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Resumo
A interoperabilidade entre sistemas heterogéneos é um dos velhos problemas da informática, mantendo-se
actual nos dias de hoje. Muitas organizações podem retirar benefícios da partilha de informações entre os seus
sistemas, que facilita o acesso à informação e agiliza os processos de negócio. Na área da saúde, a comunicação
entre sistemas melhora a qualidade dos serviços de saúde prestados, reduzindo a (re)introdução manual de
dados nos sistemas e contribuindo com informações relevantes para a tomada de decisões médicas.
Nas últimas décadas têm sido feitos avanços significativos na criação e divulgação de standards de
interoperabilidade, como foram os casos do EDI e do XML, a um nível geral, ou do HL7 e DICOM, no domínio da
saúde. Estes standards facilitaram a criação de interfaces entre sistemas de informação, o que fez com que as
interfaces ponto-a-ponto tivessem um crescimento acentuado. Porém, o crescimento descontrolado deste tipo
de interfaces levanta problemas às organizações, especialmente a nível de manutenção das mesmas.
Para contornar estes problemas, as organizações passaram a recorrer a middleware de integração, hoje
vulgarmente conhecido pelo nome de integration engines (motores de integração). Este tipo de software
especializa-se na criação de interfaces através de standards de comunicação, permitindo uma gestão
centralizada das mesmas. As integration engines têm vindo a substituir gradualmente as interfaces ponto-aponto, que ainda hoje existem em grande quantidade um pouco por todo o lado.
Na área da saúde existem ainda várias lacunas neste tipo de produtos, desde a falta de suporte para alguns dos
standards mais utilizados, à pouca flexibilidade oferecida na configuração de interfaces ou problemas de
eficiência e escalabilidade.
O principal objectivo desta dissertação é propor um novo sistema de integração orientado para as
necessidades do mercado da saúde, denominado HIE. Este sistema dever permitir o estabelecimento de canais
de comunicação entre sistemas heterogéneos da área da saúde. Para cumprir esse objectivo, devem ser
suportados os standards de interoperabilidade mais comuns neste meio, como o HL7 e o DICOM, para além de
outros mais massificados como o XML, os Web Services ou as Bases de Dados. O sistema deve ser extensível
para suportar no futuro outros standards, devendo também ser configurável através de uma interface acessível
que não requeira conhecimentos aprofundados sobre os standards utilizados.
Este sistema está a ser desenvolvido num contexto empresarial através da empresa Infortucano, especializada
em software vocacionado para a área da saúde.
Palavras-chave: interoperabilidade, standards, integration engine, HL7, DICOM, XML
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Abstract
Interoperability between heterogeneous systems is one of the oldest issues in IT and is still considered a
problem today. Many organizations can benefit from the sharing of information between its systems, with
better accessibility to their data and more agility in their business processes. In the healthcare domain,
communication between information systems improves the quality of the provided health services, reducing
the need for manual (re)introduction of data and improving the quality of medical decisions with better access
to vital information.
In the last decades there were significant breakthroughs with the creation of general-purpose interoperability
standards like EDI or XML and domain-specific ones like HL7 or DICOM, for healthcare. These standards have
made it easy to create point-to-point interfaces between information systems. However, the exponential
growth of these types of interfaces has raised some problems to the organizations, mostly related to their
maintenance.
In order to avoid these issues, organizations started turning towards integration middleware, commonly known
as integration engines. This type of software is specialized in the creation of interfaces using different
communication standards, providing tools to manage them centrally. Integration engines have been gradually
replacing point-to-point interfaces, although these are still very common today.
In the healthcare domain there are still many flaws in this type of products, from the absence of support for
some of the most used standards, to the lack of flexibility provided for configuring interfaces and even some
performance and scalability issues.
The main goal of this dissertation is to propose a new integration system named HIE that is designed to satisfy
the specific needs of the healthcare market. This system should allow the establishment of communication
channels between heterogeneous healthcare systems. To achieve this goal, the system must support the most
used interoperability standards in this domain like HL7 or DICOM, along with other general-purpose ones like
XML, Web Services or Databases. The system should be extensible to support the future addition of other
standards and it should also be configurable through an accessible interface that doesn’t require a deep
knowledge of the used standards.
This system is being developed at the software company Infortucano, specialized in healthcare software
solutions.
Keywords: interoperability, standards, integration engine, HL7, DICOM, XML
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1. Introdução
As organizações da área da saúde possuem infra-estruturas tecnológicas complexas que consistem num
elevado número de sistemas de informação díspares, baseados em diferentes tecnologias e dando suporte a
várias necessidades distintas. Muitos destes sistemas, especialmente os mais antigos, foram construídos
apenas para resolver problemas em áreas específicas como a administração hospitalar ou a imagiologia e não
foram pensados como peças de um conjunto maior, não sendo por isso fácil a sua integração com outros
sistemas.

1.1

Motivação

Em qualquer organização dependente de tecnologias de informação, a falta de interoperabilidade entre
sistemas envolvidos nos mesmos processos de negócio faz com que estes processos se tornem menos
eficientes, devido a uma maior dependência da intervenção humana.
Em organizações de saúde, a falta de interoperabilidade tem repercussões não apenas na eficiência dos
serviços prestados mas também na qualidade dos mesmos. Isto deve-se essencialmente à (re) introdução
manual de dados sensíveis ao longo do tempo, atrasando os processos e tornando-os mais susceptíveis a erros.
Esta intervenção humana tem também implicações económicas, devido à alocação de recursos humanos, por
norma dispendiosos, a tarefas que poderiam ser automatizadas, traduzindo-se num custo desnecessário.
A integração entre sistemas hospitalares pode ser ainda mais importante, uma vez que a falta de acesso à
informação pode traduzir-se num maior número de erros médicos, sendo que estes podem resultar na perda
de vidas humanas. A ligação entre a falta de interoperabilidade entre sistemas hospitalares e o número de
erros médicos foi já comprovada em estudos efectuados no Reino Unido [1].
Ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos vários standards que vieram a tornar-se determinantes para
melhorar a interoperabilidade entre diferentes sistemas, como o EDI (Electronic Data Interchange), o ODBC
(Open DataBase Connectivity) ou o XML (eXtensible Markup Language). Os standards são uma peça
fundamental na integração, especialmente os standards abertos (não proprietários) pois são normas que
podem ser implementadas por diferentes entidades, acabando assim por ter uma melhor difusão no mercado.
Na área da saúde, foram desenvolvidos ao longo das duas últimas décadas diversos standards de
interoperabilidade por diferentes consórcios, sendo actualmente o HL7 (Health Level 7) e o DICOM (Digital
Imaging and COmmunications in Medicine) os mais conhecidos e utilizados [2]. Porém, existem hoje diversas
versões de cada um destes standards que são utilizadas em simultâneo, para além de inúmeras pequenas
variações na forma como cada entidade vendedora implementa os mesmos nos seus sistemas.

1

A utilização de standards de integração tornou as integrações mais simples, fazendo com que o número de
interfaces ponto a ponto tivesse um crescimento elevado, sendo hoje o tipo de integração mais comum
existente no mercado [3]. Porém, as interfaces ponto a ponto são dispendiosas pois implicam um investimento
por cada ligação entre sistemas. Por outro lado, estas interfaces não são reutilizáveis, pois são criadas tendo
em vista cenários muito específicos, oferecendo assim um baixo retorno do investimento produzido.
O número de interfaces ponto a ponto tende a crescer exponencialmente à medida que o número de sistemas
aumenta, o que faz com que o custo total com integrações suba drasticamente. Por outro lado, este
crescimento dificulta a manutenção das interfaces existentes. Para resolver os problemas associados a este
tipo de interfaces, é necessário recorrer a middleware, um tipo de software responsável pela ligação entre duas
ou mais aplicações sem que estas precisem de ser modificadas.
O conceito de EAI (Enterprise Application Integration) alarga o âmbito de middleware, sendo definido pelo
1

Integration Consortium como o processo de integrar várias aplicações desenvolvidas independentemente, que
podem utilizar tecnologias incompatíveis e que são geridas de forma independente. EAI não é uma tecnologia
mas sim um conjunto de ferramentas, princípios e tecnologias que são utilizados em conjunto com o intuito de
integrar não apenas as aplicações mas também os processos de negócio das organizações, a nível interno e
também externo, com os seus parceiros. O seu principal objectivo é automatizar os processos de negócio da
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organização, facilitando também a configuração, análise e monitorização dos seus workflows .
A evolução dos conceitos e tecnologias na área da integração de sistemas não tem sido devidamente
acompanhado pela indústria da saúde, como se verifica num estudo de Khoumbati e Themistocleous [4], o que
leva a que ainda hoje muitas organizações se encontrem “desligadas de si próprias” e do resto do mundo.
Numa análise mais aprofundada, Themistocleous [5] sugere que a utilização dos conceitos de EAI pode levar a
reduções nos custos de integração superiores a 50%.
Muitas organizações de saúde continuam hoje a investir em interfaces ponto a ponto, apesar dos elevados
custos que as mesmas acarretam a longo prazo. Apesar da insistência neste tipo de interfaces, existem no
mercado soluções cada vez mais completas, alicerçadas nos conceitos de EAI e algumas direccionadas para o
mercado da saúde. Estas soluções são vulgarmente denominadas Integration Engines (ou Interface Engines) e
a sua função é criar canais de comunicação entre sistemas heterogéneos recorrendo a standards de
comunicação. No entanto, muitas destas soluções apresentam falhas a diversos níveis:


Inexistência de suporte (ou suporte reduzido) para alguns dos standards mais utilizados;



Baixo nível de flexibilidade a nível de configuração das interfaces;



Problemas de eficiência e/ou escalabilidade;



Falta de extensibilidade para incorporar novas funcionalidades;



Custo elevado;

1

O Integration Consortium é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à criação de standards e investigação de boas práticas de
integração. Para mais informações, consultar www.integrationconsortium.org
2
Representação da sequência de actividades que compõem um processo de negócio, passíveis de serem sistematizadas e automatizadas
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Existe no mercado a necessidade de ferramentas de integração capazes de suprir estas lacunas, de forma a
evitar a proliferação das interfaces ponto a ponto. Esta necessidade constitui a principal motivação para a
elaboração deste trabalho.

1.2

Objectivos

Nesta dissertação pretende-se analisar os vários tipos de integração de sistemas existentes na actualidade,
bem como as tecnologias mais utilizadas em cada um. Com base nestes conceitos, são avaliadas as
necessidades de um sistema de integração no contexto da saúde, desde os sistemas envolvidos aos standards
de interoperabilidade utilizados neste meio.
Esta análise servirá de suporte ao principal objectivo desta dissertação que é o desenvolvimento de um sistema
de integração orientado para a área da saúde. É apresentada uma arquitectura base a partir da qual é
desenvolvida uma implementação funcional. Esta implementação é sujeita a alguns testes e comparada com
outras soluções existentes no mercado.
O sistema desenvolvido deve ser capaz de solucionar alguns dos problemas de interoperabilidade mais comuns
entre sistemas da área da saúde, permitindo a criação de canais de comunicação entre estes
independentemente das formas de comunicação suportadas por cada um.
Para desempenhar as suas funções, o sistema deve ser capaz de comunicar com outros através dos standards
mais utilizados em integração, como por exemplo Web Services (WS) ou Bases de Dados (BD). Uma vez que os
standards HL7 e DICOM são amplamente utilizados na área da saúde, o sistema deve suportar os vários tipos
de serviços descritos nas suas especificações.
Por fim, o sistema deve ser facilmente extensível, de forma a ser possível no futuro acrescentar novos serviços
de integração, quer estes sejam baseados em standards ou em outras tecnologias (e.g. APIs ou formatos
proprietários) para resolver novos desafios que surjam em contextos específicos.
Em termos de configuração, o sistema desenvolvido deve permitir a um utilizador configurar serviços de
integração que permitam criar interfaces entre diferentes sistemas sem escrever qualquer linha de código e
sem conhecimentos aprofundados sobre a estrutura interna do sistema. Todas as interfaces devem poder ser
configuradas dinamicamente no local onde o sistema é instalado em vez de serem programadas previamente,
de forma estática.
Os utilizadores do sistema não necessitam de ter conhecimentos de programação, apenas devem conhecer
minimamente as mensagens trocadas entre os sistemas que pretendem integrar. Assim, no perfil de um
utilizador típico enquadra-se por exemplo um administrador de sistemas de uma organização de saúde ou um
técnico especializado em sistemas de saúde (e.g. um técnico de radiologia).
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No âmbito desta dissertação, pretende-se desenvolver um protótipo funcional capaz de estabelecer canais de
comunicação entre sistemas utilizando as tecnologias WS, BD, HL7 e DICOM. Através deste protótipo deve ser
possível criar, configurar e monitorizar alguns serviços de integração baseados nestas tecnologias, como prova
de conceito. Porém, o desenvolvimento do sistema não se esgota neste protótipo, já que está prevista a
entrada em funcionamento do mesmo até ao final de 2009 em pelo menos uma organização de saúde.

1.3

Requisitos provenientes dos stakeholders
3

Este sistema é desenvolvido num contexto empresarial, o que faz com que existam alguns stakeholders para
4

além dos envolvidos nesta dissertação, nomeadamente a empresa Infortucano (onde o sistema está a ser
desenvolvido) e os clientes interessados em adquirir a implementação produzida, cuja identidade não será aqui
revelada por motivos de privacidade. Assim, para além dos objectivos delineados na secção 1.2, existem ainda
alguns requisitos acordados com os stakeholders:
R1) O sistema deve ser distribuído, permitindo a instalação de serviços de integração em máquinas
diferentes, ligadas em rede;
R2) O sistema deve suportar a versão mais recente do standard DICOM e as versões 2.x do standard HL7;
R3) Deve existir uma interface Web para criar, configurar e monitorizar os serviços de integração;
R4) Deve ser utilizada uma base de dados comum a todos os serviços, para suportar as suas configurações,
armazenar mensagens e logs;
R5) Devem ser verificados níveis elevados de eficiência e fiabilidade nos canais de comunicação criados
pelo sistema, comprováveis através de uma bateria de testes;
R6) O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias Microsoft (framework .NET) para correr em
ambiente Windows;
R7) O SGBD (Sistema de Gestão de Bases de Dados) utilizado deve ser o SQL Server 2005, mas o sistema
deve ser desenhado de forma a ser possível mudar de SGBD com o mínimo de alterações possível.

1.4

Estrutura da Dissertação

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos:

3
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Introdução – introdução geral ao tema em discussão (capítulo actual);



Enquadramento teórico e contextual – conceitos e ideias fundamentais para a compreensão do tema;



Arquitectura da solução – apresentação da arquitectura e princípios fundamentais do sistema;



Implementação – descrição do processo de desenvolvimento detalhando algumas das suas partes;



Avaliação do sistema – análise das qualidades do sistema e dos resultados dos testes efectuados;



Conclusões – síntese do trabalho realizado, conclusões tiradas e sugestões de trabalho futuro.

Partes interessadas numa determinada actividade, neste caso o desenvolvimento do sistema
Para mais informações, consultar: www.infortucano.pt
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2. Enquadramento teórico e contextual
Neste capítulo serão apresentados os conceitos e ideias fundamentais para melhor compreender o trabalho
que é apresentado nos capítulos seguintes. Serão apresentadas algumas arquitecturas genéricas que são hoje
utilizadas na integração de sistemas, na secção 2.1. Em seguida, na secção 2.2, são descritos os standards de
interoperabilidade mais utilizados no contexto da saúde. Na secção 2.3 são apresentados os vários
componentes de um SI (Sistema de Informação) de uma organização de saúde, bem como as necessidades de
integração mais comuns de cada componente. Por fim, na secção 2.4 é feita uma análise a algumas soluções
existentes no mercado, à luz dos conceitos apresentados nas secções anteriores.

2.1

Arquitecturas de Integração

A integração é cada vez mais um imperativo em mercados competitivos como o retalho, a saúde ou os serviços
financeiros. Nestes e noutros mercados, as organizações vêem os seus processos de negócio dependentes de
algumas aplicações informáticas, sendo compostos por actividades que podem envolver múltiplas aplicações.
Desta forma, a integração entre os vários processos fica dependente da integração entre as aplicações que
utilizam. Estas aplicações correm em sistemas que podem estar localizados em departamentos ou mesmo
empresas diferentes, podendo encontrar-se fisicamente separados por dez metros ou milhares de quilómetros.
Os modelos de negócio adaptam-se a esta realidade, tornando-se mais ágeis (mais propensos à mudança), mas
também mais dependentes do sucesso da integração entre os seus sistemas, devido à crescente necessidade
de maior flexibilidade, eficiência e monitorização das transacções intra e inter-organizacionais. Talvez por isso a
integração tenha vindo a subir na lista de prioridades dos CIOs (Chief Information Officer) nos últimos anos [6].
Para facilitar a integração entre aplicações foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas vários standards
como XML (eXtensible Markup Language), EDI (Electronic Data Interchange) ou Web Services, a um nível
genérico, ou DICOM e HL7, na área da saúde. As transformações de dados também ganharam preponderância
no contexto da integração, devido à necessidade de “tradução” dos dados entre aplicações, com os standards
XPath, XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) e XQuery a assumirem maior relevância.
Existem três tipos de arquitecturas que são mais utilizadas na integração de aplicações: Point-to-Point, Huband-Spoke e ESB (Enterprise Service Bus). Estes tipos de arquitectura não são mutuamente exclusivos, ou seja,
podemos encontrar componentes das três dentro da mesma organização.
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As arquitecturas Hub-and-Spoke e ESB são também “Arquitecturas EAI”. Para clarificar esta classificação, é
importante identificar os componentes/princípios base [7] de uma Arquitectura EAI:


Middleware de integração: componente vital da arquitectura que define a topologia da mesma (e.g.
Message Broker ou Message Bus);



Adaptadores: componentes de software responsáveis pela ligação entre as aplicações externas (ou
fontes de dados) e o middleware utilizado (e.g. adaptador SQL para estabelecer ligação a bases de
dados ou adaptador HL7 capaz de enviar e receber mensagens utilizando este standard);



Armazenamento de mensagens: as mensagens recebidas e enviadas devem ser armazenadas num
formato standard (e.g. XML) para poderem ser consultadas ou reenviadas mais tarde;



Transformação de mensagens: possibilidade de transformar as mensagens com base em regras,
normalmente recorrendo a tecnologias standard (e.g. XSLT);



Reencaminhamento

de

mensagens:

possibilidade

de

definir

regras

para

reencaminhar

automaticamente as mensagens, com base em configurações prévias ou no conteúdo da mensagem.

