A Figura 19 

ilustra esta transformação. Na figura, as relações r, do esquema A, que ligam a EI B às EI A1 e A2, são 

correspondentes. O resultado é a generalização dessa relação, sendo removida das EI A1 e A2 e dando 

origem à relação r, do esquema A’, que liga a EI A à EI B. 
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Figura 19. Generalização de Relação 

 

3.6.4. Integração de Modelos 

Segundo [51], fazer a integração de modelos consiste em construir uma vista global, tendo como ponto 

de partida um conjunto de modelos desenvolvidos independentemente. Visto que o desenvolvimento 

destes modelos ocorre de forma independente, as estruturas e terminologias apresentadas são, muitas 

vezes, diferentes entre si. 

Assim sendo, é necessário perceber de que forma se podem conjugar estas diferenças, com o objetivo 

de criar uma vista ou modelo único e coerente. 

Em [48] são identificadas as seguintes fases na integração de modelos:  

1. Pré integração; 

2. Comparação de modelos; 

3. Conformidade de modelos; 

4. Unificação de modelos. 
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3.6.4.1. Pré Integração 

Nesta fase procede-se à análise dos modelos que se desejam comparar, e escolhe-se a estratégia a 

adotar para a integração. Aqui, são tomadas decisões como a quantidade de modelos a comparar; 

podem ser comparados dois ou vários modelos de cada vez. 

 

3.6.4.2. Comparação de Modelos 

Nesta fase é feita a comparação dos modelos para determinar correspondências entre EI e identificar 

possíveis conflitos. Assim sendo, torna-se necessário identificar as relações intermodelos; esta ativi-

dade é conhecida como correspondência entre modelos. 

 

3.6.4.2.1. Correspondência entre Modelos 

A definição de correspondência entre modelos obtém-se com a junção das duas palavras que compõem 

esta atividade: modelo e correspondência (matching). 

Segundo [22], um modelo é uma representação abstrata ou simbólica de algo real ou simbólica. Na 

prática, são usadas representações específicas como modelos ER, UML, eXtensible Markup Language 

(XML) ou até grafos. 

Quanto ao conceito de correspondência, pode ser definido da seguinte maneira [52]: Dados dois mo-

delos, M1 e M2, fazer a correspondência de um modelo noutro significa que, para cada conceito em 

M1, se tentará encontrar um conceito em M2 que lhe seja semanticamente similar. 

Assim sendo, podemos dizer que correspondência entre modelos consiste, de uma forma geral, na 

identificação das relações entre dois modelos em estudo.  

Importa ainda referir que, durante a atividade de correspondência entre modelos, podem ser encontra-

dos os seguintes tipos de heterogeneidades [53]: 

 Heterogeneidade Sintática – diferenças ao nível dos formatos usados na representação de 

elementos; 

 Heterogeneidade Estrutural – diferenças ao nível dos tipos e estruturas usadas para repre-

sentar elementos; 

 Heterogeneidade Semântica – diferenças ao nível da interpretação feita sobre um elemento; 

 Heterogeneidade de Sistema – diferenças ao nível das arquiteturas de sistemas, sistemas 

operativos, tipos de hardware, etc. 
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3.6.4.2.2. Semelhança entre EI 

Podemos dizer, de uma maneira geral que, duas EI são semelhantes se partilharem um conjunto de 

características entre si. Formalmente, podemos quantificar essa semelhança da seguinte forma [54]: 

 semelhança(A, B) ϵ [0..1]; 

 semelhança(A, B) = 1: as duas EI são iguais; 

 semelhança(A, B) = 0: as duas EI não têm características em comum; 

 0 < semelhança(A, B) > 1: as duas EI não são iguais, mas têm características em comum. 

 

3.6.4.2.3. Regras de Semelhança 

Segundo [55], existe um conjunto de regras que podem ser utilizadas para verificar a existência de 

semelhança entre EI de diferentes modelos. Importa salientar que, para além das regras 1 e 2, ne-

nhuma das restantes serve, por si só, para tirar alguma conclusão definitiva acerca da semelhança 

entre EI. Posto isto, as regras que consideramos relevantes para este trabalho são: 

 Regra 1 – Se duas EI tiverem o mesmo Identificador Uniforme de Recursos (URI), são iguais; 

 Regra 2 – Se duas EI tiverem as mesmas instâncias, são iguais; 

 Regra 3 – Se a descrição de duas EI for semelhante, é provável que as EI também o sejam; 

 Regra 4 – Se os atributos de duas EI forem iguais, é provável que as EI também o sejam; 

 Regra 5 – Se o nome de duas EI for igual ou semelhante, é provável que as EI também o 

sejam; 

 Regra 6 – Se o caminho hierárquico até chegar às EI em análise for igual, as EI comparadas 

são semelhantes; 

 Regra 7 – Se as superentidades de duas EI forem iguais, as EI comparadas são semelhantes; 

 Regra 8 – Se as subentidades de duas EI forem iguais, as EI comparadas são semelhantes; 

 Regra 9 – Se duas EI têm “EI irmãs” iguais, as EI comparadas são semelhantes; 

 Regra 10 – Se duas instâncias têm a mesma “EI mãe”, as instâncias comparadas são seme-

lhantes; 

 Regra 11 – Se duas EI têm uma quantidade de instâncias igual, as EI comparadas são seme-

lhantes; 

 Regra 12 – Se duas instâncias estiverem ligadas a outra instância pela mesma propriedade, 

as instâncias comparadas são semelhantes. 
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3.6.4.2.4. Processo de Correspondência entre Modelos 

Afirmar que uma EI tem correspondência com outra, tendo em conta apenas uma das regras definidas 

no ponto anterior (excetuando as regras 1 e 2), pode vir a demonstrar-se incorreto. Ou seja, para chegar 

a uma correspondência correta deve-se seguir um processo que utilize várias das regras acima identi-

ficadas. 

Em [55] é sugerido um processo de correspondência entre modelos que está ilustrado na Figura 20, e 

que compreende os seguintes passos: 

1. Dados dois modelos, pretende-se calcular as semelhanças entre qualquer par de EI; 

2. Aplicação de regras de semelhança simples e independentes (por exemplo, regras de seme-

lhança terminológica), e construção de uma matriz de semelhança entre EI; 

3. Aplicação de qualquer uma outra regra de semelhança; 

4. Combinação das regras usadas para atualização da matriz de semelhança; 

5. Repetição dos passos 3 e 4. Se for a fase final do processo, eliminação de duplicados e de 

semelhanças com valores demasiado baixos. 

A cada regra de semelhança é atribuído um peso entre 0 e 1. Estes pesos podem ser atribuídos manu-

almente ou aprendidos por programas informáticos. Uma das técnicas de atribuição manual consiste 

em atribuir peso 1 à primeira regra selecionada, 1/2 à segunda regra selecionada, 1/3 à terceira, e 

assim sucessivamente. Desta forma, garante-se que as regras mais importantes têm um peso consi-

deravelmente maior do que regras menos importantes. 

 

Figura 20. Processo de correspondência entre modelos [55] 

 

No final deste processo, é obtida uma matriz de semelhança com os valores de semelhança para as EI 

comparadas. Este processo pressupõe o estabelecer de um valor mínimo para concluir que duas EI 

são correspondentes – cut-off. Ao analisar a matriz obtida, todos os pares que tiverem valores abaixo 

desse cut-off são descartados. Este valor vem em função das necessidades contextuais, pelo que não 

existe um valor consensual definido na comunidade científica. 
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Seguindo um processo como este, torna-se possível fazer uma correta correspondência entre EI de 

diferentes modelos, e identificar aquelas que representam conceitos iguais. 

 

3.6.4.3. Conformidade de Modelos 

Nesta fase é feita a resolução de conflitos encontrados, de forma a ser depois possível unificar os 

modelos. Para isso, são usadas técnicas como conformidade de nomes, entre outras [49]. Para o âm-

bito desta investigação, não detalhamos extensivamente esta fase, visto que a fase anterior – compa-

ração de modelos – e a atividade de melhoramento de modelos (secção 3.6.3), resolvem muitos dos 

possíveis conflitos. 

Importa, no entanto, abordar brevemente a questão da conformidade de nomes. Para resolver conflitos 

ao nível dos nomes de EI, é necessário ter presente que estes podem assumir duas variantes que se 

caracterizam por: 

 Nomes Sinónimos – os nomes das EI em análise são escritos de forma diferente mas têm o 

mesmo significado; 

 Nomes Homónimos – os nomes das EI em análise são escritos e/ou lidos da mesma forma 

mas têm significado diferente. 

No que diz respeito ao primeiro tipo de conflito, a sua resolução passa pela atribuição do mesmo nome 

às EI em análise. Quanto ao segundo tipo de conflito, a sua resolução passa pela atribuição de nomes 

distintos a cada uma das EI em análise.  

Nas situações em que não seja possível resolver conflitos resultantes de inconsistências básicas, al-

guém responsável pelos modelos em causa deve guiar o designer na resolução desses mesmos con-

flitos [48]. 

 

3.6.4.4. Unificação de Modelos 

Nesta fase é feita a junção dos modelos comparados anteriormente, dando origem a um novo modelo. 

Em seguida são descritas as transformações mais comuns nesta fase [49] [50]. Nas situações em que 

não seja possível resolver conflitos resultantes de inconsistências básicas, alguém responsável pelos 

modelos em causa deve guiar o designer na resolução desses mesmos conflitos [48]. 
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Junção de EI 

Esta transformação é a mais utilizada na fase de unificação de modelos, sendo caracterizada pela 

junção de duas EI correspondentes em apenas uma EI que é renomeada com um nome comum às EI 

iniciais. A Figura 21 ilustra esta transformação. Na figura, as EI A e B, dos esquemas A e B, respetiva-

mente, são correspondentes. O resultado final é o colapsar dessas EI numa só entidade AB, do es-

quema AB. 

 

Figura 21. Junção de EI 

Introdução de Restrição de Inclusão 

Nesta transformação é introduzida uma restrição de inclusão com a intensão de mostrar que uma EI A 

subsume uma EI B, ou seja, a EI A representa um conceito mais abrangente que a EI B. A Figura 22 

ilustra esta transformação. Na figura, a EI A, do esquema A, subsume a EI B, do esquema B. O resul-

tado final é a introdução de uma restrição de inclusão que mostra isso mesmo. 

 

Figura 22. Introdução de Restrição de Inclusão 
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Introdução de Interseção 

Esta transformação é utilizada quando duas EI partilham um conjunto de características e é introduzida 

uma nova EI que representa o subdomínio comum às duas EI iniciais. A Figura 23 ilustra esta transfor-

mação. Na figura, a EI A, do esquema A, e a EI B, do esquema B têm domínios que se intersectam. O 

resultado final é a introdução de uma nova EI C que representa o subdomínio comum às EI A e B. 

 

Figura 23. Introdução de Interseção 

Introdução de União 

Nesta transformação é introduzida uma nova EI que representa a união dos domínios das duas EI 

iniciais. A Figura 24 ilustra esta transformação. Na figura, as EI A, do esquema A, e B, do esquema B 

têm domínios disjuntos. O resultado final é a introdução de uma nova EI C que represente a união dos 

domínios das EI A e B. 

 

Figura 24. Introdução de União 
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3.7. Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foram revistos vários conceitos, bem como abordadas temáticas que são fundamentais 

para uma melhor compreensão da problemática em estudo. Só assim é possível retirar conclusões e 

perceber de que forma se pode dar resposta ao problema identificado anteriormente. 

Para além de conceitos base, foram abordados os temas das AE e das AI. Foram descritos trabalhos 

realizados em contextos semelhantes a este trabalho, e linguagens para modelar SI (ER e UML), assim 

como linguagens para modelar AE (FCEO e ArchiMate). 

É sabido que as organizações procuram, cada vez mais, aumentar a sua interoperabilidade interna (por 

exemplo, entre departamentos) e externa (com organizações externas). Para isso, são usadas, com 

sucesso, AI. Como referido neste capítulo, este trabalho foca a interoperabilidade semântica entre AI. 

Para atingir essa interoperabilidade, é necessário recorrer a técnicas de engenharia inversa, melhora-

mento de modelos e integração de modelos.  

No que diz respeito à engenharia inversa, é uma matéria fundamental para permitir a criação de novas 

representações de sistemas, sendo bastante utilizado na abstração de modelos de BD. 

O melhoramento de modelos permite tornar um modelo mais correto, simples e compreensível. 

Quanto à integração de modelos, a mesma compreende quatro fases distintas aqui descritas. Neste 

trabalho, a fase de comparação entre modelos foi intensamente descrita, visto ser considerada essen-

cial para perceber quais as EI correspondentes entre diferentes modelos. Foi introduzido o conceito de 

semelhança entre EI, um conjunto de regras de semelhança entre EI e um processo que permite aplicar 

essas mesmas regras. Foram também enumeradas diferentes técnicas passíveis de serem utilizadas 

nas fases de conformidade e unificação de modelos, completando assim a integração de modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4. Objetivos e Proposta de Solução 

Este capítulo corresponde à atividade 2 – Definição dos Objetivos da Solução – e à atividade 3 da 

metodologia DSRM – Design e Desenvolvimento. 

Após termos identificado o problema e as questões de investigação, assim como analisado o trabalho 

relacionado, estamos agora em condições de definir os objetivos da solução. 

Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho é: 

 Criação de método para desenvolvimento bottom-up de AI de referência, que assegure 

a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica. 

Para além disso, queremos também alcançar os seguintes objetivos: 

 Identificação de EI correspondentes em diferentes modelos; 

 Desenvolvimento de AI de referência para o setor público da saúde portuguesa; 

 Identificação das EI mais importantes para o setor público da saúde portuguesa. 

Mediante os objetivos acima definidos, apresentamos agora o artefacto que esta investigação propõe 

para atingir esses mesmos objetivos e para dar resposta ao problema identificado no capítulo 2. 

Assim sendo, detalhamos os passos necessários para chegar ao referido artefacto. Neste trabalho, 

esse artefacto é um método que utiliza uma abordagem bottom-up para desenvolver uma AI de refe-

rência que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica. 

A Figura 25 ilustra os passos seguidos no método proposto neste trabalho, e que são descritos nas 

secções seguintes. Este método segue uma abordagem bottom-up, visto que é inicializado com o le-

vantamento dos principais SI de um setor de atividade, para chegar depois a uma AI de referência para 

esse mesmo setor. Importa ainda salientar o seguinte: 

 Os passos de Engenharia Inversa e de Melhoramento de Modelos propostos neste trabalho, 

consistem na aplicação das transformações identificadas por outros autores e que estão des-

critas nas secções 3.6.2 e 3.6.3; 

 O passo de Integração de Modelos é a proposta principal deste trabalho e que acrescenta valor 

ao contexto onde o mesmo se insere; 

 Pode não ser necessário recorrer aos passos de Engenharia Inversa e de Melhoramento de 

Modelos, caso os SI em análise já se encontrem corretamente modelados num nível de abs-

tração superior ao nível de BD e estejam devidamente alinhados. 
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Depois de desenvolvida a nova AI, procedemos à sua avaliação (capítulo 6) e são tecidas algumas 

considerações relativas ao trabalho elaborado até ao momento e ao trabalho a desenvolver no futuro 

(capítulo 7). 

 

 

Figura 25. Passos da Proposta de Solução 
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4.1. Levantamento dos Principais SI de um Setor 

de Atividade 

Num determinado setor de atividade podem existir dezenas ou centenas de SI. Estes SI são muitas 

vezes desenvolvidos de forma independente, sem ter em conta os SI já existentes, fazendo com que 

ocorram problemas de interoperabilidade entre os mesmos. 

De modo a conceber uma AI de referência, é necessário perceber, juntamente com os responsáveis 

pelos SI de um determinado setor de atividade, quais os SI mais importantes e que fazem sentido servir 

de base à criação da referida AI. 

Com a identificação desses SI, é possível aceder às EI, atributos e relações mais importantes para o 

setor, e torna-se assim possível dar início ao desenvolvimento da AI de referência. 

 

4.2. Engenharia Inversa 

Após serem identificados os principais SI de um determinado setor de atividade, e analisados os seus 

modelos e tabelas de BD originais, é necessário proceder a algumas alterações e à sua modelação. 

Assim sendo, neste passo existem duas claras distinções de atividades: 

1. Aplicação de transformações de Engenharia Inversa; 

2. Representação dos modelos com UML e XML. 

De um modo individual e isolado, este passo não introduz novos conteúdos ao contexto onde este 

trabalho se insere, visto consistir principalmente na utilização das transformações identificadas por ou-

tros autores e que estão descritas na secção 3.6.2. 

No que diz respeito à primeira atividade, são aplicadas algumas transformações de engenharia inversa 

(secção 3.6.2) de modo a fazer uma abstração dos modelos e tabelas analisadas e chegar a modelos 

individuais para cada um dos SI analisados. Essa abstração permite obter modelos onde não exista 

referência a dados característicos apenas de BD. Esta atividade garante, por exemplo, que atributos 

exclusivos das BD (e.g. db_createdBy) ou EI que só têm utilidade ao nível das BD, não estejam pre-

sentes num nível de abstração superior. 

Na segunda atividade, é feita a modelação dos SI com a linguagem UML e XML. O uso do UML tem a 

ver com o facto de ter sido esta a linguagem escolhida para representar a AI a desenvolver (secção 
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3.5.3). Por outro lado, o uso do XML permite representar separadamente os atributos de cada EI, e 

facilita a integração de modelos a ser aplicada na secção 4.4 deste trabalho. 