2.1.1

Point-to-Point

Figura 1 - Arquitectura Point-to-Point

A arquitectura Point-to-Point é actualmente a mais comum existente no mercado [3], sendo também a mais
simples. Neste tipo de arquitectura, são estabelecidas ligações directas entre as várias aplicações, criando-se
dependências fortes (tight coupling) entre as mesmas. Assim, o número de ligações necessário para n
aplicações é dado pela fórmula:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 =

𝑛 𝑛−1
2

6

No exemplo da Figura 1 - Arquitectura Point-to-PointFigura 1, em que existem 8 aplicações para ligar, são
necessárias 28 ligações para as integrar todas. Estas ligações podem ser feitas de diversas formas, como acesso
a bases de dados, transferência de ficheiros, Web Services, invocação de objectos remotos (CORBA, Java RMI
ou Microsoft DCOM), entre outros.
Este tipo de integração é o mais comum, por um lado, por ser também o mais fácil de implementar,
especialmente quando o número de aplicações a integrar é reduzido. Por outro lado, este tipo de integração é
normalmente o mais eficiente, devido ao facto de as aplicações interagirem directamente, sem intermediários.
Quando o número de aplicações aumenta, o número de ligações cresce de forma exponencial, tornando-se
rapidamente difícil de gerir, sendo assim uma arquitectura pouco escalável. Outra desvantagem é o facto de
ser pouco flexível, ou seja, apresenta pouca capacidade de adaptação à mudança. Isto deve-se ao facto de uma
pequena mudança num dos pontos ter que ser propagada para vários pontos distintos, tornando-se difícil de
prever os efeitos que as mudanças podem ter no conjunto dos sistemas integrados. Por fim, importa ainda
destacar a dificuldade de monitorizar as interfaces numa arquitectura deste tipo, devido ao facto de a
informação não passar por um ponto de controlo externo onde possa ser auditada.
A arquitectura de integração Point-to-Point é também apelidada de “Arquitectura Acidental” [8]. Tal como o
nome indica, este tipo de arquitectura é algo que por vezes surge sem ter sido planeado, como consequência
da adição recorrente de novas ligações ponto a ponto.
Segundo um estudo [9] da Gartner, Inc., as ligações ponto a ponto têm vindo a ser gradualmente substituídas
ou complementadas por middleware de integração, estando hoje o mercado dividido entre as duas
abordagens. Nas duas próximas secções são apresentadas arquitecturas que utilizam diferentes tipos de
middleware como peças fundamentais.
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2.1.2

Hub-and-Spoke

Figura 2 - Arquitectura Hub-and-Spoke

A ideia principal da arquitectura Hub-and-Spoke é a existência de um Message Broker central (o Hub) que
coordena a comunicação entre as outras aplicações, situadas na periferia. O Broker funciona como um
intermediário na comunicação entre aplicações que utilizam protocolos de comunicação diferentes. Nesta
arquitectura, o número de ligações cresce linearmente com o número de aplicações integradas, enquanto na
arquitectura Point-to-Point este crescimento era exponencial. Para um conjunto de 8 aplicações a integrar, são
necessárias apenas 8 ligações, em vez de 28 (ver Figura 2).
As ligações são feitas através de adaptadores (Spokes), desenvolvidos para aplicações ou standards de
comunicação específicos, podendo utilizar APIs (Application Programming Interface) proprietárias, standards
de interoperabilidade como o XML e o HL7 ou outras tecnologias. Os adaptadores correm normalmente dentro
do Broker e convertem os dados para um formato standard compreendido pelo Broker.
Este tipo de arquitectura surgiu com o intuito de resolver os problemas das arquitecturas “acidentais”,
nomeadamente a nível de escalabilidade e manutenção. Esta arquitectura é denominada de “Arquitectura EAI”
por diversos autores, por ter sido a primeira a utilizar os princípios EAI, embora estes também se encontrem
noutras arquitecturas. David Linthicum defende, na sua obra “Enterprise Application Integration” [7], que a
noção de EAI é mais abrangente, sendo as arquitecturas Hub-and-Spoke e ESB especializações da mesma.
O Message Broker é responsável pela validação, transformação e reencaminhamento de todas as mensagens,
utilizando regras configuradas previamente. A configuração é assim centralizada, facilitando a gestão do
sistema. Por outro lado, as dependências entre as várias aplicações passam a ser fracas (loose coupling), pois
deixam de ter que conhecer as aplicações com as quais se integram (apenas comunicam com o Broker).
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Apesar das vantagens relativamente à arquitectura anterior, existem também desvantagens. Por um lado, os
Brokers são normalmente dispendiosos e proprietários, o que dificulta a ligação a novas aplicações. Por outro
lado, o facto de ser uma arquitectura centralizada faz com que o Broker seja um ponto único de falha e revele
5

muitas vezes problemas de escalabilidade à medida que o volume de mensagens cresce .

2.1.3

Enterprise Service Bus

API

DICOM

HL7
CBR

Enterprise Service Bus

Endpoint
XSLT
WS

Serviço
ODBC

Service Container

Canal de comunicação

Figura 3 - Arquitectura Enterprise Service Bus

A arquitectura de integração ESB, representada na Figura 3, está ligada a um outro tipo de arquitectura: SOA
(Service Oriented Architecture). Uma arquitectura SOA tem como princípio a disponibilização das
funcionalidades das aplicações existentes sobre a forma de serviços reutilizáveis, utilizando tecnologias
standard como (mas não apenas) Web Services. Desta forma é possível libertar as funcionalidades das
tecnologias que as suportam, como sistemas operativos, protocolos de comunicação, entre outros. A
separação das funcionalidades em serviços reutilizáveis permite a criação de novas aplicações através de
diferentes combinações dos mesmos.
A implementação de uma arquitectura SOA não é suficiente para responder a todas as necessidades de
integração de uma organização:


Se muitas aplicações recentes já disponibilizam as suas funcionalidades sobre a forma de serviços, o
mesmo não acontece com a generalidade das aplicações mais antigas;
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Este problema pode ser contornado utilizando um modelo federado, através da utilização de vários Brokers em simultâneo, ligados entre
si, embora esta seja uma solução bastante dispendiosa e não suportada por várias das soluções existentes no mercado.

9



Para integrar as várias funcionalidades existentes é necessária uma infra-estrutura capaz de invocar,
combinar e orquestrar os serviços disponibilizados, de forma a resolver os problemas associados aos
processos de negócio;



A configuração e monitorização dos serviços e das suas interacções requerem uma gestão centralizada
dos mesmos, bem como ferramentas adequadas para facilitar a sua auditoria;

É aqui que entra a arquitectura ESB, que pode ser o suporte base de uma arquitectura SOA, como é sugerido
por Dave Chappell na sua obra “Enterprise Service Bus” [10], onde enunciou as principais características desta
arquitectura.
Ao contrário da arquitectura Hub-and-Spoke, esta é uma arquitectura distribuída, baseada em serviços de
integração, que correm dentro de Service Containers. Estes containers são aplicações leves, instaladas em
diferentes máquinas, cuja função é alojar um número arbitrário destes serviços e gerir o seu ciclo de vida. A
configuração dos serviços é centralizada, sendo armazenada num repositório. Para evitar que a configuração
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centralizada se transforme num ponto único de falha, pode ser utilizado um Failover Cluster a nível da base de
dados.
A comunicação entre os serviços de integração é feita através de mensagens, sendo standard a utilização do
formato XML. As mensagens são transmitidas de forma assíncrona, através de um MOM (Message Oriented
Middleware), que também oferece garantias de entrega e segurança na comunicação. Por outro lado, o MOM
não representa um ponto único de falha, uma vez que é também, por definição, um sistema distribuído.
Os serviços de integração podem ser de diversos tipos:


Adaptadores para aplicações ou standards de comunicação específicos (semelhantes aos adaptadores
da arquitectura Hub-and-Spoke), que estabelecem canais de comunicação com outras aplicações,
como por exemplo Web Services ou receptores de mensagens HL7;



Serviços de transformação de dados (Data Mapping), para fazer as conversões entre os formatos de
dados utilizados por diferentes serviços;



Serviços de CBR (Content Based Routing), para reencaminhar mensagens com base no seu conteúdo;



Outros tipos de serviços úteis para os processos de integração.
7

Tratando-se de uma arquitectura distribuída, é possível criar, por exemplo, uma orquestração com um WS,
um serviço que acede a uma BD e outro que aplica uma transformação XSLT aos resultados, com cada serviço a
correr numa máquina diferente. As interacções entre serviços são feitas por mensagens, através do MOM.
A arquitectura ESB procura aproveitar as vantagens da Hub-and-Spoke, enquanto tenta resolver os seus
problemas. Entre as vantagens que se mantêm nesta arquitectura, podemos contabilizar a gestão centralizada,
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Técnica que consiste na utilização de máquinas redundantes (os nós) onde os dados são replicados, que entram em funcionamento
automaticamente em caso de falha das máquinas principais
7
Consiste na coordenação de vários serviços diferentes, a nível das suas entradas e saídas de informação, de forma a produzir novas
funcionalidades que podem ser disponibilizadas como novos serviços
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o baixo número de ligações necessárias (que se mantém igual ao número de aplicações integradas) e o loose
coupling entre aplicações. A estas vantagens acrescentam-se a escalabilidade desta arquitectura, pelo facto de
ser distribuída, o que também permite eliminar um ponto único de falha, como é o caso dos Brokers. Por fim,
também é importante destacar a possibilidade de disponibilizar funcionalidades remotas através de serviços
que outras aplicações podem facilmente utilizar, seguindo o paradigma SOA.
Esta arquitectura apresenta também alguns pontos negativos:


Utilização obrigatória de um componente adicional, o MOM, que tem que estar acessível a partir de
todas as máquinas onde são alojados serviços de integração;



Existe algum overhead associado à comunicação de mensagens através do MOM, devido às
transformações que as mensagens sofrem para poderem ser enviadas e recebidas nos endpoints;



Ao criar serviços, é necessário o acordo entre as entidades que os vão utilizar para definir a estrutura
das mensagens, uma vez que diferentes versões da mesma mensagem anulam o loose coupling;

2.1.4

Comparação das arquitecturas

Na Tabela 1 comparam-se as características mais importantes das arquitecturas apresentadas anteriormente:
Point-to-Point

Hub-and-Spoke

Enterprise Service Bus

𝑛 𝑛−1
2

𝒏

𝒏

Loose coupling

Não

Sim

Sim

Processamento

Dividido por duas aplicações

Centralizado (no Hub)

Distríbuido

Não

Sim

Sim

Número máximo de ligações
(para n aplicações)

Gestão centralizada
Escalabilidade
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Muito baixa

Baixa

Ponto único de falha

Não

Sim

Não

Middleware adicional

Não

Não

MOM

Nenhum (ligações directas)

Conversão entre formatos

Fila de mensagens (MOM) e

Overhead computacional

Elevada
8

conversão entre formatos
Investimento inicial
Criação de interfaces

9

Só o estritamente necessário

Elevado

Elevado

Interfaces são programadas

Interfaces são configuradas

Interfaces são configuradas

Tabela 1 - Comparação das arquitecturas de integração
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Requer que a utilização de um Failover Cluster no repositório central onde são armazenadas as configurações dos serviços
Sem contabilizar o tempo necessário para a implementação dos componentes base das arquitecturas
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2.2

Standards de interoperabilidade

A interoperabilidade é a capacidade de sistemas heterogéneos trocarem informações entre si e serem capazes
de utilizar essas informações. Existem vários tipos de interoperabilidade mas no contexto desta dissertação
existem dois que importa destacar:


Interoperabilidade funcional, que representa a capacidade física de um sistema para comunicar com
outro para trocar informações relevantes, até aos mecanismos de baixo nível como a codificação da
informação em bits que são passados através de um cabo de rede, por exemplo;



Interoperabilidade semântica, que tal como o nome indica, representa a capacidade de um sistema
atribuir o mesmo significado à informação que aquele que a enviou, o que pode ser atingido
10

recorrendo por exemplo a vocabulários e ontologias comuns.
A interoperabilidade funcional pode processar-se em diferentes camadas do modelo OSI

11

(Open Systems

Interconnection) [11], que se encontra representado na Figura 4.
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Figura 4 - As sete camadas do modelo OSI (Fonte: Wikimedia Commons )

Dentro de uma organização de saúde existem vários sistemas com funcionalidades distintas, que podem ou
não implementar standards de interoperabilidade para transferir informação para outros que dela necessitem.
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Quando estes sistemas não são capazes de comunicar entre si, são considerados silos de informação , já que a
informação que contêm fica circunscrita às suas fronteiras em vez de ser partilhada e reutilizada por outros.

10

Uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio específico
Este modelo descreve de uma forma abstracta a comunicação através de sete camadas, cada uma com funções específicas.
12
http://commons.wikimedia.org
13
O nome deriva dos silos agrícolas, que são grandes reservatórios onde são armazenadas diversas substâncias de forma selada
11
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Para evitar a proliferação dos silos de informação, são desenvolvidos standards de interoperabilidade que
podem ser incorporados nas aplicações para facilitar a sua integração com outras. Entre os vários standards
existentes no mercado, serão em seguida apresentados alguns dos mais importantes.
Em primeiro lugar é apresentado o XML, um standard que emergiu com a própria WWW (World Wide Web),
sendo hoje um dos standards de representação de dados mais utilizados, aplicável em inúmeros contextos
distintos. O XML é ainda uma das bases do segundo standard aqui apresentado, os Web Services, sendo o
14

formato de serialização de dados mais utilizado pelos mesmos, embora não seja o único.
Em seguida são analisados o HL7 e o DICOM que são os dois standards mais utilizados na área da saúde [2],
sendo por isso examinados com algum detalhe. O primeiro é mais direccionado para a transmissão de dados
textuais (e.g. dados demográficos, dados de exames), enquanto o segundo foi desenvolvido com o principal
objectivo de transmitir dados audiovisuais (e.g. imagens, vídeos), complementados com dados textuais.
Por fim, são mencionados outros standards relevantes para a área da saúde e não só, sendo também utilizados
para facilitar a interoperabilidade entre sistemas em contextos diferentes.

2.2.1

eXtensible Markup Language (XML)

Um dos problemas mais comuns de interoperabilidade entre sistemas passa pela utilização de formatos de
representação de dados distintos e muitas vezes proprietários. Para resolver este problema existem duas
soluções distintas:


Desenvolver software capaz de traduzir os dados entre vários formatos distintos, tendo por isso que
conhecer todos os formatos que pretende traduzir, o que pode no limite requerer a criação de um
“tradutor” para cada par de sistemas que se pretende integrar;



Utilizar um formato canónico para representar os dados durante as interacções entre sistemas, o que
requer um conversor capaz de traduzir os dados entre cada um dos formatos e o formato canónico;

Num caso limite em que seja necessário integrar n sistemas através de ficheiros de dados produzidos pelos
mesmos, com cada sistema a utilizar um formato de representação de dados diferente, o número de
“tradutores” necessário na primeira solução é dado por

𝑛 𝑛−1
2

(um por cada par de formatos diferente),

enquanto na segunda esse número é n (um por formato). Facilmente verificamos que a primeira solução só
compensa para um número muito reduzido de formatos (dois ou três).
O XML foi desenvolvido pelo W3C (World Wide Web Consortium) para ser o formato canónico standard de
representação de dados na Web. O XML é um standard aberto, ou seja, pode ser utilizado livremente por
qualquer entidade. Actualmente existem duas versões do standard, 1.0 e 1.1, embora a utilização da segunda
seja desencorajada para a generalidade dos casos [12].
14

Processo de conversão de um determinado objecto em memória numa sequência de caracteres (que podem ser binários ou não) para
armazenamento noutro meio de armazenamento, como por exemplo um ficheiro.
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O principal objectivo do XML é facilitar a partilha de informação através de um formato simples, legível por
humanos e facilmente processável por máquinas, independentemente das plataformas em que é utilizado.
Algumas vantagens importantes do XML são, por exemplo, a sua extensibilidade e o suporte para vários tipos
15

de caracteres internacionais através do standard Unicode , sendo a inclusão das normas UTF-8 e UTF-16
obrigatória nos processadores XML.
O XML tem uma estrutura simples, baseada em elementos e atributos. Os elementos são representados por
tags de abertura e fecho ou tags de elemento vazio (para elementos sem conteúdo), que possuem nomes
específicos que caracterizam os elementos e que se encontram delimitadas pelos caracteres “<” e “>”. Entre as
tags de abertura e fecho, os elementos podem ter conteúdo. O conteúdo pode ser composto por outros
elementos ou por texto.
Cada elemento pode ser ainda caracterizado por atributos, que são pares nome - valor contidos nas tags de
abertura ou de elemento, com o valor a aparecer entre aspas ou plicas e com o nome e valor separados pelo
caracter ”=”. No início de um documento XML pode ainda existir uma declaração XML com informação útil
para o processamento do mesmo. Na Figura 5 é apresentado um exemplo de um documento XML [13]:
<?xml version="1.0"?>
<purchaseOrder orderDate="1999-10-20">
<shipTo country="US">
<name>Alice Smith</name>
<street>123 Maple Street</street>
<city>Mill Valley</city>
<state>CA</state>
<zip>90952</zip>
</shipTo>
<billTo country="US">
<name>Robert Smith</name>
<street>8 Oak Avenue</street>
<city>Old Town</city>
<state>PA</state>
<zip>95819</zip>
</billTo>
<comment>
Hurry, my lawn is going wild!
</comment>
<items>
<item partNum="872-AA">
<productName>Lawnmower</productName>
<quantity>1</quantity>
<USPrice>148.95</USPrice>
<comment>Confirm this is electric</comment>
</item>
<item partNum="926-AA">
<productName>Baby Monitor</productName>
<quantity>1</quantity>
<USPrice>39.98</USPrice>
<shipDate>1999-05-21</shipDate>
</item>
</items>
</purchaseOrder>

Figura 5 - Exemplo de um documento XML
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A especificação do standard Unicode encontra-se em http://www.unicode.org/standard/standard.html
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A sintaxe do XML, tal como a estrutura, é também bastante simples:


Todos os documentos XML possuem um único elemento raiz, dentro do qual se encontram todos os
outros (para além da declaração XML, que é opcional);



Todos os elementos devem fechar e o fecho dos vários elementos é feito pela ordem inversa pela qual
estes foram abertos;



Os nomes das tags de abertura e fecho devem ser iguais, de forma case-sensitive;

De acordo com a especificação do standard [14], os processadores de documentos XML que detectem uma
quebra de uma destas regras devem reportá-las e parar o processamento. Os documentos que cumprem estas
regras dizem-se bem formados. Os documentos bem formados podem ainda ser ou não válidos. Um
documentos XML é válido se for bem formado e se o seu conteúdo se encontre em conformidade com um
schema.
Um schema é um documento externo que possui um conjunto de regras utilizadas para validar a estrutura de
documentos XML, designadamente os elementos que estes podem possuir, a sua hierarquia e o seu possível
conteúdo. Os processadores XML que detectem erros de validação devem reportá-los mas podem continuar o
seu processamento.
Existe um conjunto de standards intimamente relacionados com o XML que foram desenvolvidos deste a sua
especificação inicial em 1996. No âmbito desta dissertação é importante introduzir três: XSD, XPath e XSLT.

2.2.1.1 XML Schema Definition (XSD)
O XML Schema Definition (XSD) é um dos standards existentes que permitem definir schemas para validar
documentos XML, sendo actualmente o standard recomendado pelo W3C para esse efeito. O XSD foi
desenvolvido com base nas ideias presentes noutros standards do género, especialmente o DTD (Document
Type Definition), encontrando-se actualmente na versão 1.0 (a versão 1.1 encontra-se em desenvolvimento).
Entre as particularidades do XSD, destaca-se o facto de a sua sintaxe ser definida em XML (ao contrário do DTD,
que utiliza uma sintaxe própria), para além do suporte de namespaces e tipos de dados (e.g. integer, boolean,
entre outros). Um schema pode importar outros schemas, fomentando a sua reutilização e permitindo dividir
regras de validação em hierarquias.
Na Figura 6 encontra-se um exemplo de documento XSD [13]:
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<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Purchase order schema for Example.com. Copyright 2000
Example.com. All rights reserved.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/>
<xsd:element name="comment" type="xsd:string"/>
<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
<xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
<xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="items" type="Items"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="USAddress">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="city"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="state" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="zip"
type="xsd:decimal"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Items">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="quantity">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
<xsd:maxExclusive value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element ref="comment"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products -->
<xsd:simpleType name="SKU">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{3}-[A-Z]{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

Figura 6 - Exemplo de um documento XSD

Um Xml Schema define a estrutura hierárquica que um documento XML deve seguir, incluindo os seus
elementos e atributos obrigatórios e/ou proibidos. O schema permite também indicar a ordem pela qual os
elementos devem surgir no documento, a sua cardinalidade e a gama de valores permitidos no seu conteúdo,
através de tipos de dados definidos no standard ou restrições aos mesmos (e.g. valores enumerados ou
validados por expressões regulares).
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Um Xml Schema desempenha um papel crucial na validação automática de um documento XML. Uma aplicação
pode ser construída para processar apenas documentos XML que sigam uma determinada estrutura, utilizando
um processador XML para verificar se o documento é bem formado e se é válido segundo o schema que define
essa estrutura. Quando um documento não for bem formado ou válido, a aplicação pode rejeitá-lo, evitando
assim a ocorrência de erros. Sem um schema, a aplicação teria que verificar todos os campos do documento
antes de aceder aos mesmos, para evitar erros de processamento.

2.2.1.2 XML Path Language (XPath)
O XPath é uma query language para XML, ou seja, uma linguagem que permite efectuar consultas em
documentos XML, nomeadamente seleccionar nós de um documento. Os nós de um documento XML podem
ser elementos, atributos e o conteúdo dos mesmos. Para seleccionar um ou mais nós, são utilizadas expressões
XPath que são compostas por operadores e funções que juntos formam os predicados de selecção. O standard
apresenta algumas funções que permitem por exemplo fazer conversões entre tipos de dados ou calcular
valores (e.g. contar o número de nós que cumprem um predicado). Utilizando como exemplo o documento
XML da Figura 5, seguem-se alguns exemplos de expressões XPath e os respectivos resultados:
Expressão XPath

Resultado

/purchaseOrder/comment

<comment>Confirm this is electric</comment>

//item

<item partNum="872-AA">
<productName>Lawnmower</productName>
<quantity>1</quantity>
<USPrice>148.95</USPrice>
<comment>Confirm this is electric</comment>
</item>
<item partNum="926-AA">
<productName>Baby Monitor</productName>
<quantity>1</quantity>
<USPrice>39.98</USPrice>
<shipDate>1999-05-21</shipDate>
</item>

//item[@partNum="926-AA"]/productName

<productName>Baby Monitor</productName>

count(//item)

2
Tabela 2 - Alguns exemplos de expressões XPath

O standard XPath possui até à data de redacção deste trabalho duas versões: 1.0 e 2.0. A versão 1.0 foi
publicada em 1999 e encontra-se amplamente divulgada, sendo utilizada como componente fundamental em
outros standards como o XSLT. A versão 2.0 é mais recente (2007), sendo por isso pouco utilizada ainda,
embora seja um componente fundamental de novos standards como o XQuery 1.0 e XSLT 2.0 (publicados em
simultâneo) ou o Xml Schema 1.1 (em desenvolvimento).
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2.2.1.3 eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
O XSLT tem como finalidade a transformação automática de documentos XML em outros documentos XML,
HTML (HyperText Markup Language) ou de outros tipos. A versão actual é a 2.0, embora existam ainda poucas
ferramentas que a suportem, o que leva a que a versão 1.0 seja hoje a mais utilizada. Porém, a versão 2.0 é
bastante mais avançada que a primeira, especialmente devido à utilização da nova versão do standard XPath
que inclui um grande conjunto de novas funcionalidades.
Um processador XSLT aceita por norma um documento XML e um documento XSLT e produz um novo
documento com base nas regras existentes no XSLT. As regras são representadas por padrões, construídos
através de expressões XPath (1.0 no XSLT 1.0 e 2.0 no XSLT 2.0) e por instruções que indicam ao processador o
que deve ser produzido no documento de saída quando o padrão correspondente é encontrado. Alguns
processadores XSLT suportam extensões à linguagem XSLT que podem ser escritas em diferentes linguagens de
programação. Na Figura 7 encontra-se um documento XSLT utilizado para fazer uma conversão XML  XML.
<?xml version='1.0' ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<FindPatientResults>
<xsl:for-each select="Dataset/IDE_TMP_REMOTA">
<Patient>
<PatientID>
<xsl:value-of select="NUM_SEQUENCIAL"/>
</PatientID>
<Name>
<xsl:value-of select="NOME"/>
</Name>
<BirthDate>
<xsl:value-of select="DATA_NASC"/>
</BirthDate>
<xsl:if test="count(SEXO) != 0">
<Sex>
<xsl:choose>
<xsl:when test="SEXO = '1'">M</xsl:when>
<xsl:when test="SEXO = '2'">F</xsl:when>
<xsl:when test="SEXO = '3'">H</xsl:when>
<xsl:otherwise>U</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</Sex>
</xsl:if>
<Address>
<xsl:value-of select="MORADA"/>
</Address>
</Patient>
</xsl:for-each>
</FindPatientResults>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Figura 7 - Exemplo de um documento XSLT

O standard XSLT é muito utilizado em middleware de integração, para efectuar transformações entre
documentos XML com schemas diferentes. Alguns destes middlewares possuem ferramentas gráficas
denominadas Mappers onde é possível a um utilizador definir os mapeamentos possíveis entre dois schemas
distintos, o que permite a essas ferramentas gerar de forma automática um documento XSLT para efectuar as
transformações entre documentos XML cuja estrutura é validada por esses schemas.
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2.2.2

Web Services (WS)

Os Web Services são uma tecnologia utilizada para suportar interacções directas entre aplicações através de
uma rede local ou global. São utilizados para disponibilizar serviços específicos (e.g. uma query a uma BD, uma
funcionalidade de um negócio) a outras entidades interessadas, de uma forma simples e normalizada. A grande
vantagem dos WS é o facto de se basearem em standards simples e independentes da plataforma em que são
utilizados, tipicamente o XML e o HTTP. Para melhor compreender os WS, é importante apresentar o seu
modelo de funcionamento, bem como as tecnologias envolvidas neste modelo. Na Figura 8 é descrito de forma
simplificada este modelo:

UDDI

Service
Registry
WSDL

WSDL

O
AP
)

(S

h

)

Client

lis

Fi
n

d

b
Pu
AP
O
(S

Service
Requester

Service
Description

Service
Provider

Interact
(SOAP)

Service

XML

Figura 8 - Modelo de funcionamento dos Web Services

Existem três agentes envolvidos no funcionamento dos Web Services:


Service Provider – a entidade que disponibiliza o serviço e produz a sua especificação;



Service Requester – uma entidade que utiliza o serviço, interagindo com o Provider como cliente;



Service Registry – uma entidade que disponibiliza um serviço de directório, onde são registados
serviços que podem depois ser pesquisados e disponibilizando as suas interfaces aos clientes;

De uma forma muito resumida e simplificada, este modelo baseia-se em interacções em que são transmitidos
documentos XML encapsulados em mensagens SOAP (Simple Object Access Protocol), cuja estrutura é
especificada num contrato WSDL (Web Services Description Language) que é descoberto através de um serviço
de directório UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).
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O modelo apresentado em cima é o mais utilizado nos dias de hoje, embora nos últimos anos tenha vindo a
ganhar popularidade um novo modelo: os Web Services REST (REpresentational State Transfer). Neste modelo,
o protocolo SOAP é substituído por interacções directas entre aplicações através do protocolo HTTP, utilizando
todas as suas operações (GET, POST, PUT e DELETE). Desta forma, evita-se o overhead associado ao SOAP, mas
por outro lado existem menos ferramentas de desenvolvimento com suporte para este modelo.
Uma vez que o modelo da Figura 8 é o mais comum, é importante conhecer um pouco melhor os seus
componentes/standards. Já foi discutido anteriormente o standard XML, em seguida serão apresentados os
restantes: SOAP, WSDL e UDDI.

2.2.2.1 Simple Object Access Protocol (SOAP)
O SOAP é um protocolo do tipo RPC (Remote Procedure Call), ou seja, baseado na invocação remota de um
método. A interacção entre aplicações é assim do tipo request-response, ou seja, é iniciada por um cliente que
envia uma mensagem com um pedido para um servidor, que envia uma resposta de forma síncrona.
Este protocolo reside na última camada do modelo OSI (Aplicação), sendo independente do protocolo de
transporte utilizado. As mensagens SOAP são encapsuladas noutros protocolos da mesma camada, tipicamente
o HTTP, embora possa utilizar outros protocolos como o SMTP, FTP, etc. A codificação das mensagens em XML
facilita a sua passagem através de firewalls, o que constitui uma vantagem face a outros protocolos RPC. Por
outro lado, este tipo de codificação também aumenta consideravelmente a dimensão das mensagens,
tornando o protocolo menos eficiente relativamente a outros do mesmo género.
Outras tecnologias do tipo RPC como o Microsoft DCOM (Distributed Component Object Model), Java RMI
(Remote Method Invocation) ou o CORBA (Common Object Request Broker Architecture) tentaram cumprir os
mesmos objectivos que o SOAP, mas acabaram por não ter o mesmo sucesso devido a diversos factores. A
codificação XML pode ter sido um dos factores que pesou no sucesso do SOAP relativamente aos restantes,
embora essa análise fuja ao âmbito deste trabalho.
As mensagens SOAP são documentos XML com uma estrutura bastante simples:


O elemento raiz denomina-se SOAP Envelope;



Um SOAP Envelope contém um corpo (SOAP Body) e um ou mais cabeçalhos (SOAP Headers);



Os cabeçalhos permitem a extensibilidade do protocolo, existindo actualmente diversos standards
nesse sentido (e.g. WS-Security, WS-Addressing, entre outros) que permitem por exemplo suportar
mecanismos de segurança (encriptação, assinatura digital, entre outros);



O corpo da mensagem permite o envio de qualquer tipo de informação, desde que esta possa ser
serializada em XML, resolvendo assim o problema da heterogeneidade da informação;



O corpo da mensagem pode ainda conter um elemento especial denominado SOAP Fault, que permite
transmitir informação relacionada com erros ou excepções ocorridos durante o processamento;
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Foram publicadas duas versões do protocolo SOAP pelo W3C, a versão 1.1 em 2000 e a versão 1.2 em 2003. A
versão 1.2 trouxe algumas melhorias [15] ao standard, nomeadamente maior independência do protocolo de
transporte, melhor integração com o protocolo HTTP (por ser o mais utilizado) e suporte para optimizações a
nível de serialização (e.g. compressão). Porém, muitas ferramentas de geração de código de invocação de WS
“estagnaram” na versão 1.1, o que faz com que a versão 1.1 seja ainda hoje a mais utilizada [16]. Na Figura 9
encontra-se representada uma mensagem SOAP 1.2 [17].
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header>
<n:alertcontrol xmlns:n="http://example.org/alertcontrol">
<n:priority>1</n:priority>
<n:expires>2001-06-22T14:00:00-05:00</n:expires>
</n:alertcontrol>
</env:Header>
<env:Body>
<m:alert xmlns:m="http://example.org/alert">
<m:msg>Pick up Mary at school at 2pm</m:msg>
</m:alert>
</env:Body>
</env:Envelope>

Figura 9 - Exemplo de uma mensagem SOAP 1.2

2.2.2.2 Web Services Description Language (WSDL)
O WSDL é uma linguagem standard que permite descrever um ou mais serviços, desde os endpoints em que
estes são disponibilizados, os protocolos utilizados para o transporte e a estrutura das mensagens SOAP aceites
pelos serviços e os schemas dos documentos XML que são encapsulados nas mensagens SOAP.
Um Service Provider pode disponibilizar um ou mais documentos WSDL para descrever as interfaces dos
serviços que disponibiliza, para que outras aplicações os possam utilizar como clientes. Estes documentos
podem ser processados de forma automática, existindo ferramentas para gerar o código necessário para
invocar o serviço em diversas linguagens de programação (Java, linguagens da framework .NET, entre outras).
Os documentos WSDL utilizam uma sintaxe XML, o que torna o processamento automático mais simples pela
abundância de ferramentas existente para tratar este formato.
Existem duas versões deste standard publicadas pelo W3C, a versão 1.1 em 2001 e a versão 2.0 (que era
anteriormente a versão 1.2 mas acabou por ser renomeada) em 2007. Uma das principais novidades da versão
2.0 consiste no suporte alargado para Web Services REST. A adopção da versão 2.0 pelo mercado está a
decorrer lentamente, não existindo ainda muitas ferramentas capazes de processar documentos WSDL desta
versão. Na Figura 10 é apresentado um exemplo [18] de um documento WSDL 1.1:
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<?xml version="1.0"?>
<definitions name="StockQuote"
targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl"
xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl"
xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<types>
<schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
<element name="TradePriceRequest">
<complexType><all><element name="tickerSymbol" type="string"/></all></complexType>
</element>
<element name="TradePrice">
<complexType><all><element name="price" type="float"/></all></complexType>
</element>
</schema>
</types>
<message name="GetLastTradePriceInput">
<part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/>
</message>
<message name="GetLastTradePriceOutput">
<part name="body" element="xsd1:TradePrice"/>
</message>
<portType name="StockQuotePortType">
<operation name="GetLastTradePrice">
<input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>
<output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>
</operation>
</portType>
<binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="GetLastTradePrice">
<soap:operation soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/>
<input><soap:body use="literal"/></input>
<output><soap:body use="literal"/></output>
</operation>
</binding>
<service name="StockQuoteService">
<documentation>My first service</documentation>
<port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteBinding">
<soap:address location="http://example.com/stockquote"/>
</port>
</service>
</definitions>

Figura 10- Exemplo de um documento WSDL 1.1

2.2.2.3 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
O UDDI é um standard publicado pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information
Standards) e define uma arquitectura de directório utilizado para registar serviços e pesquisá-los da seguinte
forma:


O directório disponibiliza serviços (Web Services) que permitem registar outros serviços, publicar e
descarregar documentos WSDL e pesquisar a lista de serviços registados;



Os Service Providers registam os seus serviços no directório e caracterizam-nos de acordo com uma
série de atributos pesquisáveis, publicando também os documentos WSDL respectivos;



Os potenciais clientes efectuam pesquisas no directório através dos atributos pesquisáveis e
descarregam os documentos WSDL dos serviços pretendidos, de forma a poderem interagir
directamente com os Service Providers;
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Os serviços registados no directório são classificados de acordo com três componentes:


White Pages – descrevem a entidade que disponibiliza o serviço (e.g. endereço, contactos, etc.);



Yellow Pages – descrevem o serviço disponibilizado de acordo com taxonomias standard;



Green Pages – descrevem aspectos técnicos do serviço (e.g. endereço, parâmetros aceites, etc.)

No modelo de funcionamento dos Web Services apresentado na Figura 8, o UDDI é o standard com menos
aceitação no mercado, não apenas devido à sua complexidade mas também ao facto de muitas vezes não
necessário [16]. A alternativa passa pela publicação dos documentos WSDL em endereços públicos para serem
partilhados com os potenciais interessados.

2.2.3

Health Level 7 (HL7)

A Health Level 7 (HL7) é uma organização sem fins lucrativos, criada em 1987 com o intuito de desenvolver
standards que facilitem a interoperabilidade entre sistemas heterogéneos na área de saúde.
O nome HL7 é utilizado não apenas para referenciar a organização mas também (e de forma mais comum) para
designar os seus standards mais divulgados a nível internacional, nomeadamente os standards de mensagens
HL7 v2.x e, mais recentemente, o HL7 v3. Nesta secção o termo “HL7” será utilizado para referir os standards e
não a organização.
O termo “Level 7” deriva da sétima e última camada do modelo OSI (aplicação). Os dois standards mencionados
inserem-se nesta camada, sendo independentes das camadas inferiores, focando-se assim mais na
interoperabilidade semântica (a informação transmitida) do que na interoperabilidade funcional (como os
dados são transmitidos).
Em termos gerais, podemos afirmar que os standards HL7 v2.x e v3 definem protocolos de troca de mensagens
entre aplicações da área da saúde e a estrutura destas mensagens. A maioria das mensagens HL7 é gerada na
sequência de eventos, como por exemplo a admissão de um paciente ou a marcação de um novo exame. Os
dados transmitidos nas mensagens HL7 são em geral textuais, embora seja possível encapsular dados binários
no interior de algumas mensagens.
As versões 2.x tornaram o standard HL7 num dos mais utilizados do mundo [19], incluindo Portugal, enquanto
a versão 3 se encontra ainda a dar os primeiros passos, utilizada num conjunto restrito de países como o Reino
Unido ou a Holanda. Todas estas versões podem ser implementadas livremente, não sendo necessária a
obtenção de licenças. No início de 2007 (antes de serem lançadas oficialmente as versões 2.5.1 e 2.6), a
utilização a nível global das várias versões do standard HL7 pode ser resumida de forma aproximada pelo
gráfico [20] da Figura 11:
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Figura 11 - Utilização relativa das várias versões dos standards HL7 a nível mundial, no início de 2007

As mensagens das versões 2.x são normalmente retro compatíveis, ou seja, uma mensagem codificada de
acordo com a versão 2.4 pode ser descodificada por um parser desenvolvido para versões 2.5 e superiores. Por
outro lado, o standard 3.0 não é compatível com os anteriores, o que dificulta a transição para esta nova
versão. A versão 3.0 não é ainda final, apesar de estar em desenvolvimento desde 1995. Entre 1990 e 2009
foram publicadas várias versões dos standards HL7:
Ano

Versões

1990

2.1

1994

2.2

1997

2.3

1999

2.3.1

2000

2.4

2003

2.5

2005

3.0 Normative Edition 2005

2006

3.0 Normative Edition 2006

2007

2.5.1 e 2.6

2008

3.0 Normative Edition 2008

Tabela 3 - Versões dos standards HL7 entre 1990 e 2009

Em seguida são apresentados os standards HL7 2.x e 3.0.