O resultado final deste processo é um modelo individual para cada um dos SI analisados, sem dados 

característicos de BD e modelado em linguagem UML. 

 

4.3. Melhoramento de Modelos 

Após ser feita a abstração dos modelos e tabelas de BD (secção 4.2), procedemos ao seu melhora-

mento. Para isso, são usadas algumas transformações de melhoramento de modelos (secção 3.6.3), 

assim como boas práticas do UML, como a generalização de EI, especialização de EI, introdução de 

herança, separação de conceitos, etc [35]. Neste passo, e como é possível existir uma AI de referência 

para um setor mais geral do que o setor em análise, é necessário e útil ter em conta a AI de referência 

desse setor, de modo a aumentar também a interoperabilidade entre o setor em estudo e o setor mais 

abrangente. 

De um modo individual e isolado, este passo não introduz novos conteúdos ao contexto onde este 

trabalho se insere, visto consistir principalmente na utilização das transformações identificadas por ou-

tros autores e que estão descritas na secção 3.6.3. 

O resultado final deste melhoramento é um modelo individual final para cada um dos SI analisados, 

com melhoramentos que permitam aumentar o entendimento e correção dos mesmos. 

 

4.4. Integração de Modelos 

Após serem efetuados melhoramentos nos modelos individuais dos SI analisados, procedemos à inte-

gração dos mesmos, de forma a ser possível concluir a execução do método proposto neste trabalho, 

e obter assim uma AI de referência para um determinado setor de atividade, onde não existe duplicação 

de EI correspondentes.  

Este passo constitui a principal proposta deste trabalho e que acrescenta valor ao contexto onde o 

mesmo se insere. 
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A secção 3.6.4 apresenta uma descrição mais teórica e abrangente no que diz respeito à integração 

de modelos. Por esse motivo, é necessário proceder a um enquadramento do tema no contexto espe-

cífico deste trabalho. Para isso são, em seguida, descritas as quatro fases adaptadas à solução da 

integração de modelos, dando maior relevo à segunda fase – comparação de modelos. 

 

4.4.1. Pré Integração da Proposta de Solução 

No contexto deste trabalho, e de forma a atingir o objetivo de identificar EI correspondentes em dife-

rentes modelos, são apenas feitas comparações binárias. Ou seja, são comparados dois modelos de 

cada vez. 

 

4.4.2. Comparação de Modelos da Proposta de Solução 

A comparação de modelos utilizada na proposta de solução deste trabalho tem como base o processo 

descrito na secção 3.6.4.2. 

Primeiramente, é necessário quantificar o conceito de correspondência no âmbito deste trabalho, definir 

um limite mínimo para concluir que duas EI são correspondentes e atribuir pesos a cada uma das regras 

de semelhança descritas anteriormente. Depois disso, é definido o processo de correspondência a 

utilizar nesta investigação. 

 

4.4.2.1. Correspondência de Nomes e Atributos 

É necessário esclarecer que, para o âmbito deste trabalho, consideramos que dois nomes são corres-

pondentes se tiverem labels iguais ou sinónimas, ou se técnicas de correspondência de nomes permi-

tirem concluir que são iguais ou semelhantes. No que diz respeito à correspondência de atributos, 

consideramos que duas EI são correspondentes se pelo menos 75% dos atributos de uma EI tiverem 

correspondência com os atributos da outra EI. Importa ainda salientar que este parâmetro pode ser 

configurável em função do negócio e do grau de certeza que se pretenda ter. 
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4.4.2.2. Cut-off 

Quanto ao limite mínimo para concluir que duas EI são correspondentes (cut-off), escolhemos o valor 

de 0.75 por acharmos que, seguindo o processo definido na secção 4.4.2.5, esse valor é suficiente-

mente elevado para não obter falsos positivos. Importa ainda salientar que este parâmetro pode ser 

configurável em função do negócio e do grau de certeza que se pretenda ter. 

 

4.4.2.3. Agrupamento de Regras de Semelhança 

A Tabela 3 agrupa as regras de semelhança descritas na secção 3.6.4.2.3 por ordem de importância, 

sendo que no Grupo 1 estão presentes as regras mais importantes para verificar a semelhança entre 

EI e no Grupo 4 estão presentes as menos importantes. Na definição desse agrupamento, tem-se em 

consideração que a integração de modelos utilizada neste trabalho, assenta numa abordagem bottom-

up, onde o modelo final é obtido através da aplicação de primitivas bottom-up, partindo de conceitos 

elementares e construindo conceitos mais complexos [56]. Por essa razão, consideramos que a des-

crição ou os atributos de uma EI (regras 3 e 4, respetivamente) têm mais importância que o nome dado 

a uma EI (regra 5). 

 

Tabela 3. Agrupamento de Regras de Semelhança 

As seguintes designações são atribuídas aos grupos presentes na Tabela 3: 

 Grupo 1 – Igualdade Assegurada; 

 Grupo 2 – Semelhança da Estrutura Interna – Compara a estrutura interna das EI; 

 Grupo 3 – Semelhança Terminológica – Compara as labels das EI; 

 Grupo 4 – Semelhança da Estrutura e de Extensão – Compara a estrutura externa das EI 

(Regras 6 a 9) e compara as instâncias das EI (Regras 10 a 12). 

 

4.4.2.4. Pesos Atribuídos por Regra de Semelhança 

O peso atribuído a cada uma das regras é dado em função da equação: 
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 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂𝑺𝒆𝒎𝒆𝒍𝒉𝒂𝒏𝒄𝒂 =
1

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜
 (1) 

onde 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 faz referência ao número do grupo que contém uma determinada 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑆𝑒𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎 

Assim sendo, a Tabela 4 apresenta os pesos de cada uma das regras de semelhança descritas na 

secção 3.6.4.2.3 deste documento. 

 

Tabela 4. Pesos atribuídos às Regras de Semelhança 

 

4.4.2.5. Processo de Correspondência entre Modelos 

No âmbito deste trabalho, usamos o seguinte processo de correspondência entre modelos: 

1. Dados dois modelos, pretende-se calcular as semelhanças entre qualquer par de EI; 

2. Escolher par de EI a serem comparadas; 

3. Iterar, por ordem, por todos os grupos de regras de semelhança definidos na secção 4.4.2.3 e 

aplicar, no máximo, uma regra de cada um dos grupos; 

4. Somar pesos das regras aplicadas; 

5. Quando a soma dos pesos for igual ou superior ao cut-off (0.75), as EI são consideradas corres-

pondentes e o processo termina; 

6. Se no final do processo, o valor obtido for inferior ao cut-off (0.75), as EI não são consideradas 

correspondentes. 

Caso alguma correspondência evidente não seja validada por este processo, procede-se a uma inter-

pretação contextual, recorrendo, se necessário, a alguém responsável pelos modelos em causa. 

No final desta fase é possível apresentar as EI correspondentes entre diferentes modelos. 
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4.4.3. Conformidade de Modelos da Proposta de Solução 

Com a utilização das regras de semelhança e do processo de correspondência descritas na fase de 

Comparação de Modelos (secção 4.4.2), os conflitos são minimizados. Por exemplo, não corremos o 

risco de duas EI homónimas (mesma grafia e/ou pronúncia, mas sentidos diferentes) serem considera-

das correspondentes porque são tidas em conta as descrições e os atributos das EI. 

 

4.4.4. Unificação de Modelos da Proposta de Solução 

Nesta fase é feita a unificação dos modelos individuais de cada um dos SI analisados. Para realizar 

essa unificação, são usadas as transformações apresentadas na secção 3.6.4.4 deste documento.  

Para além disso, importa salientar o seguinte:  

 O nome da EI resultante da união de duas EI correspondentes adquire a designação mais 

usual; 

 No que diz respeito aos atributos a figurarem no modelo final, optamos por introduzir todos os 

atributos resultantes da união de duas EI correspondentes;  

 Caso existam AI de referência mais gerais àquela que se pretende desenvolver, é possível 

utilizar as definições presentes na mesma quando se verifiquem incoerências entre modelos 

analisados; 

 Os responsáveis pelos modelos analisados podem indicar qual a melhor forma de unificar al-

guma EI em específico. 

O resultado final da integração de modelos é um modelo individual final que resulta da unificação dos 

SI analisados, onde se garante que não existe duplicação de EI correspondentes. Este modelo final, é 

também o output final do método proposto neste trabalho para definir uma AI de referência para um 

determinado setor de atividade. 
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4.5. Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a proposta de solução para este trabalho. Essa proposta é um método 

que permite desenvolver, com uma abordagem bottom-up, uma AI de referência que seja fácil de man-

ter. 

O primeiro passo desse método centra-se na necessidade de perceber quais os SI mais relevantes 

para um determinado setor. Após a análise desses SI, é importante proceder à sua modelação recor-

rendo, não só à engenharia inversa, como à representação dos modelos na linguagem UML. 

Chegando a representações abstraídas dos SI em análise, torna-se possível efetuar alguns melhora-

mentos nos modelos antes de prosseguir para a integração de modelos. O resultado destes melhora-

mentos pode ser visto como um modelo final, mais correto, simples e compreensível, de cada um dos 

SI analisados. 

 A integração de modelos é constituída por quatro fases: pré integração, comparação de modelos, con-

formidade de modelos e unificação de modelos. Destas quatro fases, a de comparação de modelos, 

adquire uma grande importância, visto que é aqui que se encontram correspondências de EI entre os 

modelos analisados. No final desta fase, é possível obter um modelo final que seja o resultado da 

unificação dos SI analisados. 
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5. Demonstração 

Este capítulo corresponde à atividade 4 da metodologia DSRM – Demonstração. Depois de abordada 

a proposta de solução, é agora feita uma demonstração que visa clarificar de que forma a solução 

proposta neste trabalho permite resolver o problema definido anteriormente, dar resposta às questões 

de investigação e atingir os objetivos definidos. 

Nesta demonstração é feita a instanciação da proposta de solução deste trabalho ao setor público da 

saúde portuguesa, culminando na criação de uma AI de referência para o mesmo. No entanto, e devido 

ao facto da documentação, facultada pela SPMS, relativa aos SI desse setor específico, ter um caráter 

confidencial e uma elevada complexidade, será primeiramente feita uma instanciação com um exemplo 

académico. 

 

5.1. Demonstração com Exemplo Académico 

Nesta demonstração, é utilizado um exemplo académico onde são percorridos os passos da proposta 

de solução deste trabalho (capítulo 4). 

Para uma melhor compreensão, esta demonstração segue a seguinte estrutura: 

1. Demonstração dos passos de Engenharia Inversa e de Melhoramento de Modelos; 

2. Demonstração do passo de Integração de Modelos. 

 

5.1.1. Demonstração dos passos de Engenharia Inversa e de 

Melhoramento de Modelos 

Nesta secção, pretende-se fazer a demonstração dos passos de Engenharia Inversa e de Melhora-

mento de Modelos presentes na proposta de solução deste trabalho (secções 4.2 e 4.3). Para isso, é 

considerado o seguinte exemplo académico: 

Dadas cinco tabelas de BD (Figura 26), pretende-se obter um modelo que represente conceptualmente 

essas mesmas tabelas e as relações estabelecidas entre elas. Nas tabelas, NC indica o número do 

campo de uma tabela, PK indica se um certo campo é ou não chave primária (Primary Key) da tabela 

e FK indica se um certo campo é ou não chave estrangeira (Foreign Key) da tabela. A tabela Medico e 

a tabela Auxiliar representam conceitos que são especificações do conceito Pessoa. 
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Figura 26. Tabelas de BD do exemplo académico 

 

Partindo das tabelas presentes na Figura 26, é necessário perceber de que forma essas tabelas estão 

relacionadas entre si, quais os campos que representam chaves primárias ou estrangeiras, quais os 

campos que representam atributos que devem ser removidos num nível de abstração mais elevado, 

etc. Para isso, é seguida a estratégia descrita na secção 4.2 deste documento. Nomeadamente, são 

desenvolvidas EI (no exemplo, cada tabela passa a ser representada como EI), são removidos atributos 

que funcionem como chaves estrangeiras (por exemplo, o atributo idMorada da tabela Pessoa), são 

removidos atributos que apenas tenham significado ao nível das BD (por exemplo, o atributo dbCrea-

tedBy da tabela Pessoa).  

Após serem identificadas e realizadas todas essas alterações, utiliza-se a linguagem UML para proce-

der à modelação, tendo como resultado o modelo presente na Figura 27, designado doravante por 

modelo A. 
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Figura 27. Modelo A do exemplo académico após passo de Engenharia Inversa 

 

Depois de chegarmos a um modelo onde não estejam presentes dados característicos de BD, é neces-

sário proceder ao melhoramento do modelo. A estratégia de melhoramento seguida encontra-se des-

crita na secção 4.3 deste documento. Nomeadamente, é feita a separação de conceitos (no exemplo, 

a EI Morada pode ser dividida em duas, visto que representa claramente o conceito de morada portu-

guesa e de morada estrangeira), é feita a remoção de atributos redundantes (atributos nome e idade 

na EI Medico são redundantes porque também estão presentes na EI Pessoa), é feita a generalização 

de relação (as relações que existem entre as EI Contacto e Medico e entre Contacto e Auxiliar devem 

ser generalizadas, sendo estas duas relações removidas e criada uma nova relação entre a EI Contacto 

e Pessoa). Após serem realizadas essas alterações, é possível obter o modelo presente da Figura 28. 

 

Figura 28. Modelo A do exemplo académico após passo de Melhoramento de Modelos 
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5.1.2. Demonstração do passo de Integração de Modelos 

Nesta secção, pretende-se fazer a demonstração do passo de Integração de Modelos presente na 

proposta de solução deste trabalho (secção 4.4), onde se dá enfoque às fases de comparação e unifi-

cação de modelos. Para isso, é considerado o seguinte exemplo académico: 

Dados dois modelos A e B, onde o modelo A se refere ao resultado final da demonstração anterior 

(Figura 28), e o modelo B se encontra representado na Figura 29, pretende-se primeiramente perceber 

quais as EI correspondentes entre os dois modelos. Neste exemplo, A.Pessoa tem o significado de “EI 

do modelo A com o nome Pessoa”. 

 

Figura 29. Modelo B do exemplo académico 

 

Analisando simplesmente os modelos das Figuras 28 e 29, é possível idealizar que os pares de EI 

A.Pessoa/B.Pessoa, A.Medico/B.Doutor e A.Contacto/B.Contacto são correspondentes. No entanto, é 

necessário comprovar que essa idealização é verdadeira e fundamentada. Para efeitos de demonstra-

ção, vamos proceder apenas à comparação do segundo par identificado. 

Iterando pelos grupos de regras de semelhança definidos na secção 4.4.2.3, a primeira regra que se 

pode aplicar é a Regra 4 – Se os atributos de duas EI forem iguais, é provável que as EI também o 

sejam – para que esta regra se possa aplicar, tem que haver uma igualdade ao nível dos atributos de 

75% ou mais. Contabilizamos o peso dessa regra (0.5) numa variável inicializada a zero. Como o valor 

acumulado nessa variável ainda não ultrapassa o cut-off estabelecido de 0.75, continuamos a iteração. 

Assim, a segunda regra a aplicar é a Regra 5 – Se o nome de duas EI for igual ou semelhante, é 

provável que as EI também o sejam – porque os nomes das EI são sinónimos. Somando o peso dessa 

regra (0.33) na variável inicializada anteriormente, obtemos o valor 0.88. Visto que este valor já ultra-

passa o cut-off de 0.75, consideramos que as EI são correspondentes e terminamos o processo de 

correspondência. 
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Seguindo um raciocínio equivalente, é possível concluir que os outros dois pares de EI referidos ante-

riormente contêm também EI correspondentes, e que não existe qualquer outro par de EI correspon-

dentes. 

No final da fase de comparação de modelos, podemos então concluir que A.Pessoa é correspondente 

com B.Pessoa, A.Medico é correspondente com B.Doutor e A.Contacto é correspondente com B.Con-

tacto. 

Partindo destas conclusões, pretende-se agora resolver os conflitos existentes. Neste exemplo existe 

um conflito de nomes, visto que as EI A.Medico e B.Doutor têm nomes sinónimos. Assim sendo, reno-

meamos uma dessas EI para que ambas fiquem com a mesma designação. 

Depois de resolver todos os conflitos, é possível proceder à unificação dos modelos. Explorando as 

transformações de unificação apresentadas na secção 3.6.4.4, usamos a transformação Junção de 

Entidades, para colapsar todos os pares de EI correspondentes. 

Assim sendo, obtemos o modelo final unificado, onde se garante que não existe duplicação de EI cor-

respondentes, que está representado na Figura 30. 

 

Figura 30. Unificação dos Modelos A e B do exemplo académico 

 

Importa salientar que o nome da EI resultante da união das EI A.Medico e B.Doutor fica com a desig-

nação Medico por ser o termo mais usual. 
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5.2. AI de Referência para o Setor Público da Sa-

úde Portuguesa 

Nesta secção, a proposta de solução desta investigação (capítulo 4) é instanciada ao setor público da 

saúde portuguesa, culminando no desenvolvimento de uma proposta de AI de referência para o mesmo. 