2.2.3.1 HL7 v2.x
A principal diferença entre as várias versões 2.x reside nas mensagens e tipos de dados que são definidos em
cada versão do standard. De uma versão para outra são introduzidos novos tipos de mensagens enquanto
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outros deixam de ser utilizados (mas são mantidos por razões de compatibilidade entre versões). Por outro
lado, algumas mensagens são estendidas com novos elementos e também através de novos tipos de dados. Na
Figura 12 encontra-se um exemplo [21] de uma mensagem HL7 da versão 2.5 relacionada com a admissão de
um paciente:
MSH|^~\&|MegaReg|XYZHospC|SuperOE|XYZImgCtr|200605290901310500||ADT^A01^ADT_A01|01052901|P|2.5
EVN||200605290901||||200605290900
PID|||56782445^^^UAReg^PI||KLEINSAMPLE^BARRY^Q^JR||19620910|M||20289^^HL70005^RA99113^^XYZ|260 GOODWIN CREST DRIVE^^BIRMINGHAM^AL^35 209^^M~NICKELL’S
PICKLES^10000 W 100TH AVE^BIRMINGHAM^AL^35200^^O|||||||0105I30001^^^99DEF^NA
PV1||I|W^389^1^UABH^^^^3||||12345^MORGAN^REX^J^^^MD^0010^UAMC^L||67890^GRAINGER^LUCY^X^^^MD^
0010^UAMC^L|MED|||||A0||13579^POTTER^SHERMAN^T^^^MD^0010^UAMC^L||||||||||||||||||||||||||
|200605290900
OBX|1|NM|^Body Height||1.80|m^Meter^ISO+|||||F
OBX|2|NM|^Body Weight||79|kg^Kilogram^ISO+|||||F
AL1|1||^ASPIRIN
DG1|1||786.50^CHEST PAIN, UNSPECIFIED^I9|||A

Figura 12 - Mensagem ADT_A01 com codificação padrão (HL7 v2.5)

As mensagens HL7 podem ser codificadas de formas diferentes, mas o standard prevê uma codificação padrão
que é a mais utilizada. Na Figura 12 está representada uma mensagem que utiliza esta codificação, onde se
encontram destacados alguns pontos relevantes.
Todas as mensagens HL7 v2.x são compostas por um conjunto de elementos de quatro tipos distintos:
segmentos, campos, componentes e subcomponentes.
Um segmento consiste num agrupamento lógico de campos relacionados entre si ou com uma finalidade
comum. Cada segmento é definido por um identificador composto por três caracteres (destacados a bold na
imagem). O tipo de mensagem define quais os segmentos obrigatórios, opcionais e quais os que se podem
repetir, para além de definir também grupos de segmentos como opcionais ou passíveis de repetição.
Existe um tipo de segmentos especial, previsto no standard para situações excepcionais em que os segmentos
existentes numa mensagem não permitam exprimir toda a informação necessária numa interacção entre
sistemas. Estes segmentos chamam-se Z-Segments e podem ser definidos para workflows típicos por entidades
externas (como o IHE) ou então local a local, pelas entidades envolvidas numa interacção. Estes segmentos
devem ser utilizados como último recurso, uma vez que não fazem parte do standard e por isso obrigam os
sistemas envolvidos a saber como lidar com eles.
O segmento MSH (Message Header) é obrigatório em todas as mensagens HL7. Neste segmento estão contidas
informações cruciais para a descodificação de uma mensagem, como os caracteres de codificação, o tipo de
mensagem e a versão do standard utilizada na sua construção.
Relativamente aos caracteres de codificação, a sua função é indicar ao descodificador da mensagem quais os
caracteres especiais utilizados na codificação, nomeadamente o separador de componentes (^), o separador de
repetições (~), o carácter de escape (\) e o separador de subcomponentes (&).
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Os campos, componentes e subcomponentes são os elementos que formam o conteúdo dos segmentos,
sendo separados por diferentes caracteres de acordo com o tipo de elemento. Todos os elementos têm um
tipo de dados associado.
O tipo de dados de um elemento define o formato de representação dos seus dados (e.g. numérico, data, etc.)
incluindo restrições a vocabulários específicos (que podem ser vocabulários standard na área da saúde ou
podem ser definidos em tabelas do próprio standard HL7). O tipo de dados de um elemento define também
quais os seus sub-elementos e os respectivos tipos de dados.
O standard HL7 2.x define vários tipos de dados distintos, que podem ser estendidos por novos tipos que os
substituem em versões posteriores. A título de exemplo, o tipo de dados AD (address) foi substituído a partir da
versão 2.3 pelo tipo XAD (extended address), mas o novo tipo apenas estende o primeiro através da adição de
novos elementos opcionais, mantendo-se assim compatível com o original. A título de exemplo, o tipo de
dados XAD encontra-se definido no standard 2.5.1 pela seguinte tabela [22]:

Tabela 4 - Descrição do tipo de dados XAD (eXtended ADdress) no standard HL7 2.5.1

Para além da codificação padrão apresentada anteriormente, foi recomendada pela organização HL7 [23] uma
codificação alternativa baseada em XML, que tem vindo a ganhar adeptos, especialmente com a proliferação
dos Web Services. Na Figura 13 encontra-se representada uma parte (devido a restrições de espaço) da
mensagem da Figura 12, desta vez codificada em XML:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ADT_A01>
<MSH>
<MSH.1>|</MSH.1>
<MSH.2>^~\&amp;</MSH.2>
<MSH.3><HD.1>MegaReg</HD.1></MSH.3>
<MSH.4><HD.1>XYZHospC</HD.1></MSH.4>
<MSH.5><HD.1>SuperOE</HD.1></MSH.5>
<MSH.6><HD.1>XYZImgCtr</HD.1></MSH.6>
<MSH.7><TS.1>20060529090131-0500</TS.1></MSH.7>
<MSH.9>
<MSG.1>ADT</MSG.1>
<MSG.2>A01</MSG.2>
<MSG.3>ADT_A01</MSG.3>
</MSH.9>
<MSH.10>01052901</MSH.10>
<MSH.11><PT.1>P</PT.1></MSH.11>
<MSH.12><VID.1>2.5</VID.1></MSH.12>
</MSH>
<EVN>
<EVN.2><TS.1>200605290901</TS.1></EVN.2>
<EVN.6><TS.1>200605290900</TS.1></EVN.6>
</EVN>
(...)
</ADT_A01>

Figura 13 - Parte de uma mensagem ADT_A01 com codificação XML (HL7 v2.5)

Nas versões 2.x, a forma como as mensagens são comunicadas (interoperabilidade funcional) não é indicada de
forma rígida no standard, embora este sugira um protocolo de comunicação que é o mais utilizado por
sistemas HL7-compliant: o Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Este protocolo reside na 5ª camada do
modelo OSI (sessão), funcionando normalmente sobre TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol), nas camadas inferiores.
O protocolo MLLP é muito simples, definindo apenas uma forma de encapsular uma mensagem HL7 num bloco
cujas fronteiras são definidas por caracteres delimitadores, para que seja fácil identificar o início e o fim da
mensagem transmitida. O início de um bloco é identificado pelo carácter <VT> (valor hexadecimal 0x0b) e o
final pelos caracteres <FS> e <CR> (valores hexadecimais 0×1c e 0x0d, respectivamente).

2.2.3.2 HL7 v3.0
Um dos principais problemas das versões 2.x é a inexistência de um modelo de informação explícito por detrás
das mensagens, capaz de impedir ambiguidades derivadas de diferentes interpretações do seu conteúdo. Para
atingir a verdadeira interoperabilidade semântica, é necessário que ambas as partes envolvidas na
comunicação partilhem um modelo semântico comum e utilizem o mesmo vocabulário para representar os
conceitos desse modelo. Com base nesta ideia, foi desenvolvido o Reference Information Model (RIM).
O RIM é um modelo de informação orientado a objectos, descrito em notação UML (Unified Modeling
Language), do qual derivam todos os modelos de informação do standard HL7 v3. O seu principal objectivo é
permitir a interoperabilidade entre diversos domínios inter-relacionados, através da modelação das entidades,
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artefactos e relações de cada domínio. O RIM pode ser visto como uma gramática da linguagem HL7 v3, da qual
o conteúdo de todas as mensagens deriva o seu sentido. O âmbito do RIM não é apenas a troca de mensagens,
tendo já sido utilizado como modelo de domínio de aplicações ou bases de dados na área da saúde [24].
A estrutura base do RIM assenta em apenas seis conceitos que se relacionam da forma ilustrada no diagrama
[25] de classes UML da Figura 14:

Figura 14 - Diagrama de Classes UML com a estrutura base do RIM

Todas as classes definidas no RIM são construídas a partir destas, por derivação e especialização. Na Tabela 5
encontra-se uma breve descrição de cada uma das classes base do RIM.
Classe

Descrição

Exemplos

Act

Acto intencional praticado no domínio da saúde

Observação,
Prescrição

Entity

Entidade física, ser vivo ou organização

Material,
Pessoa, Local

Role

Participation

ActRelationship

Competência de uma entidade ou papel desempenhado por uma

Paciente,

entidade num determinado contexto

Médico

Participação de uma entidade num acto, desempenhando um

Autor, Sujeito,

determinado papel

Assistente

Relação entre dois ou mais actos

Composição,
Sucessão

RoleLink

Relação entre dois ou mais papéis

Dependência,
Hierarquia

Tabela 5 – Classes base do RIM

Estas classes podem ser estendidas para se adequarem melhor aos vários domínios da saúde em que são
utilizadas. Na Figura 15 encontra-se representada através de instâncias de classes do RIM uma interacção típica
relacionada com a realização de um exame.
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Maria das
Dores

Paciente

Sujeito

Dr. João
Remédios

Médico

Executante

Sala 123

Sala de exame

Localização

Exame

Figura 15 - Interacção típica (realização de um exame) representada por instâncias de classes do RIM

O RIM é aplicável a um domínio bastante vasto, procurando representar toda a informação dentro da área da
saúde. O processo de construção de mensagens HL7 consiste num refinamento do RIM em modelos de
informação sucessivamente mais específicos, o último dos quais representa uma mensagem. Este processo
encontra-se representado na Figura 16.

RIM

DMIM

RMIM

HMD

Mensagem

Refinamento

Figura 16 - Processo de construção de mensagens HL7 v3

O primeiro refinamento parte do próprio RIM, sendo gerado um novo modelo denominado Domain Message
Information Model (DMIM). Um DMIM consiste numa restrição do RIM a um domínio específico da área da
saúde, como por exemplo Administração de Pacientes. Para construir o modelo, são clonadas algumas classes,
atributos e relações do RIM, sendo aplicadas restrições sobre estes, para os aproximar do domínio em questão.
O DMIM é o ponto de partida para um novo modelo refinado, o Refined Message Information Model (RMIM).
Um RMIM é um modelo derivado de um DMIM através de um refinamento, utilizando os seus conceitos para
definir o conteúdo informacional de um conjunto de mensagens que podem ser utilizadas num dos seus
subdomínios. O processo de criação deste modelo é análogo ao do DMIM, consistindo na clonagem de
elementos de um DMIM e aplicação de restrições sobre estes de forma a adaptá-los ao subdomínio em causa.
A partir de um RMIM são definidas as estruturas das mensagens num novo modelo denominado Hierarchical
Message Definition (HMD). Um HMD consiste na representação abstracta de uma mensagem, definindo a
hierarquia e sequência com que as classes e atributos surgem na mesma. No HMD são definidos por exemplo
quais os elementos incluídos na mensagem e dentro destes quais os opcionais, condicionais e os que se podem
repetir.
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O HMD é o passo anterior à concretização das mensagens numa tecnologia específica. Esta concretização
consiste na serialização da representação abstracta (HMD) num formato concreto. No standard HL7 v3 é
apresentada uma possível representação das mensagens em XML. Na Figura 17 encontra-se um exemplo [26]
de uma mensagem relacionada com a revisão dos dados de um paciente num determinado sistema.
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<PRPA_IN201101UV01 ITSVersion="XML_1.0" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“
xsi:schemaLocation=“urn:hl7-org:v3 ../schemas/PRPA_IN201101.xsd“>
<realmCode code=“DE“/>
<id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2.411.4“ extension=“1995592957“/>
<creationTime value=“20060504133958“/>
<versionCode code=“V3-2006-05“/>
<interactionId extension=“PRPA_IN201101“ root=“2.16.840.1.113883.1.6“/>
<profileId root=“1.2.276.0.76.3.1.13.8“ extension=“10“/>
<processingCode code=“P“/>
<processingModeCode code=“T“/>
<acceptAckCode code=“ER“/>
<receiver>
<device><id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2“ extension=“111“/></device>
</receiver>
<sender>
<device><id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2“ extension=“411“/></device>
</sender>
<controlActProcess moodCode=“EVN“>
<subject>
<registrationEvent>
<id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2.411.5“ extension=“200605041339580001“/>
<statusCode code=“active“/>
<subject1>
<patientRole>
<id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2.411.1“ extension=“654321“/>
<addr use=“HP“>
<city>Köln</city>
<postalCode>57000</postalCode>
<streetAddressLine>Teststr. 1</streetAddressLine>
</addr>
<telecom use=“HP“ value=“tel:+4922235715“/>
<statusCode code=“normal“/>
<confidentialityCode code=“N“ codeSystem=“2.16.840.1.113883.5.25“/>
<patientPerson>
<name use=“L“>
<family qualifier=“BR“>Müller</family>
<given>Hans</given>
</name>
<administrativeGenderCode code=“M“ codeSystem=“…“/>
<birthTime value=“19400101“/>
<maritalStatusCode code=“S“ codeSystem=“2.16.840.1.113883.5.2“/>
<birthPlace>
<addr>
<city>Köln</city>
</addr>
</birthPlace>
</patientPerson>
<providerOrganization>
<id root=“2.16.840.1.113883.3.37.1“ extension=“004“/>
<contactParty/>
</providerOrganization>
</patientRole>
</subject1>
<custodian>
<assignedEntity>
<id root=“2.16.840.1.113883.3.37.2“ extension=“411“/>
</assignedEntity>
</custodian>
</registrationEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201101UV01>

Figura 17 – Exemplo de uma mensagem HL7 v3 (PatientLivingSubject Info Revised)
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O protocolo de comunicação recomendado no standard é uma evolução do MLLP, utilizado nas versões 2.x,
denominado MLLP v2. A principal diferença entre os dois consiste no facto de o MLLP v2 ser um protocolo
fiável, ou seja, capaz de assegurar a entrega da mensagem à entidade que a envia. O MLLP v2 garante também
que as mensagens são entregues pela ordem em que são enviadas. Isto é conseguido através do envio de
acknowledgements após a recepção de cada mensagem. Na Figura 18 encontra-se representada uma
interacção entre dois sistemas através do protocolo MLLP v2 [27].

Figura 18 - Interacção através do protocolo MLLP v2

Segundo o protocolo, existem dois tipos de acknowledgements, os positivos (ACK) e os negativos (NAK),
indicando o sucesso (ou não) do armazenamento da mensagem recebida por um sistema. A resposta positiva é
representada pelo caracter <ACK> (valor hexadecimal 0x06) enquanto a negativa é representada pelo
carácter <NAK> (valor hexadecimal 0x15). Ambos são encapsulados por um bloco semelhante ao utilizado
para delimitar as mensagens.

2.2.4

Digital Imaging and COmmunications in Medicine (DICOM)

O DICOM é um standard direccionado para a área da imagiologia médica, nomeadamente a manipulação,
impressão, armazenamento e transmissão de imagens médicas e da informação relacionada com as mesmas. O
standard foi desenvolvido para facilitar a integração entre os vários sistemas relacionados com a imagiologia,
desde modalidades (máquinas de aquisição de imagens), scanners, impressoras até workstations e servidores
PACS (Picture Archiving and Communication System). Para atingir estes fins, o standard propõe um formato de
ficheiro e um protocolo de comunicação baseado no TCP/IP.
O DICOM é a terceira versão de um standard proprietário da NEMA (National Electrical Manufacturers
Association), cujas versões iniciais foram desenvolvidas e publicadas em conjunto com a ACR (American College
of Radiology) em 1985 e 1988. A versão 3.0, publicada em 1993, constitui a base do standard que é hoje
utilizado, embora este seja estendido regularmente, normalmente com periodicidade bimensal [28]. A sua
receptividade por parte dos fabricantes foi boa, tornando-se no standard mais utilizado nesta área [29].
O standard define várias classes de serviços e recomenda que cada sistema compatível publique um
documento denominado Conformance Statement, cujo objectivo é divulgar quais as classes de serviços que
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implementa e a forma como estas são utilizadas, de forma a facilitar a criação de interfaces com outros
sistemas. As principais classes de serviços definidas no standard [30] encontram-se descritas na Tabela 6:
Nome

Descrição

Modality Worklist

Permite que uma modalidade peça a outro sistema os dados relativos aos exames marcados
e respectivos pacientes, para evitar a sua reintrodução manual

Modality Performed

Complemento do serviço Worklist que permite a uma modalidade enviar alguns dados sobre

Procedure Step (MPPS)

o exame realizado para outro sistema, como relatórios, horas de início e fim, número de
imagens adquiridas, entre outros

Store

Envio de objectos (e.g. imagens, relatórios) para um sistema responsável pelo seu
armazenamento (normalmente um PACS)

Storage Commitment

Permite confirmar se um objecto se encontra armazenado de forma permanente, para que
este possa ser removido localmente

Query/Retrieve

Utilizado para efectuar pesquisas de objectos (e.g. imagens, relatórios) noutro sistema
(normalmente um PACS) e obtenção dos mesmos

Print

Tem como finalidade o envio de imagens para impressão numa impressora compatível com
DICOM

Media Storage

Armazenamento de informação (imagens, relatórios e metadados) sobre a forma de ficheiros
DICOM em dispositivos de armazenamento removível, incluindo a criação de um índice num
formato estruturado (DICOMDIR)
Tabela 6 - Descrição dos principais serviços DICOM

2.2.4.1 Modelo de informação
Todos os serviços DICOM partilham um formato de organização dos dados comum, baseado em agrupamentos
de dados (datasets). Os datasets são definidos por um conjunto de atributos, que são identificados por tags
específicas e preenchidos com valores. Cada tag pode ter associado apenas um tipo de dados, ou VR (Value
Representation) e pode conter um ou mais valores desse tipo, dependendo da sua multiplicidade, ou VM
(Value Multiplicity). Alguns destes tipos de dados (VR) são apresentados na Tabela 7.
VR (Value Representation)

Descrição

AE

Application Entity

DA

Date

DS

Decimal String

LT

Long Text

PN

Person Name

SH

Short String

SQ

Sequence of Items

UI

Unique Identifier

Tabela 7 - Alguns tipos de dados definidos no DICOM

32

Uma tag DICOM possui um identificador com a forma (XXXX, YYYY), com X e Y a assumirem valores
hexadecimais, para além de um nome que a caracteriza. As tags podem ser agrupadas em sequências e estas
por sua vez podem ser organizadas em hierarquias. A título de exemplo, a estrutura apresentada na Figura 19
representa parte do modelo de informação utilizado no serviço Modality Worklist e contém informações sobre
um passo de um exame agendado (Scheduled Procedure Step):
Scheduled Procedure Step Sequence

Scheduled Station AE Title

Scheduled Procedure Step Start Date

Scheduled Procedure Step Start Time

Modality

Scheduled Performing Physician's Name

Scheduled Procedure Step Description

Scheduled Station Name

Scheduled Procedure Step Location

Scheduled Protocol Code Sequence
o Code Value
o Coding Scheme Version
o Coding Scheme Designator
o Code Meaning

Pre-Medication

Scheduled Procedure Step ID

Requested Contrast Agent

Scheduled Procedure Step Status

(0040,
(0040,
(0040,
(0040,
(0008,
(0040,
(0040,
(0040,
(0040,
(0040,
(0008,
(0008,
(0008,
(0008,
(0040,
(0040,
(0032,
(0040,

0100)
0001)
0002)
0003)
0060)
0006)
0007)
0010)
0011)
0008)
0100)
0103)
0102)
0104)
0012)
0009)
1070)
0020)

Figura 19 - Parte da estrutura Scheduled Procedure Step Sequence

Dentro do mesmo dataset podem coexistir os dados que descrevem uma imagem (pixel data), codificados
numa tag própria, e os metadados associados à mesma, como o nome do paciente e o seu identificador. Isto
permite que as imagens nunca se separem da informação que as caracteriza, o que constitui uma das principais
vantagens da utilização de DICOM para representação deste tipo de dados. Cada dataset pode conter apenas
uma tag para armazenar dados de imagem, embora sejam suportadas imagens com várias frames (vídeos).
Esta informação pode ser comprimida utilizando standards como o JPEG (Joint Photographic Experts Group),
embora a utilização de compressão só seja possível caso os vários sistemas envolvidos a suportem, o que nem
sempre acontece.
A hierarquia de tags dentro de um dataset varia de acordo com o tipo de objecto que se pretende representar.
O standard DICOM contém a definição de todos os objectos que é capaz de representar [31]. Esta definição é
feita através de IODs (Information Object Definitions), que são modelos de dados orientados a objectos que
representam classes de objectos reais. Existem dois tipos de IODs:


IOD normalizado: representa uma única classe de objectos reais, ou seja, um tipo de entidade (e.g.
paciente, estudo, etc.);



IOD composto: representa partes de vários objectos reais relacionados (e.g. imagem raio-X,
angiografia, etc.).
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O IOD normalizado Patient, por exemplo, representa um paciente e contém diversos atributos que
caracterizam esta entidade, como o nome, data de nascimento, o sexo e um identificador. Por outro lado, o
IOD composto MR, que representa uma imagem de ressonância magnética e contém, para além dos dados da
própria imagem, dados de outros objectos associados como o paciente, o estudo e a série à qual a imagem
pertence.
Para além das classes de serviços e dos objectos informacionais, o DICOM define também um outro conceito
importante: as classes SOP (Service Object Pair). Uma classe SOP representa a união entre uma classe de
serviço (ver Tabela 6) e um objecto informacional (IOD), com o objectivo de definir as regras para utilizar o
objecto no serviço em causa e também restringir os valores dos atributos desse objecto quando utilizado no
contexto do serviço. As classes SOP podem ser compostas ou normalizadas, de acordo com o tipo dos IODs
associados. Um exemplo de uma classe SOP é a classe MR Store, que define as regras para armazenamento de
imagens de ressonâncias magnéticas.

2.2.4.2 Protocolo de comunicação
O protocolo de comunicação definido no standard DICOM denomina-se ULP (Upper Layer Protocol) e foi
desenhado para correr sobre TCP/IP, o que lhe confere alguma independência relativamente à rede física
utilizada. Todos os comandos enviados são confirmados pela entidade receptora (acknowledged). A nível da
camada de aplicação do modelo OSI, são definidos no standard dois protocolos:


Protocolo de estabelecimento de associação ACSE (Association Control Service Element);



Protocolo de troca de informação DIMSE (DIcom Message Service Element).

O ACSE é um protocolo utilizado para estabelecer e terminar uma associação entre duas aplicações
(Application Entities), necessária para que estas possam trocar informação. Este protocolo permite que as
aplicações negoceiem qual a sintaxe utilizada para codificar a informação nas mensagens (Transfer Syntax), se é
utilizada compressão e permite também verificar a compatibilidade entre os serviços disponibilizados por uma
e requisitados pela outra. Após o estabelecimento da associação, a troca de mensagens é feita através do
protocolo DIMSE.
O DIMSE é um protocolo de troca de mensagens, permitindo a uma aplicação, denominada SCP (Service Class
Provider) disponibilizar serviços a outra aplicação, denominada SCU (Service Class User). Existem dois tipos de
serviços, denominados DIMSE-C e DIMSE-N, de acordo com o tipo de objectos informacionais manipulados,
compostos e normalizados, respectivamente. Estes serviços podem ser ainda de dois tipos: operação e
notificação, caso sirvam para manipular instâncias SOP ou para efectuar a notificação de eventos,
respectivamente. Os serviços DIMSE definidos no standard encontram-se representados na Tabela 8:
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Nome

Grupo

Tipo

Descrição

C-STORE

DIMSE-C

Operação

Pedido de armazenamento de SOP Instances compostas,
enviadas pelo SCU (e.g. pedir para armazenar imagem)

C-GET

DIMSE-C

Operação

Pedido de envio de SOP Instances compostas para o SCU que
fez o pedido (e.g. pedir para enviar imagem armazenada)

C-MOVE

DIMSE-C

Operação

Pedido de envio de SOP Instances compostas para um SCU,
que pode não ser o mesmo que fez o pedido (e.g. pedir para
enviar imagem armazenada)

C-FIND

DIMSE-C

Operação

Pedido de pesquisa por uma série de atributos no conjunto
de SOP Instances compostas geridas pelo SCP e envio de um
subconjunto de atributos das mesmas para o SCU (e.g.
pesquisa de imagens por nome do paciente ou pesquisa de
marcações por modalidade)

C-ECHO

DIMSE-C

Operação

Utilizado para verificar o estado da ligação entre as
aplicações

N-EVENT-REPORT

DIMSE-N

Notificação

Notificação de um evento relacionado com uma SOP
Instance (e.g. notificação de exame terminado)

N-GET

DIMSE-N

Operação

Pedido de envio do valor de alguns atributos de uma SOP
Instance normalizada (e.g. pedir estado de um exame)

N-SET

DIMSE-N

Operação

Pedido de modificação do valor de alguns atributos de uma
SOP Instance normalizada (e.g. alterar estado de um exame)

N-ACTION

DIMSE-N

Operação

Pedido de realização de uma acção (e.g. imprimir uma
imagem)

N-CREATE

DIMSE-N

Operação

Pedido de criação de uma nova SOP Instance, populada com
um conjunto de atributos enviados (e.g. criação de um
exame)

N-DELETE

DIMSE-N

Operação

Pedido de remoção de uma SOP Instance (e.g. apagar uma
imagem)

Tabela 8 - Serviços DIMSE

A informação que é comunicada através deste protocolo é organizada segundo uma estrutura bem definida
(DICOM Message). Uma mensagem DICOM é composta por duas partes: um conjunto de comandos (Command
set) e um conjunto de dados opcional (Data set), sendo que o primeiro define o conjunto de operações e/ou
notificações a efectuar, normalmente sobre o segundo. O Command Set é composto por um conjunto de
elementos que indicam quais os serviços DIMSE a utilizar e como devem ser utilizados. O Data Set encontra-se
estruturado da forma descrita na secção 2.2.4.1. A estrutura de uma mensagem DICOM encontra-se
representada na Figura 20 [32]:
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Figura 20 - Estrutura de uma mensagem DICOM

2.2.5

Outros standards relevantes

Nesta secção são apresentados outros standards importantes para a integração entre sistemas. Em primeiro
lugar são vistas formas de integração a nível da camada de dados, nomeadamente através da ligação directa a
repositórios de dados, baseados em bases de dados ou ficheiros, que é uma forma de integração bastante
comum.
Em seguida são descritos sucintamente outros standards de interoperabilidade desenvolvidos para a área da
saúde, para além do HL7 e DICOM, apesar de o seu nível de utilização ser menor nos dias de hoje.

2.2.5.1 Integração ao nível da camada de dados
Considerando uma perspectiva de software baseado em três camadas (apresentação, lógica e dados), podemos
considerar que as tecnologias de integração descritas até aqui se baseiam na segunda camada, através de
mensagens, serviços, ou outro tipo de interfaces. Apesar de este ser o tipo de integração mais utilizado,
também é possível integrar aplicações através das outras camadas:


Na camada de apresentação, recorrendo a técnicas de extracção da informação produzida por
aplicações, como por exemplo Screen Scrapping, onde é simulada de forma automática a interacção
feita normalmente por humanos ou Web Scraping, onde é extraída informação de páginas Web.



Na camada de dados, recorrendo à partilha de repositórios de dados, como bases de dados ou
ficheiros, utilizando tecnologias de Data Access, disponíveis em diversas plataformas e desenvolvidas
para diferentes tipos de repositórios;

A integração através da camada de apresentação tem vindo a ganhar adeptos no contexto da Web mas em
geral é ainda pouco utilizada comparativamente à integração através da camada de dados. No contexto da
saúde, a integração ao nível da camada de dados é bastante comum, estando disponível na maioria das
soluções de integração mais utilizadas neste mercado (ver secção 2.4).
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O acesso a repositórios de dados pode ser feito através de várias tecnologias, das quais se destacam três:


ODBC (Open DataBase Connectivity): API desenvolvida pela Microsoft mas independente da
linguagem de programação, base de dados e sistema operativo utilizados. Permite o desenvolvimento
de drivers específicos para diferentes SGBDs de forma a disponibilizar o acesso aos mesmos através da
API fornecida. É um dos standards com maior suporte por parte dos SGBDs existentes no mercado.



JDBC (Java DataBase Connectivity): API desenvolvida pela Sun como parte integrante da linguagem
Java, sendo também independente das bases de dados e sistemas operativos utilizados. No seu
conjunto, é muito semelhante ao ODBC, gozando também de um suporte bastante alargado por parte
dos vários SGBDs.



OLEDB (Object Linking and Embedding Database): API desenvolvida pela Microsoft com o objectivo de
substituir o ODBC, alargando o seu âmbito a outros tipos de repositórios (bases de dados não
relacionais e alguns tipos de ficheiros como folhas de cálculo). Esta API oferece um nível de abstracção
superior ao ODBC, mas por outro lado só está disponível em plataformas Microsoft, o que limita a sua
difusão. Este tecnologia pode utilizar drivers ODBC para ligação a bases de dados, apesar de oferecer
novos drivers para alguns tipos de repositórios, cuja eficiência é consideravelmente superior aos
disponíveis para ODBC.

Todas estas tecnologias suportam a utilização da linguagem SQL (Structured Query Language) para interacções
com bases de dados relacionais, sendo este um standard universal, proposto em 1974 por Chamberlin e Boyce
[33], da IBM (inicialmente com o nome SEQUEL).
A um nível de abstracção mais elevado, a Microsoft desenvolveu ainda as tecnologias ADO (ActiveX Data
Objects) e a sua sucessora na plaforma .NET, ADO.NET. Ambas correm sobre OLEDB (apesar de existir suporte
para outros drivers) e apresentam como principal vantagem o facto de permitirem o acesso a repositórios de
dados de uma maneira uniforme, independentemente do tipo de dados utilizado (base de dados relacional,
não relacional ou ficheiros).
Por outro lado, por questões de compatibilidade, existe um driver ODBC-JDBC, que permite efectuar ligações a
bases de dados por JDBC através de ODBC, fazendo as conversões necessárias on-the-fly. O driver inverso,
JDBC-ODBC, também se encontra disponível, oferecendo as mesmas funcionalidades. A utilização destes
drivers não é recomendada pelos fabricantes em sistemas no estado de produção, uma vez que introduz algum
atraso nas ligações.
Para além deste tipo de repositórios de dados, é também muito frequente a utilização Flat-Files, ou seja,
ficheiros que armazenam dados em formato de texto. Neste tipo de ficheiros, os dados encontram-se semiestruturados sobre a forma de tabelas, com as colunas a serem delimitadas por caracteres especiais e as linhas
normalmente através do carácter newline (\n). Um dos formatos mais comuns de flat-file é o CSV (CommaSeparated Values) onde tal como o nome indica, as colunas são separadas por vírgulas.
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2.2.5.2 Outros standards na área da saúde
Na Tabela 9 é apresentada uma lista com standards de interoperabilidade utilizados na área da saúde, para
além do HL7 e DICOM:
Nome

Publicação

Descrição

EDIFACT

1988

Baseado no standard EDI, com perfis específicos para diversos subdomínios da
saúde e concorrendo com o HL7 em vários aspectos, com boa aceitação a nível
europeu. Actualmente é pouco utilizado na área da saúde, em detrimento do HL7.

ASTM

1988

Família de standards direccionado para a troca de informação clínica (e.g. pedidos
e relatórios), com grande parte do seu desenvolvimento a ser feito em
colaboração com o HL7, sendo hoje utilizado principalmente em trocas de
informação com sistemas laboratoriais.

X12 / HIPAA

1992

Baseado no EDI e com âmbito semelhante ao EDIFACT, acabando por ser o seu
equivalente para os EUA. Actualmente é mais utilizado para troca de informações
de seguros, através de um subconjunto do standard denominado HIPAA (Health
Insurance Portability and Accountability Act) que foi aprovado pelo congresso
norte-americano em 1996.

IEEE Medix

1992

Baseado num modelo de informação explícito, à semelhança do HL7 v3, mas que
acabou por não ser concluído, com a sua equipa a unir esforços com a equipa por
detrás do HL7.

IEEE MIB

1994

Desenvolvido para permitir a interoperabilidade entre dispositivos utilizados em
unidades de cuidados intensivos e os restantes sistemas de informação
hospitalares.

Tabela 9 - Outros standards de interoperabilidade utilizados na área de saúde

Deste conjunto de standards, os mais utilizados na actualidade são o EDIFACT (a nível europeu) e o HIPAA (nos
EUA), sendo suportados em diversas ferramentas comerciais.
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2.3

O Sistema de Informação de uma organização de saúde
Aplicações Internas

RIS

Modalidade
(MRI)

Aplicações Externas

Modalidade
(RX)

Clínica

Laboratório

HIS

Integration
Engine

Centro de
Imagiologia

PACS

EHR

CIS

LIS

EHR
Distribuído

Seguradora

Figura 21 - Alguns sistemas que compõem um SI de uma organização de saúde

Numa organização de saúde existem diversos “actores” (sistemas), que podem assumir papéis centrais ou
periféricos dentro do sistema de informação que suporta os serviços de saúde. A importância de cada um
destes actores pode variar de umas organizações para outras, podendo as várias tarefas ser concentradas em
alguns sistemas (que assumem papéis centrais na organização) ou distribuídas por vários sistemas.
Alguns dos sistemas encontrados frequentemente em organizações de saúde encontram-se representados na
Figura 21. Nesta figura é feita uma divisão entre os sistemas internos, que fazem parte da própria organização,
e sistemas externos, de outras organizações, com os quais é possível estabelecer canais de comunicação. No
centro encontra-se uma Integration Engine, responsável pela integração de todos os outros. O
desenvolvimento de um sistema deste tipo é o principal objectivo desta dissertação, embora existam no
mercado algumas soluções capazes de desempenhar essa função (ver secção 2.4).
Nesta secção serão apresentados alguns destes tipos de sistemas, nomeadamente os que se podem encontrar
com mais frequência nas organizações de saúde. Por outro lado, serão também apresentados alguns sistemas
concretos cuja utilização é mais frequente em Portugal, nos casos em que existam sistemas que se destaquem
relativamente à concorrência.
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2.3.1

Hospital Information System (HIS)

O HIS é um dos sistemas mais importantes de um hospital, dando suporte às tarefas mais comuns da gestão
hospitalar. As funcionalidades tipicamente oferecidas num HIS são:


Administração de pacientes, incluindo o registo e actualização dos seus dados;



Gestão de ADTs, (Admission, Discharge and Transfer) ou seja, admissões, altas e transferências;



Gestão de marcações de consultas e exames;



Gestão de stocks, prescrições e facturação;



Gestão de recursos humanos (administrativos, médicos, enfermeiros ou técnicos);

O HIS nem sempre oferece todas estas funcionalidades, podendo também incluir outras. Este sistema é
normalmente o ponto de entrada de um paciente no conjunto de sistemas de informação hospitalares, sendo
por isso responsável pelo envio de notificações aos outros sistemas sempre que ocorrem eventos relevantes.
Um evento relevante pode ser, por exemplo, a admissão de um paciente, a criação de uma nova marcação de
exame ou a ruptura do stock de um determinado medicamento. Por norma, a comunicação destes eventos é
feita por HL7, um standard de comunicação que é descrito na secção 2.2.3.
O HIS funciona assim como um repositório de dados que são importantes para vários sistemas diferentes. Estes
sistemas podem suportar a actividade de diferentes departamentos, sendo por isso a partilha destes dados
vital para melhorar o seu desempenho.
Há registo de várias tentativas de alargar o âmbito do HIS no sentido de integrar as funcionalidades hoje
existentes noutros sistemas [34] como o RIS, o PACS e o EHR, como forma de melhorar a eficiência dos
workflows e desta forma aumentar a qualidade dos serviços de saúde prestados. Porém, a opção por um HIS de
âmbito mais vasto, acaba por colidir com os investimentos já efectuados nos sistemas actualmente em
funcionamento, que seriam assim substituídos. Por outro lado, se estes sistemas já são bastante complexo em
separado, um sistema deste género, resultante da fusão dos mesmos, acaba por ser ainda mais complexo.
Em Portugal os HIS mais utilizados são o SONHO (Sistema integradO para iNformação HOspitalar) nos hospitais,
e o SINUS (Sistema de INformação para as Unidades de Saúde) em centros de saúde, encontrando-se
implantados em mais de 90 instituições de saúde em finais de 2005 [35]. Ambos foram desenvolvidos pelo IGIF
(Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde) e apresentam algumas lacunas:


A interface com os utilizadores é pouco user-friendly;



A manutenção e actualização dos sistemas é complexa e efectuada no local de forma ad-hoc, o que faz
com que o sistema evolua em diferentes direcções em organizações de saúde distintas [36];



Fraca interoperabilidade, motivada pela não utilização de standards como o HL7 (os eventos são
“publicados” em tabelas de uma BD, cujo acesso é facultado às aplicações interessadas, fomentando a
criação de interfaces ponto a ponto);
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2.3.2

Electronic Health Record (EHR)

Um sistema EHR tem como objectivo a gestão de toda a informação clínica dos pacientes, proveniente de
diferentes fontes, podendo agregar diversos tipos de dados [37]:


Dados demográficos;



Historial clínico, prescrições anteriores e factores de risco;



Relatórios de exames, análises laboratoriais e consultas;



Imagens capturadas em modalidades de imagiologia médica (e.g. RX ou TAC);



Registos áudio e/ou vídeo;



Outros documentos (e.g. facturas ou procurações de saúde).

Este tipo de sistema tem como principal vantagem o acesso rápido (e remoto, caso seja permitido) a dados
importantes, disponíveis de forma estruturada, que podem ser utilizados na tomada de decisões médicas, ou
16

para processamento em grupo para efeitos de Data Mining .
Este sistema pode ser visto como fundamental, a par do HIS, uma vez que a sua utilização se reflecte na
qualidade dos serviços médicos prestados. A eficácia de um EHR depende em grande medida da sua integração
com as várias fontes de dados, particularmente através de standards como o HL7 e o DICOM [38].
Em Portugal, o software que mais se aproxima em termos de funcionalidades de um EHR é o SAM (Sistema de
Apoio ao Médico), que é um módulo que pode ser adicionado ao SONHO ou ao SINUS, sendo também
desenvolvido pelo IGIF. O SAM é um produto com algumas funcionalidades úteis, desde a criação de um diário
clínico do paciente até à manutenção do seu historial de medicação prescrita e crónica. Este sistema possui
uma boa integração com o SONHO, permitindo por exemplo o agendamento de exames e consultas nesse
sistema. A nível de implantação no mercado, o SAM estava disponível em finais de 2005 em mais de 60
instituições possuidoras do SONHO ou do SINUS [35].
Por outro lado, o sistema permite a criação de atalhos para outros sistemas externos que possuam interfaces
Web (e.g. PACS, análises, entre outros), embora este seja um tipo de “integração” rudimentar. Uma das
principais críticas feitas a este sistema é o facto de o seu desenvolvimento ter sido ad-hoc, descurando algumas
necessidades importantes dos médicos e tornando-se assim pouco flexível, encontrando-se ainda muito
atrasado relativamente aos sistemas do mesmo género existentes noutros países [39].

16

Conjunto de técnicas e ferramentas que permitem extrair informação relevante (padrões) a partir do processamento de grandes
conjuntos de dados.
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2.3.3

Radiology Information System (RIS)

O RIS é um sistema destinado a suportar todas as necessidades de um departamento de radiologia. Este
sistema permite gerir toda a informação relacionada com a área da radiologia, como marcações de exames,
relatórios ou imagens capturadas pelas modalidades (máquinas de aquisição de imagens).
O RIS é um dos sistemas de onde se podem tirar inúmeros proveitos quando correctamente integrado com
outros sistemas. Por um lado, o RIS é um importante complemento do HIS, podendo assumir algumas das suas
responsabilidades dentro de um departamento de radiologia, especialmente a nível de gestão de todo o
workflow de pacientes (ADTs) e respectivos exames radiológicos. Por outro lado, sendo a radiologia uma fonte
rica em informação textual e audiovisual, o RIS pode alimentar um sistema EHR com uma enorme quantidade
de informação. A comunicação entre o RIS e o HIS/EHR é normalmente feita através do standard HL7.
Uma grande parte dos exames radiológicos é efectuada nas modalidades, sendo os dados dos exames e
respectivos pacientes fornecidos habitualmente pelo RIS, através do standard DICOM. Os dados audiovisuais
que são capturados nestes exames podem atingir dimensões gigantescas e o RIS não é habitualmente utilizado
para armazenar este tipo de informação, sendo essa responsabilidade detida por outro tipo de sistema, o PACS
(ver secção 2.3.4). O PACS recebe habitualmente os dados dos exames e pacientes através do RIS, enquanto
este pode posteriormente ir buscar os dados audiovisuais ao PACS. A integração entre o RIS e o PACS é feita
por DICOM (armazenamento e obtenção de imagens) e HL7 (envio de dados de exames e pacientes).