Embora seja utilizado o mesmo raciocínio da demonstração anterior (secção 5.1), a instanciação des-

crita nesta secção não pretende ser tão extensa, pelo facto de se mostrar impraticável detalhar exaus-

tivamente todos os pormenores da mesma. Para além disso, por uma questão de confidencialidade, os 

documentos cedidos pela SPMS, assim como os atributos de todas as EI analisadas, não são apresen-

tados neste documento. 

Para uma melhor compreensão, esta instanciação segue a seguinte estrutura: 

1. Passo de Levantamento dos Principais SI do SNS; 

2. Passo de Engenharia Inversa; 

3. Passo de Melhoramento de Modelos; 

4. Passo de Integração de Modelos. 

 

5.2.1. Passo de Levantamento dos Principais SI do SNS 

Neste primeiro passo, é seguida a estratégia presente na secção 4.1. Desse modo, é feito o levanta-

mento dos principais SI geridos pela SPMS. 

Juntamente com os responsáveis pelo departamento de SI da SPMS, percebeu-se a importância de 

desenvolver uma AI de referência tendo como base os três SI que serão encarados, no futuro, como o 

pilar do SNS. Os SI em causa são: 

 Registo Nacional de Utentes (RNU) – encontra-se em funcionamento há vários anos, e tem 

como objetivo principal identificar e registar centralmente os utentes inscritos no SNS. A docu-

mentação, cedida pela SPMS, relativa a este SI é um modelo conceptual de BD; 

 Registo Nacional de Profissionais (RNP) – encontra-se neste momento na sua fase final de 

desenvolvimento, e tem como objetivo principal identificar e caracterizar os profissionais do 

SNS; A documentação, cedida pela SPMS, relativa a este SI é um conjunto de tabelas de BD; 
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 Sistema de Gestão de Entidades de Saúde (SGES) – encontra-se neste momento na sua 

fase final de desenvolvimento, e tem como objetivo principal identificar e caracterizar as enti-

dades prestadoras de cuidados de saúde. A documentação, cedida pela SPMS, relativa a este 

SI é um modelo conceptual num nível de abstração superior ao de BD. 

O resultado final deste passo são os modelos e tabelas originais dos SI acima mencionados, facultados 

pela SPMS. Por motivos de confidencialidade pedida pela SPMS, estes modelos e tabelas não são 

apresentados neste documento. 

 

5.2.2. Passo de Engenharia Inversa 

Partindo dos modelos e tabelas originais dos principais SI do SNS (RNU, RNP e SGES), é seguida a 

estratégia descrita na secção 4.2. e que pode ser facilmente compreendida na demonstração com 

exemplo académico da secção 5.1.1. Este passo permite chegar a um nível de abstração mais elevado 

que o inicial, e termina com a modelação em UML dos modelos analisados. Particularizando a esta 

instanciação, é possível destacar as ações mais relevantes realizadas neste passo. Os exemplos con-

cretos que se apresentam para cada uma dessas ações pretendem apenas ser explicativos e elucida-

tivos, e não exaustivos. 

 Desenvolvimento de EI – tabelas passam a estar representadas conceptualmente como EI. 

Esta ação só tem efeito no modelo do RNP, visto ser este o único que contém tabelas de BD 

na sua documentação; 

 Remoção de atributos exclusivos de modelos de BD – atributos que apenas tenham signi-

ficado e utilidade ao nível das BD, são retirados. Particularizando aos SI analisados, são en-

contrados vários atributos que se enquadram neste cenário. Por exemplo, nos modelos iniciais 

do RNU e RNP são encontrados atributos como created_by, creation_date, last_updated_by; 

 Remoção de chaves estrangeiras – atributos que funcionem como chave estrangeira são 

removidos das EI, e são criadas relações entre essas EI e as EI onde os atributos em questão 

funcionam como chave primária. Por exemplo, num dos modelos iniciais analisados, um atri-

buto pro_profissid_pessoal_id está presente numa EI ProProfissid como chave estrangeira, e 

numa EI ProProfissidPessoal como chave primária. O referido atributo é removido da EI Pro-

Profissid e é criada uma relação entre as duas EI envolvidas; 

 Remoção de tabelas que apenas têm significado no contexto das BD – certas tabelas têm 

significado no contexto das BD, mas num nível de abstração mais elevado, onde se pretende 

identificar os principais conceitos de um determinado modelo, essas tabelas devem ser remo-
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vidas. Por exemplo, nos modelos iniciais analisados são encontradas tabelas como IduHistFa-

milia, ProHistElemEquipas, que mais não são do que tabelas que guardam registos relaciona-

dos com históricos. 

O resultado final deste passo é um modelo individual para cada um dos SI analisados, sem dados 

característicos de BD e modelados em linguagem UML. Por motivos de confidencialidade, estes mo-

delos não são apresentados neste documento. 

 

5.2.3. Passo de Melhoramento de Modelos 

Partindo dos modelos individuais de cada um dos SI analisados (RNU, RNP e SGES), é seguida a 

estratégia descrita na secção 4.3, e que pode ser facilmente compreendida na demonstração com 

exemplo académico da secção 5.1.1. Este passo permite chegar a modelos melhorados e com uma 

maior correção. Particularizando a esta instanciação, é possível destacar as ações mais relevantes 

realizadas neste passo. Os exemplos concretos que se apresentam para cada uma dessas ações pre-

tendem apenas ser explicativos e elucidativos, e não exaustivos. 

 Generalização de EI – o resultado da união de duas ou mais EI dá origem a uma nova EI, que 

fica com as características comuns das EI iniciais. Por exemplo, num dos modelos analisados, 

as EI Profissional, SocioAcionista e CorpoGerente permitem fazer uma generalização e criar 

uma EI Pessoa; 

 Generalização de Atributo – atributos que estejam repetidos em duas EI que partilham a 

mesma EI “mãe”, podem ser retirados das suas EI e introduzidos na EI “mãe”; 

 Separação de Conceitos – para uma melhor divisão dos conceitos, é útil proceder à separa-

ção dos mesmos. Por exemplo, num dos modelos analisados a EI IduCorreio, representa tanto 

o conceito de morada portuguesa como o de morada estrangeira. Deste modo, devem ser 

separados esses conceitos, resultando na criação de uma EI MoradaPortuguesa e outra Mo-

radaEstrangeira. 

 Introdução de Correta Nomenclatura – para uma melhor correção do modelo, são introduzi-

das algumas boas práticas no que diz respeito à nomenclatura a ser usada. Por exemplo, op-

tou-se por uniformizar todos os modelos analisado, representando todos os nomes de EI com 

a primeira letra maiúscula, e todos os nomes dos atributos com a primeira letra minúscula. 

Importa ainda aqui salientar que, como existe uma AI de referência para toda a AP portuguesa (setor 

mais abrangente que o da saúde pública portuguesa), neste passo são também introduzidas represen-

tações de conceitos presentes nessa mesma AI. Ou seja, de modo a melhorar o alinhamento entre a 
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AI da AMA e os SI em análise, e por não haver uma representação única estabelecida para alguns 

conceitos (por exemplo, os conceitos Morada, Contacto, Naturalidade), opta-se por representar esses 

conceitos da mesma maneira que se encontram representados na AI da AMA. 

O resultado final deste passo é um modelo individual final para cada um dos SI analisados, com me-

lhoramentos que permitam um melhor entendimento e correção dos mesmos. Devido ao facto desses 

modelos resultarem de alterações propostas neste trabalho, os mesmos encontram-se nos Ane-

xos C, D e E. Por motivos de confidencialidade, os atributos de cada um destes modelos não são 

apresentados neste documento. 

 

5.2.4. Passo de Integração de Modelos 

Partindo dos modelos individuais melhorados e finais de cada um dos SI analisados (RNU, RNP e 

SGES), é seguida a estratégia descrita na secção 4.4. e que pode ser facilmente compreendida na 

demonstração com exemplo académico da secção 5.1.2. Particularizando a esta instanciação, é pos-

sível destacar as duas grandes ações realizadas neste passo. Os exemplos concretos que se apresen-

tam para cada uma dessas ações pretendem apenas ser explicativos e elucidativos, e não exaustivos. 

 Identificação de EI correspondentes entre modelos – com a análise dos modelos individuais 

finais para cada um dos SI analisados, dos seus atributos e definições é utilizado o Processo 

de Correspondência entre Modelos (secção 4.4.2.5) para identificar todas as EI corresponden-

tes que podem ser colapsadas. Por exemplo, EI que representam conceitos como Contacto, 

Convenção, Estabelecimento, GrupoProfissional, Morada, Profissional encontram correspon-

dência em um ou nos outros dois modelos analisados; 

 Junção de EI Correspondentes – após terem sido encontradas todas as correspondências 

de EI entre os modelos analisados, é necessário colapsar todas essas EI de modo a garantir 

que, no modelo unificado, não existem conceitos repetidos. Nesse colapsar, a EI resultante fica 

também com a união de todas as relações das duas EI originais. Por exemplo, ao juntar a EI 

Contacto, que está presente nos três modelos analisados, obtemos no modelo final uma única 

EI Contacto, que contém todas as relações das EI Contacto originais. 