2.3.4

Picture Archiving and Communication System (PACS)

O PACS é um sistema cuja principal função é armazenar conteúdos audiovisuais (especialmente imagens e
vídeos, embora existam já várias soluções capazes de armazenar conteúdos sonoros) e disponibilizá-los para
outros sistemas (normalmente através de clientes Web) ou para visualização no próprio (através de estações
de trabalho proprietárias). Este sistema oferece uma capacidade de armazenamento bastante vasta e
extensível, uma vez que os conteúdos armazenados podem atingir dimensões consideráveis. Para além das
dimensões dos conteúdos, este sistema requer normalmente uma largura de banda elevada, normalmente
baseada em fibra óptica, já que segundo um estudo [40], um departamento de radiologia de dimensão média
produz cerca de 12000 imagens por dia.
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Os dados que o PACS armazena são capturados nas modalidades, agrupados por estudo , normalmente
utilizando um formato de ficheiro definido no standard DICOM. As dimensões destes ficheiros variam bastante
de acordo com o tipo de modalidade, podendo atingir facilmente dezenas da Megabytes por imagem e
dezenas de Gigabytes por estudo [41]:

17

Um estudo representa o conjunto de dados obtido no âmbito de um exame
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Figura 22 - Dimensão média dos ficheiros provenientes de algumas modalidades

Por norma, as imagens são enviadas directamente das modalidades para o PACS, apesar de existirem algumas
soluções integradas em que é o RIS o responsável pelo envio [34]. Para além de o formato standard de
armazenamento em ficheiros ser o DICOM File Format, também o protocolo de comunicação utilizado para
enviar as imagens, pesquisá-las e obtê-las para visualização está definido no standard DICOM. Os dados dos
18

exames e pacientes são anexados às imagens pelo PACS como metadados (suportados pelo formato DICOM),
sendo normalmente enviados antes da realização dos exames por HL7, podendo ser enviados por um HIS, RIS
ou CIS (ou outros sistemas que possuam essa responsabilidade).

2.3.5
O CIS

19

Cardiology Information System (CIS)
é, à semelhança do RIS, um sistema cuja função é suportar as necessidades de um departamento

específicos, neste caso de cardiologia. Em termos de funcionalidades oferecidas, este tipo de sistema
assemelha-se bastante ao RIS, permitindo por norma gerir marcações de consultas e exames, produzir e
consultar relatórios e aceder a imagens capturadas por modalidades de cardiologia.
Em termos de integração com outros sistemas, o CIS também se assemelha ao RIS, podendo ser integrado com
um HIS e/ou um EHR recorrendo ao standard HL7, com as modalidades através de DICOM e com um PACS
utilizando ambos os standards.
Em Portugal, um dos CIS mais utilizados em hospitais públicos e privados é o CardioBase, desenvolvido pela
empresa Infortucano, encontrando-se de momento em fase de expansão não apenas a nível nacional mas

18

Dados que ajudam a descrever outros dados, neste caso, ajudam a descrever as imagens
A sigla CIS também é utilizada com o significado de Clinical Information System, mas neste trabalho é utilizada para designar Cardiology
Information System
19
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também internacional, estando já implementado em Espanha. Este CIS permite gerir todos os actos médicos
que se enquadram no departamento de cardiologia, como exames, consultas e internamentos. Em termos de
integração, o Cardiobase suporta os standards DICOM e HL7, bem como outras interfaces proprietárias
baseadas em acessos a bases de dados, encontrando-se de momento integrado com sistemas HIS, PACS, LIS e
diversas modalidades em diferentes instituições de saúde.

2.3.6

Laboratory Information System (LIS)

O LIS é um sistema que recebe, armazena e disponibiliza informação relacionada com processos laboratoriais,
especialmente as análises clínicas. Uma vez que os tipos de análises podem variar bastante entre laboratórios,
este tipo de sistema é normalmente muito configurável.
A integração do LIS com outros sistemas é particularmente útil para melhorar a eficácia dos workflows
relacionados com as análises clínicas, desde o pedido das mesmas até à disponibilização dos resultados. Assim,
este sistema pode ser integrado com diversos sistemas diferentes que tenham interesse em efectuar pedidos
ou aceder a resultados de análises, como por exemplo o HIS, RIS ou CIS. Os resultados de análises laboratoriais
também são uma fonte importante de dados que deve constar no histórico do paciente, ou seja, a integração
com sistemas EHR também é vantajosa.A comunicação com outros sistemas é habitualmente feita por HL7.
Em Portugal, um dos sistemas mais utilizados para gerir a informação dos processos laboratoriais é o
ClinidataXXI, produzido pela empresa Maxdata, que se encontra disponível em mais de 40 hospitais e em
dezenas de clínicas privadas. Este software possui duas formas de integração com outros sistemas, uma
baseada no standard HL7 e outra baseada no acesso a uma base de dados.

2.3.7

Modalidades

As modalidades são sistemas que capturam imagens e vídeos do corpo humano (ou de um animal), através de
métodos distintos como por exemplo raio-X, ultra-sons ou ressonância magnética. Os conteúdos capturados
são normalmente associados a dados relativos ao exame, como medições obtidas durante a sua realização e
alguns dados demográficos do paciente. Esta informação pode ser preenchida na própria modalidade ou em
cenários de integração pode ser transmitida à modalidade a partir de um sistema responsável pela gestão da
mesma como um RIS ou um CIS.
O armazenamento da informação capturada é normalmente efectuado através do formato de ficheiros
definido no standard DICOM, que suporta imagens, vídeos e metadados associados aos mesmos. As
modalidades encontram-se normalmente ligadas a sistemas PACS (por vezes as próprias possuem um mini
sistema PACS local), que armazenam esta informação, sendo a mesma transmitida recorrendo ao standard
DICOM, nomeadamente aos serviços de armazenamento descritos no standard.
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2.3.8

Sistemas externos

Até agora foram apresentados alguns sistemas que coabitam frequentemente dentro da mesma organização
de saúde. Porém, nem todos os sistemas a integrar no contexto da saúde se encontram dentro das fronteiras
de uma só organização, sendo por vezes necessárias interacções B2B (Business-to-Business). Existem várias
situações em que existe a necessidade de integração com sistemas externos, como por exemplo:


Telemedicina ;



Obter resultados de análises clínicas realizadas em laboratórios independentes;



Envio de facturas para seguradoras;



Partilha de informação entre Hospitais pertencentes a um Centro Hospitalar único, que é hoje uma

20

21

prática comum em Portugal , que podem por exemplo utilizar um HIS comum e distribuído;


Envio de informação para Centros de Imagiologia ou Bioestatística;



Obtenção e envio de dados para sistemas EHR centralizados;

A comunicação entre sistemas num ambiente distribuído pode ser feita através de redes privadas ou pela
Internet, devendo sempre obedecer a padrões de segurança elevados devido à natureza confidencial dos
dados. Os requisitos de segurança a garantir neste tipo de ambiente são [42]:
1.

Canais de comunicação seguros (confidencialidade);

2.

Autenticação fidedigna dos agentes;

3.

Controlo de acesso (autorização) ao aceder aos objectos com base na identidade e direitos de acesso
do agente remoto;

4.

Autenticação da informação transmitida;

5.

Integridade da informação transmitida;

Existem várias tecnologias de comunicação que permitem cumprir estes requisitos de segurança, mesmo
através de redes de comunicação inseguras como a Internet. Entre as tecnologias existentes, destacam-se
algumas pela sua utilização mais generalizada: VPN (Virtual Private Network), TLS/SSL (Transport Layer
Security/Secure Sockets Layer) e WSS (Web Services Security, também conhecido como WS-Security).
A tecnologia VPN recorre a protocolos de tunneling, ou seja, protocolos que encapsulam outros protocolos com
características diferentes. Neste caso, são utilizados protocolos de autenticação e encriptação como o IPsec
(Internet Protocol Security), que funciona no nível 3 do modelo OSI (rede) para conseguir garantir a
confidencialidade, autenticação e integridade dos dados transmitidos ao longo de um canal de comunicação,
cumprindo assim os requisitos 1, 2 e 5.

20

Realização de actos médicos (como por exemplo consultas) à distância recorrendo a tecnologias de informação e comunicação.
Em Lisboa, por exemplo, existe o CHLO (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental) que é composto por três hospitais: Hospital de Santa
Cruz, Hospital de São Francisco Xavier e Hospital Egas Moniz
21

45

As tecnologias TLS e SSL (a primeira é uma evolução da segunda) actuam no nível 4 do modelo OSI (transporte)
através da encriptação dos segmentos de rede. Estas tecnologias podem ser utilizadas de forma transparente,
como por exemplo no caso do protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) resulta da utilização de
HTTP (HyperText Transfer Protocol) sobre SSL e é hoje suportado por todos os browsers generalistas, sendo
muitas vezes utilizado sem que o utilizador se aperceba). Estas tecnologias garantem um nível de segurança
semelhante à VPN, ou seja, cumprindo também os requisitos 1, 2 e 5 ao longo do canal de comunicação.
A tecnologia WSS veio trazer segurança aos Web Services através da inclusão de headers específicos nas
mensagens do protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) utilizado pelos Web Services. Aqui a segurança é
garantida pelas aplicações, na codificação e descodificação das mensagens, processando-se assim no nível 7 do
modelo OSI (aplicação). Isto garante uma segurança end-to-end (de um extremo ao outro), o que não se
verifica nas tecnologias mencionadas anteriormente, onde a segurança só é garantida ao longo do canal de
comunicação. Esta tecnologia permite garantir não apenas os requisitos 1, 2 e 5 mas também os requisitos 3 e
4, através de headers específicos cuja descrição foge ao âmbito desta secção, não sendo por isso aqui
detalhados.
Dependendo das tecnologias de segurança utilizadas nas interacções B2B, os standards utilizados para a
comunicação entre aplicações diferem: enquanto a tecnologia WSS apenas é aplicável a Web Services, que têm
que ser criados para resolver problemas concretos, as tecnologias que asseguram a segurança ao nível do canal
de comunicação são menos restritivas, permitindo a utilização de diferentes standards de interoperabilidade
como o HL7, DICOM, FTP (File Transfer Protocol), Web Services entre outros.
Em Portugal existe uma rede privada que interliga as redes locais das várias instituições públicas de saúde,
denominada RIS (Rede de Informação da Saúde). Através desta rede é possível a uma instituição de saúde
disponibilizar serviços para as restantes, bem como partilhar informação utilizando diversos standards de
interoperabilidade como WS, HL7 ou DICOM. O acesso a esta rede é também facultado a algumas entidades
externas para prestação de serviços remotos, como por exemplo manutenção de software.
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2.4

Soluções concorrentes

As Integration Engines (ou Interface Engines) são produtos de software desenhados para criar canais de
comunicação entre sistemas heterogéneos, utilizando vários standards de interoperabilidade. Na área da
saúde, existem vários sistemas de informação com funcionalidades distintas (ver secção 2.3), sendo estes
compatíveis com diferentes standards de interoperabilidade, alguns dos quais próprios deste domínio (ver
secção 2.2).
Uma vez que a grande maioria das soluções existentes no mercado são comerciais, não é possível produzir uma
análise “hands-on” das mesmas, ou pelo menos da sua maior parte. A informação disponibilizada pelos
fabricantes sobre estes produtos carece muitas vezes de objectividade, tendo um cariz mais publicitário,
direccionado a potenciais clientes. Porém, é possível extrair muitas das características fundamentais destes
produtos a partir dessa informação, complementando-as com informação proveniente de análises
independentes produzidas de outras entidades.
Para identificar quais os produtos deste género mais utilizados, foram analisados alguns estudos de mercado
[43] [44] e artigos de análise independentes [45] [46]. Através desta análise foram identificados seis produtos
que são frequentemente mencionados, figurando entre os mais utilizados do mercado:


Mirth Connect



Microsoft Biztalk Server



Interfaceware Iguana



Corepoint Integration Engine



Orion Rhapsody



Healthvision Cloverleaf Integration Suite

Estes produtos apresentam em comum o facto de utilizarem uma arquitectura Hub-and-spoke, (ver secção
2.1.2) o que pode ser justificado com o facto de esta arquitectura ser uma proposta recente relativamente às
datas em que estes foram desenvolvidos. Por outro lado, todos dão importâncias às ferramentas de
configuração visuais, o que revela uma preocupação com a complexidade das configurações tipicamente
necessárias neste tipo de produtos. Estes produtos serão apresentados em seguida de forma resumida, sendo
depois feita uma análise comparativa das suas características fundamentais, extraídas a partir das informações
disponibilizadas pelos fabricantes e também dos estudos e artigos analisados.

2.4.1
O Mirth

Mirth Connect
22

é a única ferramenta open-source que se encontra nesta lista, talvez por ainda existir uma certa

desconfiança neste mercado relativamente a este tipo de soluções. O projecto foi desenvolvido inicialmente
22

Mais informações sobre o Mirth Connect em http://www.mirthcorp.com/products/mirth-connect
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tendo em vista a integração através do standard HL7 v2.x, mas evoluiu até suportar outros standards como
DICOM ou o X12.
Em termos de configuração, o Mirth suporta a filtragem, transformação e reencaminhamento de mensagens
com base em regras definas pelo utilizador. Toda a informação passa pelo Mirth através de canais que são
configurados com diferentes finalidades: envio, recepção, transformação ou filtragem de mensagens. Estes
canais são configurados através de ferramentas visuais. Os canais de transformação de mensagens são
configurados com scripts desenvolvidos por utilizadores peritos nas linguagens Java, Javascript, Python ou TCL.

2.4.2

Microsoft Biztalk Server
23

Dos vários produtos analisados, o Biztalk

é claramente o mais genérico, não tendo sido desenvolvido

especialmente para o mercado da saúde. Apesar deste facto, esta é uma ferramenta bastante utilizada neste
mercado, não apenas pelo peso da marca (Microsoft) mas também por oferecer ferramentas de configuração
visuais e intuitivas, bem como funcionalidades típicas de EAI como a orquestração de serviços. O suporte para
alguns standards da área da saúde, como o HL7, é feito através de add-ons vendidos em separado.
O Biztalk oferece um suporte alargado para as várias tecnologias baseadas em XML através de ferramentas
visuais, permitindo a criação de schemas XSD e transformações XSLT de uma forma simples e sem a
necessidade de conhecimentos prévios destes standards.

2.4.3

Interfaceware Iguana
24

O Iguana

foi desenvolvido de uma forma muito centrada no standard HL7, sendo por isso um dos mais

completos no suporte a este standard, desde a versão 2.1 até à versão 3. Este produto apresenta como
principal vantagem a facilidade de configuração de interfaces HL7, desde a criação e configuração de canais de
comunicação utilizando o protocolo MLLP (ver secção 2.2.3.1) até à introdução de regras de mapeamento de
mensagens entre diferentes sistemas, recorrendo sempre a uma interface Web simples e acessível a
utilizadores não peritos.
Uma das desvantagens do Iguana é o facto de não suportar outros standards utilizados no mercado da saúde,
como por exemplo o DICOM, não podendo assim ser visto como uma solução completa de integração entre os
vários sistemas existentes numa organização multifuncional de saúde.

2.4.4

Corepoint Integration Engine

O Corepoint

25

(que até recentemente era conhecido como NeoIntegrate) foi também desenvolvido com um

foco inicial no HL7, mas com o seu crescimento adoptou também o suporte para outros standards importantes,
23

Mais informações sobre o Microsoft Biztalk Server em: http://www.microsoft.com/biztalk/
Mais informações sobre o Interfaceware Iguana em: http://www.interfaceware.com/iguana
25
Mais informações sobre o Corepoint Integration Engine em: http://www.corepointhealth.com/products/corepoint-connections
24
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nomeadamente o DICOM, o X12 e o XML. O Corepoint suporta também a configuração de workflows baseados
em regras de negócio.
A configuração das interfaces é feita através de ferramentas acessíveis que oferecem várias ajudas a
utilizadores pouco familiarizados com os standards utilizados, especialmente o HL7. Por outro lado, são
disponibilizadas ferramentas de teste automático das interfaces, não apenas a nível de comunicação mas
também de conformidade com os standards, o que assegura alguma fiabilidade e robustez nas interfaces
criadas.

2.4.5

Healthvision Cloverleaf Integration Suite

O Cloverleaf

26

foi desenhado não apenas para integrar aplicações mas também para encapsular as

funcionalidades que estas oferecem sobre a forma de serviços (através de Web Services), suportando assim
uma visão SOA da organização de saúde. Os standards da área da saúde suportados por este produto são o
HL7, X12 e EDIFACT.
A configuração e monitorização das interfaces pode ser feita através de uma interface gráfica ou linha de
comandos, com ambos a oferecerem níveis de flexibilidade distintos. Um dos pontos fortes do Cloverleaf é a
possibilidade de integração remota por canais seguros, estabelecidos através da Internet, útil para o envio de
dados para repositórios centralizados, por exemplo.

2.4.6

Orion Rhapsody
27

O Rhapsody é um dos produtos mais completos do mercado em termos de standards suportados, oferecendo
a possibilidade de integração com aplicações através de HL7 v2.x e v3, DICOM, XML, X12, EDIFACT, entre
outros. Este produto possui uma série de ferramentas visuais proprietárias (e que podem ser adquiridas em
separado), permitindo definir workflows envolvendo vários sistemas e criar transformações entre formatos de
mensagem.
Este produto permite ainda monitorizar em tempo real os workflows configurados, gerando estatísticas de
utilização em tempo real. Por outro lado, suporta também uma arquitectura SOA através da disponibilização
dos workflows através de Web Services.

2.4.7

Comparação entre as soluções concorrentes

Na Tabela 10 é apresentada uma comparação entre várias características dos seis produtos mencionados
anteriormente, com o objectivo de aferir os seus pontos fortes e fracos em diversas vertentes.

26
27

Mais informações sobre o Cloverleaf Integration Suite em: http://www.healthvision.com
Mais informações sobre o Orion Rhapsody em: http://www.orionhealth.com/products/rhapsody
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Standards suportados
Licença
Plataformas

Mirth

Biztalk

Iguana

Corepoint

Cloverleaf

Rhapsody

HL7 v2.x

X

X
(add-on)

X

X

X

X

HL7 v3

X

X

X

X

X

Q/R

Q/R

X

Q/R
(add-on)
X

X

X

X

X
(add-on)
X

X

X

X

X

X

X

DICOM (MWL, MPPS, Print,
Query/Retrieve, Storage)
XML

Q/R
X

ODBC Nativo28

X
(add-on)
X

Flat-files

X

X

EDIFACT

X

X

X12/HIPAA

X

X

Open-source

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Preço base (sem add-ons)

$0

$8499

?

?

?