De salientar apenas que, no que diz respeito aos atributos a figurarem no modelo final, optamos por 

introduzir todos os atributos resultantes da união de duas EI correspondentes, utilizar a definição pre-

sente na AI de referência da AMA, ou seguir as indicações de alguém responsável pelos SI analisados. 

O resultado final deste passo é um modelo individual final que resulta da unificação dos SI analisados, 

e que é a proposta deste trabalho para servir como AI de referência para o setor público da saúde 

portuguesa. Esse modelo encontra-se, no Anexo F deste trabalho. A avaliação deste modelo é 

realizada no capítulo 6. 
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6. Avaliação 

Este capítulo corresponde à atividade 5 da metodologia DSRM – Avaliação. Depois de termos descrito 

a arquitetura da solução, impõe-se agora abordar a forma como irá ser feita a avaliação do trabalho 

desenvolvido. 

Segundo [3], a avaliação é considerada uma das mais importantes componentes na metodologia 

DSRM, visto ser nesta atividade que se valida o contributo do artefacto desenvolvido para a solução do 

problema identificado anteriormente (capítulo 2), assim como a utilidade, qualidade e eficácia do 

mesmo.  

Para uma melhor compreensão do âmbito da instanciação realizada no setor público da saúde portu-

guesa, a Figura 31 demonstra conceptualmente a situação atual da motivação identificada (capítulo 2) 

e a situação que pretendemos atingir com a solução proposta. A representação da esquerda ilustra a 

motivação identificada: não existe uma AI de referência para o setor público da saúde portuguesa que 

facilite a interoperabilidade entre os SI da SPMS e entre a própria SPMS e a AMA; a forma oval repre-

senta a falta de uma AI de referência para o setor público da saúde portuguesa. A representação da 

direita ilustra a instanciação da proposta de solução deste trabalho: criação de uma AI de referência 

para o setor público da saúde portuguesa, que tenha como base os SI do SNS e que utilize algumas 

das boas práticas e definições presentes na AI da AMA. 

Como referido em [2], o facto de se seguir uma AI de referência faz com que se melhore a interopera-

bilidade entre modelos. Logo, esta solução leva, por si só, a um aumento do nível da interopera-

bilidade referida anteriormente. 

 

Figura 31. Situação atual e esperada do setor público da saúde portuguesa 

 

Agora que representámos conceptualmente a situação atual e a situação esperada com a proposta de 

solução deste trabalho, estamos em condições de abordar situações mais específicas da avaliação. 
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A avaliação realizada neste trabalho é também feita com recurso a métricas, permitindo avaliar, de 

forma prática, o artefacto proposto - método para desenvolvimento bottom-up de AI de referência que 

assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica. Para isso, é primeiramente 

utilizada a instanciação feita no setor público da saúde portuguesa, mais concretamente o modelo que 

é proposto como AI de referência para esse setor, e os SI que estiveram na base do seu desenvolvi-

mento. Em seguida, é utilizada essa mesma instanciação e outros trabalhos desenvolvidos em contexto 

semelhante. 

No que diz respeito à avaliação de AI e modelos, existe um conjunto de métricas que contribuem para 

essa avaliação [27] [57]. Neste trabalho, são consideradas as seguintes métricas: 

 Número de EI (NEI); 

 Número de Relações entre EI (NR); 

 Número de Atributos (NA). 

Estas métricas servem para avaliar a dimensão de uma AI ou de um modelo, e estão diretamente 

relacionadas com a facilidade de manutenção dos mesmos [58]. Ou seja, quanto menor o valor destas 

métricas, maior a facilidade de manutenção de uma AI ou modelo. 

Para além disso, foram também realizados questionários, no sentido de tornar mais completa esta ava-

liação. No entanto, a obtenção e análise das respostas aos mesmos tornou-se bastante limitada devido 

ao facto de termos tido acesso a um número extremamente reduzido de respostas e de estas serem 

inconclusivas. Assim sendo, os referidos questionários não são considerados neste trabalho. 

 

6.1. Comparação com Modelos Individuais Finais 

De modo a ser possível tirar conclusões relativamente ao método proposto neste trabalho, é então feita 

a comparação entre o modelo proposto para AI de referência do setor público da saúde portuguesa 

(Anexo F), e o conjunto dos modelos finais dos SI (RNU, RNP e SGES) que servem de base à referida 

AI (Anexos C, D e E). Por motivos de confidencialidade, os atributos não se encontram neste docu-

mento. 

A seguinte equação genérica é o resultado das comparações a realizar: 

 ( ∑ 𝑴𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝑴𝑰𝑭

𝑺𝑰=𝟑

𝑺𝑰=𝟏

) 𝒐𝒑 𝑴𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍  (2) 
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onde 

∑ 𝑴𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝑴𝑰𝑭
𝑺𝑰=𝟑
𝑺𝑰=𝟏  representa o somatório de valores de uma determinada métrica para o conjunto 

dos modelos individuais finais dos SI analisados do setor da saúde portuguesa (RNU, RNP e SGES), 

𝒐𝒑 representa um operador de grandeza (menor “<”, maior “>” ou igual “=”), 

𝑴𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 representa o valor de uma determinada métrica para o modelo final que é a 

proposta para AI de referência do setor público da saúde portuguesa. 

Com a análise aos modelos finais dos SI analisados (Anexos C, D e E) e do modelo proposto para AI 

de referência do setor da saúde portuguesa (Anexo F), assim como dos seus respetivos atributos, é 

possível retirar algumas informações relativas a cada uma das métricas anteriormente identificadas. 

 

6.1.1. Número de EI 

Modelo Analisado Número de EI 

RNU 25 

RNP 27 

SGES 57 

Modelo Final 82 

Tabela 5. Número de EI por modelos analisados 

 

Partindo dos dados da Tabela 5, é possível fazer a comparação entre o somatório das EI dos modelos 

individuais e as EI do modelo final. Esta comparação está representada na Figura 32, sendo percetível 

que o somatório das EI dos três modelos individuais é superior ao número de EI do modelo final (Equa-

ção 3). 

 

Figura 32. Comparação entre o somatório das EI dos modelos individuais e do modelo final 

109

82

S O MA T Ó R I O  MO D E L O S  

I N D I V I D U A I S  F I N A I S

MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE E I
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 ( ∑ 𝑵𝑬𝑰𝑴𝑰𝑭

𝑺𝑰=𝟑

𝑺𝑰=𝟏

) > 𝑵𝑬𝑰𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 (3) 

 

6.1.2. Número de Relações entre EI 

Modelo Analisado Número de Relações 

RNU 33 

RNP 21 

SGES 75 

Modelo Final 111 

Tabela 6. Número de relações entre EI por modelos analisados 

 

Partindo dos dados da Tabela 6, é possível fazer a comparação entre o somatório das relações entre 

EI dos modelos individuais e as relações entre EI do modelo final. Esta comparação está representada 

na Figura 33, sendo percetível que o somatório das relações entre EI dos três modelos individuais é 

superior ao número das relações entre EI do modelo final (Equação 4). 

 

Figura 33. Comparação entre o somatório das relações dos modelos individuais e do modelo final 

 

 
( ∑ 𝑵𝑹𝑴𝑰𝑭

𝑺𝑰=𝟑

𝑺𝑰=𝟏

) > 𝑵𝑹𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍  

 

(4) 

129

111

S O MA T Ó R I O  MO D E L O S  

I N D I V I D U A I S  F I N A I S

MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE RELAÇÕES



60 
 

6.1.3. Número de Atributos 

Modelo Analisado Número de Atributos 

RNU 134 

RNP 102 

SGES 181 

Modelo Final 289 

Tabela 7. Número de atributos por modelos analisados 

 

Partindo dos dados da Tabela 7, é possível fazer a comparação entre o somatório dos atributos dos 

modelos individuais e os atributos do modelo final. Esta comparação está representada na Figura 34, 

sendo percetível que o somatório dos atributos dos três modelos individuais é superior ao número de 

atributos do modelo final (Equação 5). 

 

Figura 34. Comparação entre o somatório dos atributos dos modelos individuais e do modelo final 

 

 
( ∑ 𝑵𝑨𝑴𝑰𝑭

𝑺𝑰=𝟑

𝑺𝑰=𝟏

) > 𝑵𝑨𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 

 

(5) 

 

417

289

S O MA T Ó R I O  MO D E L O S  

I N D I V I D U A I S  F I N A I S

MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE ATRIBUTOS
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6.1.4. Conclusões da Comparação com Modelos Individuais Fi-

nais 

Com a aplicação de três métricas de dimensão para fazer comparações entre a proposta de AI de 

referência e os modelos que servem de base ao desenvolvimento da mesma, torna-se possível tirar 

uma conclusão em relação ao artefacto que esta investigação propõe – método para desenvolvimento 

bottom-up de AI de referência que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semân-

tica. 

Como visto nas secções anteriores, as comparações indicam que, a AI de referência para o setor pú-

blico da saúde portuguesa contém menos EI, menos relações entre EI e menos atributos do que o 

somatório dos modelos que são a base dessa mesma AI. 

Como as métricas utilizadas permitem avaliar a dimensão de uma AI ou de um modelo, e estão direta-

mente relacionadas com a facilidade de manutenção dos mesmos [58], podemos então concluir que o 

método proposto neste trabalho permite criar AI de referência que sejam mais fáceis de manter 

que o conjunto de SI que estão na sua base. 

 

6.2. Comparação com Outros Trabalhos Desen-

volvidos em Contexto Semelhante 

Nesta secção, procedemos à comparação entre o modelo proposto para AI de referência do setor pú-

blico da saúde portuguesa e outros trabalhos desenvolvidos em contexto semelhante: O RIM do HL7 e 

o documento do Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI). Estas comparações utilizam mais uma 

vez as métricas de avaliação identificadas anteriormente e que estão relacionadas com a facilidade de 

manutenção de uma AI ou modelo. 

 

6.2.1. RIM do HL7 

O RIM do HL7 insere-se num contexto semelhante ao do modelo proposto para AI de referência do 

setor público da saúde portuguesa, no sentido em que representa todas as EI, atributos e relações do 

HL7 (organização internacional do setor da saúde), e é passível de ser utilizado como AI de referência 

para um qualquer setor da saúde. 
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Com a análise ao modelo proposto para AI de referência para o setor público da saúde portuguesa 

(Anexo F) e do RIM do HL7 (Anexo B), é possível retirar algumas informações relativas a cada uma 

das métricas anteriormente identificadas. 

 

6.2.1.1. Número de EI 

 

Figura 35. Comparação entre o número de EI do RIM do HL7 e do modelo final 

 

Através da análise da Figura 35, é percetível que o número de EI do RIM do HL7 é inferior ao número 

de EI do modelo final (Equação 6). 

 𝑵𝑬𝑰𝑹𝑰𝑴 < 𝑵𝑬𝑰𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 
(6) 

 

6.2.1.2. Número de Relações entre EI 

 

Figura 36. Comparação entre o número de relações entre EI do RIM do HL7 e do modelo final 

40

82

R I M H L 7 MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE E I

43

111

R I M H L 7 MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE RELAÇÕES
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Através da análise da Figura 36, é percetível que o número de relações entre EI do RIM do HL7 é 

inferior ao número de EI do modelo final (Equação 7). 

 𝑵𝑹𝑹𝑰𝑴 < 𝑵𝑹𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍  
(7) 

 

6.2.1.3. Número de Atributos 

 

Figura 37. Comparação entre o número de atributos do RIM do HL7 e do modelo final 

 

Através da análise da Figura 37, é percetível que o número de atributos do RIM do HL7 é inferior ao 

número de atributos do modelo final (Equação 8). 

 𝑵𝑨𝑹𝑰𝑴 < 𝑵𝑨𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 
(8) 

 

6.2.2. Documento Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI) 

O documento do Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI) insere-se num contexto semelhante ao 

do modelo proposto para AI de referência do setor público da saúde portuguesa, no sentido em que a 

sua arquitetura pretendia identificar as EI mais relevantes da saúde pública portuguesa. 

Com a análise ao modelo proposto para AI de referência para o setor público da saúde portuguesa 

(Anexo F) e do documento do Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI) [34], é possível retirar 

algumas informações relativas a cada uma das métricas anteriormente identificadas. 

 

203

289

R I M H L 7 MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE ATRIBUTOS
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6.2.2.1. Número de EI 

 

Figura 38. Comparação entre o número de EI do documento Saúde XXI e do modelo final 

 

Através da análise da Figura 38, é percetível que o número de EI do documento Saúde XXI é superior 

ao número de EI do modelo final (Equação 9). 

 𝑵𝑬𝑰𝑺𝒂ú𝒅𝒆 𝑿𝑿𝑰 > 𝑵𝑬𝑰𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 
(9) 

 

6.2.2.2. Número de Relações 

 

Figura 39. Comparação entre o número de relações entre EI do documento Saúde XXI e do modelo final 

 

Através da análise da Figura 39, é percetível que o número de relações entre EI do documento Saúde 

XXI é superior ao número de EI do modelo final (Equação 10). 

86
82

D O C U ME N T O  S A Ú D E  XXI MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE E I

229

111

D O C U ME N T O  S A Ú D E  XXI MO D E L O  F I N A L

NÚMERO DE RELAÇÕES
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 𝑵𝑹𝑺𝒂ú𝒅𝒆 𝑿𝑿𝑰 > 𝑵𝑹𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 
(10) 

 

6.3. Conclusões da Avaliação 

Como referido no início deste capítulo, o facto de, num determinado setor, se seguir uma AI de refe-

rência faz com que se melhore a interoperabilidade entre os modelos desse mesmo setor. Desse modo, 

podemos concluir que a instanciação realizada neste trabalho ao setor público da saúde portuguesa 

leva, por si só, a um aumento do nível da interoperabilidade referida anteriormente. 

Para além disso, com a aplicação das métricas de dimensão identificadas neste capítulo é possível tirar 

conclusões relativamente ao método proposto para desenvolvimento bottom-up de AI de referência que 

assegure a facilidade de manutenção, e à sua instanciação ao setor público da saúde portuguesa. 

As comparações realizadas na secção 6.1 indicam que, a AI de referência para o setor público da saúde 

portuguesa contém menos EI, menos relações entre EI e menos atributos do que o somatório dos 

modelos que são a base dessa mesma AI.  

Como as métricas utilizadas permitem avaliar a dimensão de uma AI ou de um modelo, e estão direta-

mente relacionadas com a facilidade de manutenção dos mesmos (62), podemos então concluir que o 

método proposto neste trabalho permite criar AI de referência que sejam mais fáceis de manter 

que o conjunto de SI que estão na sua base. 

É ainda possível especializar esta avaliação, recorrendo para isso a conclusões retiradas da compara-

ção do modelo proposto como AI de referência para o setor público da saúde portuguesa com outros 

trabalhos semelhantes (secção 6.2). As seguintes secções descrevem as principais conclusões dessas 

comparações. 

 

6.3.1. Comparação com RIM do HL7 

O facto de o modelo proposto neste trabalho como AI de referência para o setor público da saúde 

portuguesa (Anexo F), resultar da integração de três diferentes modelos, leva inevitavelmente a que 

este contenha um maior número de EI, atributos e relações que o RIM do HL7. Assim sendo, é pos-

sível afirmar que a AI de referência proposta tem uma menor facilidade de manutenção que o 

RIM do HL7. 
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Por outro lado, o facto de o HL7 ser internacional, e não ter em conta o contexto específico do setor 

público da saúde portuguesa nem a AI da AMA, permite também concluir que o modelo proposto 

garante uma maior interoperabilidade entre os SI do setor da saúde e a AI da AMA. 

 

6.3.2. Comparação com Documento Programa Operacional de 

Saúde (Saúde XXI) 

O documento do Programa Operacional de Saúde (Saúde XXI) pretendia identificar as EI mais relevan-

tes da saúde pública portuguesa, pelo que se insere num contexto semelhante ao deste trabalho. 

Como visto na secção 6.2.2, esse documento identifica um maior número de EI e de relações entre EI 

do que o modelo proposto neste trabalho para AI de referência para o setor público da saúde portu-

guesa. 

Assim sendo, qualquer AI que fosse implementada com base no documento Saúde XXI seria 

sempre mais difícil de manter do que o modelo proposto neste trabalho. 

O facto do documento Saúde XXI não ter em conta a AI de referência da AMA, permite também concluir 

que o modelo proposto garante uma maior interoperabilidade entre os SI do setor da saúde e a 

AI da AMA. 
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7. Conclusões 

Uma das formas identificadas de melhorar a competitividade contínua das organizações é através da 

criação de AI, que facilitem a partilha e a troca de informação ou o rápido e fácil desenvolvimento de 

SI. 

No que diz respeito a setores de atividade, a inexistência de AI de referência que guiem e restrinjam as 

instanciações de um conjunto de arquiteturas e soluções individuais leva a problemas de interoperabi-

lidade, que se traduzem, entre outras coisas, numa grande dificuldade de manutenção dos SI existen-

tes. 