Windows

X

X

X

X

X

$85000
(site license)
X

Linux

X

X

X

X

Outras

Vários
(Java VM)
Hub-andSpoke
X

IBM AIX,
Solaris,
SunOS
Hub-andSpoke
X

Vários
(Java VM)

Topologia

Max OSX,
IBM AIX,
Solaris
Hub-andSpoke

X
(add-on)
TCL

X

Tipo de licença

Orquestração de serviços

Arquitectura

X

X

JDBC Nativo28

Suporte SOA

Transformações

Hub-andSpoke
X

X

X
(CSV)

Hub-andSpoke

X
XSLT, Java,
TCL, Python,
Javascript

XSLT, .NET
(C#, VB)

VMD
(proprietário)

XSLT, Actions
(proprietário)

Schemas de validação

XML, HL7, EDI

HL7, XML

Content-based routing

X

X

Comunicação bidireccional29

X

Hub-andSpoke
X

XSLT, ECC
(proprietário)

XML, EDI
(add-on)
X
(add-on)
X

XML, EDI
X

X

X

Interface de configuração

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail)
Desktop, Web

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail, SMS)
Desktop

Interface de monitorização

Desktop

Desktop, Web

Web

Web

Desktop, Web

Web

Mapper de mensagens

Scripting

Drag-n-Drop

Drag-n-Drop

Scripting

Scripting

Exportação de mensagens

PDF/RTF

Vários
(add-ons)
X

PDF

Scripting,
Drag-n-Drop
PDF/RTF

X

X

Serviço de alertas

Interface

X

Visão tipo dashboard

X

X

X

X

Tabela 10 - Comparação entre vários Integration Engines utilizados no mercado da saúde
X: Característica disponível

28
29

Legenda:
?: Característica desconhecida

<vazio>: Característica indisponível

Nativo aqui significa que não requer a utilização de uma bridge JDBC-ODBC ou ODBC-JDBC
Interacções síncronas entre serviços, implementando o padrão de comunicação request-reply
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3. Arquitectura da solução
Neste capítulo será apresentada a arquitectura do sistema desenvolvido, o HIE (Healthcare Integration Engine).
Nesta descrição não serão feitas referências às tecnologias utilizadas na implementação concreta, sendo estas
identificadas no capítulo 4, com o objectivo de restringir o mínimo possível futuras implementações baseadas
nesta arquitectura, utilizando tecnologias diferentes. Desta forma, é aqui apresentada uma visão de alto nível
sobre o sistema, sem os habituais constrangimentos que surgem durante a fase de implementação.
É possível descrever várias “arquitecturas” diferentes de um sistema que representam vistas distintas sobre o
mesmo, permitindo analisar as suas partes. Relativamente ao sistema desenvolvido, serão apresentadas neste
capítulo quatro arquitecturas:


Arquitectura de camadas;



Arquitectura de componentes;



Arquitectura de informação;



Arquitectura funcional.

Analisando os requisitos provenientes dos stakeholders, (ver secção 1.3) conclui-se que alguns deles têm
implicações directas a nível da arquitectura do sistema, nomeadamente:
R1) O sistema deve ser distribuído, permitindo a instalação de serviços de integração em máquinas
diferentes, ligadas em rede;
R3) Deve existir uma interface Web para criar, configurar e monitorizar os serviços de integração;
R4) Deve ser utilizada uma base de dados comum a todos os serviços, para suportar as suas configurações,
armazenar mensagens e logs.
O requisito R1 tem implicações a nível de topologia da arquitectura. Como vimos anteriormente na secção 2.1,
existem duas alternativas dentro das arquitecturas típicas utilizadas em integração: Hub-and-Spoke e Enterprise
Service Bus.
A arquitectura ESB é claramente distribuída, embora a Hub-and-Spoke também possa ser adaptada para
adquirir uma topologia distribuída, através da utilização de um modelo federado com vários brokers a
funcionar em simultâneo. Porém, esta adaptação apenas permite colocar orquestrações de serviços em
máquinas diferentes, não permitindo distribuir os componentes de uma orquestração por máquinas diferentes.
A possibilidade de distribuir qualquer componente de uma orquestração é particularmente útil para operações
computacionalmente pesadas como por exemplo transformações de mensagens.
O requisito R3 implica a utilização de uma arquitectura cliente-servidor, que é a norma utilizada em aplicações
Web. Este tipo de arquitectura baseia-se em interacções entre máquinas do tipo pedido-resposta através de
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uma rede. Dentro deste tipo de arquitectura existem dois modelos bastante utilizados: thin-client e smartclient.
No modelo thin-client, a aplicação reside do lado do servidor, que é responsável por todo o processamento,
enviando para o cliente o mínimo necessário para que este consiga exibir a interface e interagir com o
utilizador. O modelo thin-client é o mais comum em aplicações Web, sendo suportado por tecnologias server30

side como o ASP (Active Server Pages), PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ou JSP (Java Server Pages).
O modelo smart-client é mais equilibrado, permitindo a utilização de alguns componentes de software do lado
do cliente, especialmente aqueles cuja interface é mais complexa quando mediada por uma rede. Estes
componentes podem comunicar (embora tal não seja obrigatório) com o servidor através de Web Services ou
outras tecnologias. Este modelo é normalmente utilizado em conjunto com o thin-client, através da adição de
31

componentes baseados em tecnologias client-side como o Flash, Silverlight ou Java Applets.
Estes dois modelos representam alternativas ao modelo thick-client, onde todo o processamento feito por uma
aplicação é feito na mesma máquina que é também responsável pela interface com o utilizador. Este é o
modelo utilizado em aplicações Desktop, cujo funcionamento por norma não depende de uma rede, embora
seja cada vez mais comum o desenvolvimento de aplicações deste género dependentes de uma ligação à rede.
Por fim, o requisito R4 implica a existência não apenas de um SGBD externo, acessível a todos os serviços de
integração do sistema distribuído, mas também implica que exista uma camada de acesso a dados que seja
incluída em todos os serviços desenvolvidos, ou seja, é necessário desenvolver uma base comum a todos os
serviços de integração.
Para que o SGBD seja acessível a partir de qualquer ponto do sistema, é necessário que os mecanismos de
acesso a dados funcionem através de uma rede. Este é o modelo de acesso mais comum em aplicações
empresariais, onde normalmente existem servidores dedicados onde são alojadas as bases de dados,
disponibilizadas para várias aplicações dentro da organização.
Resumidamente, o sistema deve ser distribuído mas suportado por uma base de dados comum e acessível aos
utilizadores através de uma interface Web. Em seguida serão então apresentadas as arquitecturas
mencionadas.

30
31

Tecnologias cujo processamento é feito do lado do servidor.
Tecnologias cujo processamento é feito do lado do cliente.
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3.1 Arquitectura de camadas
Consumidores
de Serviços

Utilizadores

Serviços

Apresentação (Servidor)

Segurança

Monitorização

Configuração

Apresentação (Cliente)

Lógica

Persistência

Mensagens

Comunicação

SGBD

MOM

Sistemas
Externos

Figura 23 - Arquitectura de camadas do sistema

Um dos padrões de desenho mais utilizados em arquitectura de software é a separação dos diferentes
componentes de uma aplicação em camadas [47]. Segundo este padrão, os componentes contidos em cada
camada devem ser coesos e encontrar-se aproximadamente ao mesmo nível de abstracção. Cada camada deve
apresentar dependências fracas relativamente às camadas directamente abaixo, embora por vezes a questão
das dependências seja relaxada para que uma camada possa aceder a qualquer camada abaixo de si. Porém,
esse tipo de relaxamento não será utilizado aqui, uma vez que não constitui uma boa prática de arquitectura.
O modelo mais comum baseia-se em três camadas: apresentação, lógica e persistência. Apesar de este modelo
ser aplicável num número elevado de sistemas, aqui não é suficientemente flexível para suportar todas as
funcionalidades necessárias. Assim, as camadas definidas para o sistema desenvolvido são as seguintes:


Apresentação – responsável pela interface gráfica, disponibiliza funcionalidades do sistema para os
utilizadores, podendo estar dividida entre servidor e cliente (modelo smart-client);



Serviços – responsável pela disponibilização de funcionalidades do sistema para outros sistemas;



Lógica – responsável pela maioria das funcionalidades do sistema, implementa as regras de negócio;



Persistência – responsável pelo armazenamento e recuperação dos dados recorrendo a uma
determinada tecnologia de persistência (e.g. ficheiros, bases de dados).



Mensagens – responsável pela ligação a um middleware de mensagens (MOM), utilizada para trocar
mensagens entre diferentes serviços de integração disponibilizados pelo sistema;



Comunicação – responsável pelos mecanismos de baixo nível necessários para o estabelecimento da
comunicação com sistemas externos, através de diferentes protocolos de comunicação (e.g. Web
Services, DICOM, HL7, entre outros);
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A nível estrutural, as camadas de apresentação e de serviços situam-se no topo e não dependem uma da outra
mas sim da camada de lógica, situada a um nível intermédio. Esta camada, por outro lado, depende das três
camadas inferiores, que oferecem funcionalidades de baixo nível: persistência, mensagens e comunicação.
Estas camadas encontram-se exibidas na Figura 23, estando dispostas horizontalmente.
Apesar da identificação explícita de seis camadas, poderíamos agrupar as duas camadas superiores numa
camada genérica responsável pela disponibilização de funcionalidades do sistema para entidades exteriores,
sejam elas sistemas externos ou utilizadores humanos. Por outro lado, é também possível agrupar as três
camadas inferiores numa camada genérica responsável pelo acesso à informação proveniente de diferentes
fontes. Porém, esta generalização acaba por abstrair alguns pontos importantes que acabam por ficar melhor
explicitados através da divisão apresentada anteriormente.
A divisão da camada de apresentação em cliente e servidor indica a existência de componentes de
apresentação que correm dos dois lados, apesar de a maioria residir do lado do servidor. Os componentes
client-side, são importantes para tarefas em que são necessárias interacções complexas com o utilizador, como
por exemplo a criação de mapeamentos entre mensagens de forma visual (Visual Mapper).
A camada de serviços é onde se encontram os serviços de integração disponibilizados pelo sistema e que são
configurados através da camada de apresentação interface. As duas camadas não são, no entanto,
dependentes, uma vez que as configurações dos serviços são disponibilizadas pela camada de lógica.
As camadas inferiores disponibilizam um conjunto de serviços de baixo nível que são fundamentais para o
funcionamento da camada de lógica. Estas camadas interagem directamente com sistemas externos,
facultando à camada de lógica acesso aos mesmos. A camada de persistência faz a ligação a um SGBD, onde
são armazenadas as configurações, logs, mensagens e outros dados importantes do sistema. A camada de
mensagens, por outro lado, estabelece a ligação ao Message-Oriented Middleware (MOM), que é utilizado para
as trocas de mensagens entre os serviços de integração e também para enviar mensagens para os Service
Containers. Por fim, a camada de comunicação fornece os meios necessários para estabelecer a comunicação
com sistemas externos, através de diferentes protocolos.
Para além das camadas descritas anteriormente, dispostas horizontalmente na Figura 23, são também visíveis
três “zonas” que se encontram dispostas na vertical. Estas zonas são transversais a todo o sistema e
representam um conjunto de políticas que são aplicáveis a todas as suas camadas. Estas políticas são
compostas por conjuntos de normas a seguir durante a implementação do sistema, e dividem-se em três
grupos: segurança, monitorização e configuração.
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3.1.1

Segurança

A segurança é crucial num sistema utilizado em organizações de saúde, especialmente se este é responsável
pela comunicação entre outros sistemas, canalizando informação de natureza sensível e confidencial. O acesso
a esta informação por parte dos utilizadores deve ser restringido ao mínimo necessário e protegido através de
medidas de autenticação e autorização. Por outro lado, a comunicação deve ser segura, sempre que os
protocolos de comunicação o permitam, de forma a evitar a intercepção de informação por eventuais
atacantes. Por fim, os vários componentes do sistema devem estar protegidos contra eventuais ataques de DoS
(Denial of Service), uma vez que a sua inacessibilidade pode cortar também o acesso aos sistemas integrados.
As políticas de segurança mais importantes estão relacionadas com o combate a um conjunto de ameaças
comuns, definidas pelo acrónimo STRIDE [48], criado pela Microsoft para identificar as seis categorias mais
importantes de ameaças de segurança. Na Tabela 11 é feita uma descrição de cada uma destas ameaças e são
apresentadas as políticas de segurança utilizadas no sistema para as combater:
Ameaças

Descrição

Políticas de segurança utilizada

Spoofing

Ocorre quando um atacante consegue obter as

Protecção das credenciais dos utilizadores

credenciais de um utilizador, podendo utilizá-

através do seu armazenamento apenas

las para aceder ao sistema de forma indevida,

sobre a forma de um hash

fazendo-se passar pelo utilizador

algoritmos como o MD5 ou o SHA-1

Refere-se à modificação e/ou destruição de

Utilização

dados

do

comunicação sempre que possível (e.g.

sistema, através da intercepção dos mesmos

VPN, SSL/TLS) e incorporar as normas WS-

nas entradas e saídas;

Security nos Web Services disponibilizados

Possibilidade de negação de uma acção

Logging em vários níveis do sistema: acções

ocorrida no passado, com o objectivo de

de utilizadores, eventos nos serviços de

evasão de responsabilidade

integração e mensagens de input e output

Acesso indevido a informação confidencial por

Combatido pelas políticas de segurança

alguém que não deve ter acesso à mesma

relacionadas com Spoofing e Tampering

Negação do acesso ao sistema a outros

Distribuição das interfaces disponibilizadas

utilizadores

que

por diferentes máquinas e testes de carga

prejudicam o funcionamento do mesmo,

aos vários tipos de interfaces durante a fase

podendo mesmo pará-lo completamente

de implementação do sistema

Ocorre quando um utilizador tem acesso a

Atribuição de permissões aos utilizadores e

partes do sistema sem ter permissões para tal,

verificação das mesmas em cada acção nas

de forma intencional ou não

camadas de apresentação e lógica

Tampering

Repudiation
Information

desprotegidos

nas

fronteiras

de

protocolos

32

utilizando

seguros

de

disclosure

Denial of
service

Elevation of
privilege

através

de

técnicas

Tabela 11 - Ameaças STRIDE e políticas de segurança relacionadas

32

Sequência de bits gerada a partir de outra através de um algoritmo de dispersão determinístico e unidireccional, utilizado em criptografia

55

3.1.2

Monitorização

Num sistema em que a maioria das actividades e eventos ocorrem em serviços independentes, longe da
interface com o utilizador, é importante definir uma política de monitorização que obrigue os componentes
mais importantes do sistema a revelar o seu comportamento para que este possa ser facilmente auditado.
Uma das formas mais eficazes de monitorização de um sistema passa pela implementação de logging de
eventos nos componentes mais importantes, especialmente aqueles onde ocorrem interacções com o exterior.
Esta medida permite também ao sistema garantir a propriedade de segurança de “não repudiação”, conforme
foi indicado anteriormente (ver Tabela 11).
Neste sistema, o logging é implementado nas camadas de Apresentação e de Serviços, pois é nestas que
ocorrem interacções com entidades exteriores (utilizadores e sistemas externos). Porém, uma vez que estas
camadas dependem das restantes, a ocorrência de excepções nos níveis inferiores é propagada no sentido
ascendente, o que torna o logging mais abrangente. Existem quatro tipos de logs no sistema:


Log de eventos relacionados com utilizadores, derivados das acções destes através da interface, como
por exemplo o login, a criação de um novo serviço de integração, ou a alteração do estado de uma
mensagem.



Log de mensagens que entram e saem do sistema, imediatamente após a sua chegada e antes da
saída, guardadas nos formatos que são recebidas e enviadas;



Log de eventos nos serviços de integração, classificados em diferentes níveis, (e.g. erros, avisos,
informações) desde excepções que possam ocorrer durante o funcionamento até ao registo de novas
ligações estabelecidas com sistemas externos, por exemplo.



Log de eventos a nível dos Service Containers (contentores de serviços de integração) ocorridos
durante a gestão do ciclo de vida dos serviços associados;

Para além dos logs, outra forma de monitorização passa pelo armazenamento em forma persistente de todas
as mensagens das filas de espera dos serviços de integração e respectivo estado de processamento (e.g. não
processada, processada com erros, processada com sucesso). Em caso de falha de processamento de uma
mensagem por um serviço, devem ainda ser anexadas as razões que motivam a falha para que esta possa ser
resolvida e, se necessário, re-injectar a mensagem na fila de espera.
A consulta dos logs e filas de espera é feita através da camada de apresentação, devendo estar disponível
apenas para utilizadores autorizados. Para impedir o acesso indevido, são atribuídas aos utilizadores
permissões específicas para consultar cada tipo de log e as filas de espera.
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3.1.3

Configuração

A configuração é uma política central do sistema, existindo muito poucos elementos estáticos que não possam
ser configurados durante a fase de deployment. A principal função do sistema é a criação de interfaces entre
outros sistemas, cujos detalhes não são conhecidos a priori. As interfaces são configuradas através de
orquestrações de serviços de integração, mas a maior parte dos parâmetros necessários para esta configuração
só são conhecidos quando o sistema já se encontra instalado. Isto leva a que o sistema tenha que ser bastante
flexível para suportar várias configurações diferentes:


As orquestrações são definidas através da camada de apresentação, onde são criadas as instâncias dos
serviços de integração e as ligações entre estes;



Cada instância de um serviço de integração é configurável através de várias propriedades que variam
de acordo com o tipo de serviço e são independentes das outras instâncias:
o

O contentor (Service Container) onde a instância do serviço é alojada pode ser escolhido
entre os que estiverem disponíveis;

o

O formato das mensagens enviadas e recebidas é definido através de schemas XSD;

o

Os extremos dos canais de comunicação com sistemas externos são definidos através de
endpoints, que podem ser de diversos tipos (e.g. hostname e porta, URI, Connection String);

o

Os protocolos utilizados para comunicar com outros sistemas são parametrizáveis para
suportar as diferentes implementações existentes em sistemas externos, mesmo algumas
que não sigam completamente os standards;

o

O nível de detalhe dos logs também pode ser definido (e.g. registar apenas erros, registar
erros e avisos ou registar tudo);



As transformações de mensagens, necessárias entre serviços cujos schemas de saída e entrada são
incompatíveis, são definidas através de XSLTs;

Estas configurações permitem definir workflows complexos e adaptados às necessidades de integração de cada
local, sendo armazenadas na base dados. Todas as configurações são disponibilizadas aos utilizadores pela
camada de apresentação, acessível através de um Web Browser, e os seus efeitos afectam o funcionamento
das restantes camadas do sistema.
Existem muitos outros parâmetros configuráveis no sistema, relacionados por exemplo com a gestão de
utilizadores e permissões, arquivamento de logs e mensagens, alertas de eventos por e-mail, entre outros. Por
não serem relevantes para a compreensão do funcionamento do sistema, as restantes configurações não serão
aqui listadas de forma exaustiva.
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3.2 Arquitectura de componentes
Serviços de Integração
Transformação

Interface Web

Service Container

Content-Based
Routing

Interface HL7
Receiver

Interface HL7
Transmitter

Interface DICOM
Worklist SCP

Interface DICOM
MPPS SCP

Interface DICOM
Query/Retrieve SCU

Interface com
Bases de dados

Interface Web
Service

Interface Web
Service Externo

alojamento

Configuração
de orquestrações

Configuração
de serviços

Gestão de schemas

Gestão de
mapeamentos

Gestão de
utilizadores e
permissões

Gestão de filas
de espera

Gestão de logs

Configuração de
alertas

Configuração
de máquinas e
endpoints

Manutenção
do sistema

herança

Base Service

Classes de
Domínio

Classes de
Suporte

Utilitários HL7

Utilitários DICOM

Utilitários XML

Classes de
Comunicação

Classes de
Ligação ao SGBD

Classes de
Ligação ao MOM

Outros Sistemas Externos

SGBD

MOM

Sistemas Externos

Figura 24 - Arquitectura de componentes do sistema

Na Figura 24 encontra-se representado um diagrama de componentes UML [49] onde são apresentados os
componentes do sistema e as suas dependências, bem com a ligação a sistemas externos. Para manter o
diagrama simples e legível, foram omitidos os tipos de interfaces entre componentes, até porque estes não
acrescentam informação útil para a compreensão do sistema. Os principais componentes do sistema são:


Service Container – tem como principal função alojar serviços de integração e gerir o seu ciclo de vida,
33

com cada serviço a correr numa thread diferente. Um contentor recebe mensagens de controlo para
iniciar ou parar serviços e descarrega as suas configurações da base de dados;


Base Service – é a base genérica de um serviço de integração, de onde os serviços concretos herdam
algumas funcionalidades, destacando-se: envio/recepção de mensagens pelo MOM e actualização do
seu estado de processamento, propagação de excepções, gestão de transacções, logging de eventos e
mensagens enviadas/recebidas, interacção síncrona com outros serviços (Request-Response);

33

Conjunto de instruções de um programa que podem correr em paralelo com outras, dentro do mesmo processo, beneficiando de
ambientes multi-processador ou multi-core.
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Classes de Domínio – conjunto de classes que representa as entidades informacionais geridas pelo
sistema. Estas classes são descritas em pormenor na secção 3.3.