Para desenvolver esta investigação, foi seguida a metodologia DSRM. Inicialmente foi identificado o 

problema e a motivação que levaram à realização do trabalho, assim como as questões de investigação 

que o orientaram. Partindo dessa identificação, foi possível abordar vários conceitos importantes no 

trabalho relacionado, como a interoperabilidade, engenharia inversa, melhoramento de modelos e in-

tegração de modelos, onde se focou um processo de correspondência de EI entre modelos. Depois de 

analisados todos estes conceitos, foi possível definir os objetivos para este trabalho e apresentar a 

proposta de solução para o mesmo. 

Essa proposta de solução é definida como um método que utiliza uma abordagem bottom-up e parte 

de um conjunto de SI para chegar a uma AI de referência que seja fácil de manter. 

O método que esta investigação propõe, assim como a sua instanciação ao setor público da saúde 

portuguesa, foram avaliados com auxílio a métricas de avaliação que permitem tirar conclusões relati-

vas à facilidade de manutenção de uma AI ou modelo. 

Nas secções que se seguem apresentamos as principais contribuições da nossa proposta de solução 

(secção 7.1), onde são tiradas conclusões relativamente aos objetivos definidos para este trabalho, à 

atividade de comunicação da metodologia DSRM (secção 7.2) e às limitações identificadas assim como 

as possibilidades de trabalho a desenvolver no futuro para melhorar a solução proposta (secção 7.3). 

 

7.1. Principais Contribuições 

Acreditamos que a proposta de solução descrita neste trabalho acrescenta valor ao contexto onde a 

mesma se insere: criação de AI de referência que assegure a facilidade de manutenção e a interope-

rabilidade semântica. 

As principais contribuições que este trabalho oferece, estão diretamente relacionadas com as questões 

de investigação (secção 2.3) e com os objetivos (capítulo 4) definidos. Antes de tirar conclusões sobre 

os mesmos, importa estabelecer a correspondência direta entre estas duas componentes, visto que a 
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resposta dada a cada uma das questões de investigação, é feita através do atingir dos objetivos defi-

nidos: 

 A questão de investigação principal “Qual o método a seguir para desenvolver uma AI de refe-

rência que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica?” encontra 

correspondência no objetivo “Criação de método para desenvolvimento bottom-up de AI de 

referência, que assegure a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica”; 

 A segunda questão de investigação “Como se irá proceder à comparação de EI de diferentes 

modelos?” encontra correspondência no objetivo “Identificação de EI correspondentes em di-

ferentes modelos”; 

 A terceira questão de investigação “Qual deverá ser a AI de referência para o setor público da 

saúde portuguesa?” encontra correspondência no objetivo “Desenvolvimento de AI de referên-

cia para o setor público da saúde portuguesa”; 

 A quarta questão de investigação “Que EI devem estar presentes na AI de referência para o 

setor público da saúde portuguesa?” encontra correspondência no objetivo “Identificação das 

EI mais importantes para o setor público da saúde portuguesa”. 

Descrevemos em seguida a forma como cada um dos objetivos definidos foi atingido, dando, ao 

mesmo, tempo resposta às questões de investigação correspondentes: 

 Criação de método para desenvolvimento bottom-up de AI de referência, que assegure 

a facilidade de manutenção e a interoperabilidade semântica 

─ Este é o objetivo principal desta investigação. Com o trabalho desenvolvido, foi possível 

criar uma proposta de solução que atinja este objetivo. O método proposto no capítulo 4 

permite desenvolver uma AI de referência, partindo de um conjunto de SI. Depois disso, 

são aplicadas transformações de engenharia inversa e de melhoramento de modelos, para 

proceder finalmente à integração de modelos. O facto de se garantir que, no final dessa 

integração, não existem EI correspondentes, promove a qualidade de facilidade de manu-

tenção do modelo que resulta da integração dos modelos. Por outro lado, o facto de se ter 

em conta uma AI de referência superior, promove a interoperabilidade. Como constatado 

na avaliação deste trabalho (capítulo 6), verificou-se que, efetivamente, o método proposto 

permite desenvolver AI de referência que assegure a facilidade de manutenção e a intero-

perabilidade. 

 Identificação de EI correspondentes em diferentes modelos 

─ Com o processo de correspondência de EI entre modelos, definido na secção 4.4.2.5, atin-

gimos este objetivo. O processo em questão faz parte da integração de modelos proposta 

neste trabalho, e utiliza um conjunto de regras de semelhança identificadas na secção 
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3.6.4.2.3, às quais foram atribuídos diferentes pesos conforme a equação presente na sec-

ção 4.4.2.4. 

 Desenvolvimento de AI de referência para o setor público da saúde portuguesa 

─ Na instanciação do método proposto no capítulo 4, ao setor específico da saúde pública 

portuguesa, foi possível atingir este objetivo. Utilizando o método proposto, identificaram-

se os principais SI do setor público da saúde portuguesa, foram feitas várias transforma-

ções de engenharia inversa e de melhoramento de modelos, para proceder depois à inte-

gração dos modelos. O modelo final resultante dessa integração é a proposta desta inves-

tigação para servir de AI de referência para o setor público da saúde portuguesa. 

 Identificação das EI mais importantes para o setor público da saúde portuguesa 

─ Como consequência do atingir do objetivo anterior, tornou-se possível alcançar também 

este objetivo. Como a proposta de AI de referência para o setor público da saúde portu-

guesa teve como base os principais SI do mesmo, consideramos que o modelo final é 

constituído pelas EI mais importantes desse setor. 

Cada um destes pontos representa uma contribuição deste trabalho, sendo que os dois primeiros pon-

tos representam contribuições gerais, e os dois últimos representam contribuições específicas para o 

setor público da saúde portuguesa. 

 

7.2. Comunicação 

Esta secção corresponde à atividade 6 da metodologia DSRM – Comunicação. 

No âmbito desta investigação foi publicado um artigo científico na 17th IEEE Conference on Business 

Informatics, onde se abordou o passo de Integração de Modelos da proposta de solução deste trabalho 

(secção 4.4). 

Para além disso, o presente documento contribui também para a comunicação da investigação reali-

zada, no sentido em que disponibiliza, à comunidade académica, uma nova componente de estudo 

para trabalhos a desenvolver no futuro. 
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7.3. Limitações e Trabalho Futuro 

Não obstante os contributos que a proposta de solução descrita neste trabalho traz, existem algumas 

limitações que devem ser consideradas. Essas limitações podem ser diretamente associadas a melho-

rias a desenvolver no futuro. 

Assim sendo, apresentamos em seguida as considerações mais importantes relativas a esta secção: 

 Aprofundamento dos passos de Engenharia Inversa e de Melhoramento de Modelos – o 

método proposto neste trabalho para definir uma AI de referência encontra-se dividido em qua-

tro passos principais (capítulo 4). Apesar de ter sido descrito um conjunto de transformações 

utilizadas nos passos de Engenharia Inversa e de Melhoramento de Modelos, as mesmas são 

passíveis de serem mais aprofundadas e trabalhadas. Nesse sentido, consideramos que no 

futuro se poderão explorar mais estes dois passos; 

 Instanciação a outros setores – neste trabalho, foi feita a instanciação do método proposto 

ao setor público da saúde portuguesa. Desse modo, a avaliação realizada teve como base os 

resultados obtidos apenas com essa instanciação. Nesse sentido, e como forma de melhor 

avaliar e validar o método proposto neste trabalho, consideramos que no futuro se deverá pro-

ceder a outras instanciações, em outros setores que não o da saúde público portuguesa;  

 Desenvolvimento de outras métricas de avaliação – no que diz respeito ao nível arquitetural 

informacional de uma AI, a quantidade de métricas passíveis de serem utilizadas, é bastante 

diminuta. Assim sendo, neste trabalho apenas foi possível aplicar três métricas relacionadas 

com a facilidade de manutenção de uma AI ou modelos. Como trabalho futuro, consideramos 

que se deverão desenvolver métricas que avaliem outras qualidades que não a de facilidade 

de manutenção; 

 Utilização do RIM do HL7 – neste trabalho, o RIM do HL7 serviu apenas para efeitos de com-

paração e avaliação. No entanto, e tendo em conta que o RIM do HL7 pode ser visto como um 

modelo de referência internacional para a área da saúde, consideramos que no futuro se deve 

utilizar o RIM do HL7 para melhorar o modelo proposto neste trabalho para AI de referência ao 

setor público da saúde portuguesa. 
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Anexo A – Arquitetura Informacional de Referência da 

AMA 
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Anexo B – Reference Information Model do HL7 



Anexo C 
 

Anexo C – Modelo Final do RNU 

 



Anexo D 
 

Anexo D – Modelo Final do RNP 
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Anexo E – Modelo Final do SGES 
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Anexo F – Proposta de AI de Referência para o Setor Público da Saúde Portuguesa 
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