Classes de Suporte – conjunto de classes que permite efectuar operações úteis ao funcionamento do
sistema, podendo-se destacar alguns tipos:
o

Classes utilitárias que permitem manipular outros objectos utilizados pelo sistema (podendo
pertencer ou não ao domínio);

o

Classes de ligação a bibliotecas externas, que acedem às suas funcionalidades e
disponibilizam-nas;

o

Helper Classes, que oferecem funcionalidades estáticas e que normalmente podem ser
reutilizadas em diferentes aplicações;

o

34

Classes DAO (Data Access Object) que permitem efectuar as operações CRUD (Create, Read,
Update, Delete) sobre as entidades informacionais definidas nas classes de domínio;



Utilitários HL7 – conjunto de utilitários que permitem manipular mensagens e outros objectos
relacionados com o standard HL7, para além da implementação do protocolo de comunicação MLLP;



Utilitários DICOM – conjunto de utilitários para manipula mensagens, ficheiros e objectos DICOM,
para além da implementação do protocolo de comunicação DICOM;



Utilitários XML – conjunto de utilitários que permite ler e manipular documentos XML, recorrendo a
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um modelo DOM (Document Object Model). Deve também ser possível utilizar os standards XPath
para aceder a partes dos documentos XML, XSD para validar estes documentos e XSLT para os
transformar noutros documentos. A manipulação de documentos XML é extremamente importante
neste sistema, uma vez que todas as mensagens entre serviços de integração utilizam este formato;


Classes de Comunicação – conjunto de classes que permitem estabelecer fisicamente a comunicação
com outros sistemas, utilizando protocolos como o TCP/IP, podendo encapsular protocolos de alto
nível (ao nível da camada de aplicação do modelo OSI, por exemplo) definidos noutras classes;



Classes de Ligação ao SGBD – conjunto de classes que permitem fazer a ligação a um SGBD externo
para persistência e recuperação das entidades informacionais representadas abstractamente pelas
classes de domínio;



Classes de Ligação ao MOM – conjunto de classes que permitem fazer a ligação a um MOM externo
para envio e recepção de mensagens entre componentes do sistema (entre serviços de integração ou
entre a interface e os contentores de serviços);



Serviços de integração – conjunto de classes derivadas do Base Service e que disponibilizam serviços
úteis que podem ser organizados em orquestrações, podendo efectuar operações internas como a
transformação e reencaminhamento de mensagens, disponibilizar interfaces às quais outros sistemas
se podem ligar ou então fazer a ligação a interfaces disponibilizadas por sistemas externos. O conjunto

34

Padrão de desenho onde um DAO representa um objecto que disponibiliza uma interface de ligação a um mecanismo de persistência
independente, que não é necessariamente conhecido pelos seus utilizadores.
35
Modelo independente da linguagem e plataforma utilizadas que permite representar a estrutura de um documento (neste caso XML) e
interagir com este
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de serviços de integração pode ser estendido para oferecer novas funcionalidades ao sistema,
incluindo numa fase inicial os seguintes serviços:
o

Transformação – transforma um documento XML noutro através de um XSLT, validando o
documento resultante através de um schema XSD e reencaminhando-o para outro serviço
para que receba processamento adicional;

o

Content-Based Routing – reencaminha uma mensagem para outro serviço de acordo com o
seu conteúdo, acedido através de expressões XPath;

o

Interface HL7 Receiver – permite receber mensagens HL7 de outros sistemas, validá-las,
confirmar a sua recepção ao sistema remetente, convertê-las para XML e reencaminhá-las
para outros serviços para serem processadas de outras formas. Este serviço pode ainda
efectuar interacções do tipo Request-Response, ficando à espera de uma mensagem de outro
serviço para devolver ao sistema remetente, por HL7, como resposta;

o

Interface HL7 Transmitter – recebe uma mensagem HL7 codificada em XML, proveniente de
outro serviço de integração e envia-a para um ou mais sistemas externos, ficando à espera
das confirmações de recepção e, se configurado dessa forma, da mensagem HL7 de resposta
(padrão Request-Response) que é processada de forma semelhante à do serviço anterior;

o

Interface DICOM Worklist SCP – serviço que recebe um dataset DICOM codificado em XML,
proveniente de outro serviço de integração, contendo uma ou mais marcações de exames
referentes a modalidade específicas e armazena-as internamente. Por outro lado,
disponibiliza uma interface DICOM que recebe das modalidades pedidos de marcações (sobre
a forma de uma query), aos quais responde com as marcações correspondentes que foram
armazenadas anteriormente;

o

Interface DICOM MPPS SCP – serviço que disponibiliza uma interface DICOM que recebe das
modalidades os dados referentes aos exames que são efectuados nas mesmas, convertendo
essa informação para XML e reencaminhando-a para outros serviços, onde pode ser
processada;

o

Interface DICOM Query/Retrive SCU – serviço que recebe uma query relativa a imagens ou
outros objectos DICOM num formato baseado em XML e liga-se a um serviço externo com
uma interface do tipo Query/Retrieve SCP, para onde a query recebida através do protocolo
DICOM. Depois, espera por uma resposta com os identificadores dos objectos que
correspondem à query e pede ao sistema externo para as enviar para si ou para outro sistema
capaz de as receber. No caso de as receber, armazena-as num directório (configurável) e cria
um índice que referencia todos os objectos recebidos (DICOMDIR), colocando-o na base do
mesmo directório.

o

Interface com Bases de Dados – recebe um documento XML e mapeia alguns dos seus
campos para partes de um script SQL previamente configurado, e executa esse script através
de uma ligação a um SGBD (configurável). Caso o script seja uma query, os dados devolvidos
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pelo SGBD são convertidos para XML (cujo schema é também configurável) e esse XML é
reencaminhado para processamento noutros serviços;
o

Interface Web Service – este serviço disponibiliza uma interface do tipo Web Service,
disponibilizando também o seu contrato WSDL. O WSDL é gerado automaticamente com base
em vários parâmetros configuráveis (versão SOAP, padrão Request ou Request-Response,
entre outros) e também em schemas XSD de pedido e resposta. Os pedidos recebidos são
validados pelo schema de pedido e reencaminhados para outros serviços. Caso a interacção
seja Request-Response, o serviço fica à espera de uma mensagem de resposta de outro
serviço (ou de uma excepção), validando-a e devolvendo-a ao sistema que fez o pedido de
forma síncrona.

o

Interface Web Service Externo – este serviço permite invocar um Web Service disponibilizado
por outro sistema, sendo configurado através do WSDL disponibilizado pelo mesmo. O
serviço recebe um documento XML validado através do schema de pedido do serviço externo
(extraído do WSDL) e envia um pedido através de SOAP. Caso o serviço remoto seja do tipo
Request-Response, é esperada uma resposta, que é validada com o schema de resposta do
mesmo e reencaminhada para outros serviços na forma de um documento XML.



Interface Web – este componente corresponde à camada de apresentação, onde os utilizadores
autorizados podem interagir com o sistema de acordo com as suas permissões. A interface está
dividida em vários subcomponentes:
o

Configuração de orquestrações – este componente permite criar, remover e modificar
orquestrações de serviços de integração, onde são adicionadas e removidas instâncias de
serviços e ligações entre as mesmas;

o

Configuração de serviços – permite configurar os vários parâmetros necessários ao
funcionamento de uma instância de um serviço de integração;

o

Gestão de schemas – neste componente são construídos schemas de uma forma visual, que
são exportados para documentos XSD. Este componente permite ainda importar e exportar
ficheiros XSD e fazer a gestão dos schemas já existentes no sistema.

o

Gestão de transformações – componente onde são construídos mapeamentos entre schemas
XSD de uma forma visual (drag-and-drop), que são exportados para documentos XSLT. Este
componente permite ainda importar ficheiros XSLT e fazer a gestão das transformações já
existentes no sistema.

o

Gestão de utilizadores e permissões – este componente tem como finalidade criar, remover e
modificar utilizadores no sistema, associando-os a domínios com permissões específicas.
Através deste componente é também possível criar, remover e alterar os domínios e as
permissões de cada um;

o

Gestão de filas de espera – através deste componente é possível consultar as filas de espera
de mensagens de cada serviço de integração, ver o conteúdo das mensagens e o seu estado
de processamento. Para além das consultas, um utilizador com permissões pode remover
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mensagens e reinjectá-las novamente na fila de espera com um estado pendente, para que
sejam reprocessadas pelo serviço correspondente.
o

Gestão de logs – este componente serve para consultar os vários tipos de logs produzidos por
diferentes componentes do sistema.

o

Configuração de alertas – a finalidade deste componente é configurar alertas associados a
eventos que ocorrem durante o funcionamento do sistema, como por exemplo erros em
serviços ou mensagens rejeitadas. Os alertas são associados a utilizadores do sistema e
enviados para o seu e-mail.

o

Configuração de máquinas e endpoints – aqui são geridas as máquinas que o sistema
“conhece”, desde as máquinas onde estão instalados Service Containers até àquelas onde são
disponibilizados serviços externos. Cada máquina é configurada com um hostname ou
endereço IP e pode possuir ainda um conjunto de endpoints associados, que representam
pontos de ligação onde são disponibilizados serviços, como por exemplo portas, endereços
de Web Services ou Connection Strings para acesso a bases de dados.

o

Manutenção do sistema – neste componente são configuradas regras utilizadas por um
serviço de manutenção para arquivar logs e mensagens e fazer a limpeza dos mesmos na
base de dados.
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3.3 Arquitectura de informação

Figura 25 - Diagrama de classes do sistema

Associação unidireccional

Legenda:
Associação unidireccional de colecção

Generalização

Na Figura 25 encontra-se um diagrama com as principais classes de domínio de sistema, as suas propriedades

36

e os respectivos tipos de dados. Nos casos em que a seguir a um tipo de dados primitivo (e.g. int, bool,
DateTime) se encontrar um ‘?’, isso significa que essa propriedade pode ter um valor nulo. No diagrama
encontram-se também algumas enumerações utilizadas pelas classes e as associações entre os vários
36

As propriedades são membros das classes, representando um misto entre atributos e métodos (são acedidos como atributos mas podem
conter lógica como os métodos), sendo normalmente utilizados como assessores para os atributos.
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elementos. Algumas classes utilizadas por um conjunto restrito de serviços de integração foram omitidas do
diagrama para o tornar mais simples.
As classes de domínio permitem representar as entidades informacionais utilizadas pelo sistema, ou seja, os
seus conceitos mais importantes. Estas classes e as suas relações são mapeadas para um modelo de dados,
concretizado através de tabelas na base de dados, havendo filosofias divergentes relativamente à ordem pela
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qual deve ser iniciado este desenho. Neste caso foi seguida uma abordagem DDD (Domain Driven Design), ou
seja, foi desenhado em primeiro lugar o modelo de classes e só depois foi desenhado o modelo de dados. Esta
abordagem tem a vantagem de permitir focar melhor o modelo de classes na resolução dos problemas do
sistema, em vez de partir dos constrangimentos inerentes a um modelo de dados.
As classes principais do sistema são:


Device – representa um dispositivo físico que pode ser identificado através de um endereço único
(hostname ou endereço IP) e que pode, opcionalmente, alojar um contentor (Service Container);



Endpoint – representa um ponto de ligação associado de um dispositivo (Device), podendo ser
representado por uma porta, um endereço URL, uma connection string ou um AE Title (DICOM);



Domain – domínio ao qual são associados utilizadores do sistema, definindo as permissões que esse
utilizadores têm para efectuar diversas operações no sistema;



DomainUser – utilizador do sistema, possuindo os seus dados de login (username e password), o
domínio, e outros dados que o caracterizam;



Service – contém os dados de configuração de uma instância de um serviço de integração,
nomeadamente o seu tipo e descrição, a orquestração a que pertence, o contentor onde corre, o seu
estado (a correr ou parado), o seu nível de logging e vários parâmetros opcionais como o endpoint
que disponibiliza, endpoints a que se liga, schemas das mensagens que aceita e envia, ligações a outras
instâncias de serviços e ainda outras propriedades (ServiceProperty) dependentes do tipo de serviço;



ServiceProperty – representa uma propriedade de configuração de uma instância de um serviço
(Service), estando associada a um tipo (ePropertyType) e possuindo um valor;



ServiceOrchestration – orquestração de serviços, à qual as instâncias de serviços (Service) se associam,
possuindo uma descrição que a identifica aos olhos do utilizador;



ServiceContainer – representa uma instância de um contentor de serviços (Service), à qual estes se
associam, estando associado ao dispositivo (Device) onde foi instalado;



MessageHeader – representa uma mensagem genérica (sem o seu conteúdo) que se encontra numa
fila de espera de um serviço (Service), associada a um estado de processamento, (eProcessingStatus) à
data em que foi inserida na fila e ao schema (MessageSchema) que permite validar o seu conteúdo,
podendo ter ainda associadas outras informações como erros de processamento e um identificador de
correlação composto (ReplyToService e CorrelationID) utilizado para correlacionar mensagens de
pedido com as respectivas mensagens de resposta em interacções entre diferentes serviços;
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Para mais informações, consultar: http://www.domaindrivendesign.org/
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Message – representa uma mensagem concreta com conteúdo em XML, herdando as restantes
propriedades da classe MessageHeader;



MessageSchema – contém um schema XSD que permite validar o conteúdo de uma mensagem
(Message), estando associado a um tipo (eSchemaType) que pode ser XML genérico ou especializações
(Tabela, HL7 ou DICOM), sendo identificado através de um nome, uma versão e ainda um campo de
uso variável (Tag);



Transformation – contém uma transformação XSLT, que permite transformar um documento XML
noutro documento XML, sendo ambos validados à entrada e saída através de schemas (InputSchema e
OutputSchema);



ServiceEventLog – representa uma entrada do log de eventos de uma instância de um serviço de
integração (Service), contendo o tipo de evento (eServiceEventType), a data de ocorrência e um campo
de detalhes sobre o mesmo;



MessageLog – representa uma entrada do log de mensagens trocadas com sistemas externos por uma
instância de um serviço de integração (Service), contendo a própria mensagens, a data de envio ou
recepção da mesma, uma descrição do seu tipo (MessageType) e do endpoint remoto
(RemoteEndpoint), podendo ainda possuir um identificador único, utilizado por alguns serviços para
acknowledgement de mensagens;



ServiceContainerEventLog – representa uma entrada do log de eventos de uma instância de um
contentor de serviços (ServiceContainer), possuindo o tipo de evento (eServiceContainerEventType), a
data de ocorrência e uma descrição do mesmo;



UserEventLog – representa uma entrada do log de eventos relacionados com as interacções dos
utilizadores (DomainUser) com o sistema, contendo o tipo de evento (eUserEventType), data de
ocorrência, endereço IP do utilizador e outros detalhes sobre o evento;



ServiceAlert – representa um alerta configurado no sistema, relacionado com um evento
(eServiceEventType) que ocorre numa instância de um serviço (Service), estando associado a um
utilizador (DomainUser) para o qual o alerta é enviado de acordo com a configuração, podendo ser
enviadas todas as ocorrências do evento ou o envio pode ser configurável através de triggers
(eAlertTriggerType) dependentes da quantidade de eventos e/ou do tempo desde o envio do último
alerta;



ServiceContainerAlert – semelhante à classe ServiceAlert mas aplicável a eventos de um
ServiceContainer (eServiceContainerEventType);



Sysvar – utilizada para armazenar configurações globais do sistema, como a versão da base de dados
(que aumenta sempre que o modelo de dados é actualizado) ou a linguagem por defeito do sistema,
sendo as configurações identificadas por um tipo de variável (eSysVar) e possuindo um valor
associado, podendo ainda opcionalmente ter uma descrição;
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3.4 Arquitectura funcional
Existem dois tipos de interacções neste sistema: as interacções entre utilizadores humanos e a camada de
apresentação e as interacções feitas entre sistemas externos e a camada de serviços do sistema. Estes dois
tipos de interacções serão apresentados em seguida.

3.4.1

Interacções entre utilizadores humanos e o sistema
Sistema HIE
Criar serviço de
integração

Consultar serviço
de integração

Criar orquestração

Consultar
orquestração

Criar domínio

Consultar domínios

Apagar serviço de
integração

Modificar serviço
de integração

Remover
orquestração

Modificar domínio

Remover domínio

*
Técnico
de Imagiologia
Criar novo
utilizador

Consultar
utilizadores

Modificar
utilizador
*

Remover utilizador

*
Configurar serviço
de manutenção

Criar transformação

Consultar
transformações

Modificar
transformação

Remover
transformação

Criar schema

Consultar schemas

Modificar schema

Remover schema

Administrador

Técnico de TI

Consultar Logs

Consultar fila de
espera

Modificar fila de
espera
*

Criar dispositivo

Consultar
dispositivos

Modificar
dispositivo

Remover dispositivo

Criar alerta

Consultar alertas

Modificar alerta

Remover alerta

Auditor

Figura 26 - Diagrama de casos de uso

Na Figura 26 encontra-se um diagrama UML de casos de uso que relaciona alguns tipos de utilizadores
possíveis às suas acções típicas, efectuadas através da interface do sistema.
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3.4.2

Interacções entre sistemas externos e o sistema desenvolvido

Um sistema de integração pode ter inúmeras utilizações possíveis. O objectivo desta secção é apresentar
alguns cenários típicos em que o sistema desenvolvido pode ser utilizado no contexto de uma organização de
saúde, uma vez que é impossível apresentá-los todos.
Os cenários escolhidos foram identificados através de visitas a instituições de saúde (maioritariamente
hospitais) onde foram identificadas situações nas quais o sistema desenvolvido pode ser útil. Das diversas
situações observadas, foram escolhidas três que serviram de base para a construção dos exemplos que serão
apresentados em seguida.
Estes exemplos possuem uma base real mas algumas das suas características foram alteradas e/ou omitidas
não apenas por razões de confidencialidade mas também para os tornar mais completos, de forma a ser
possível utilizá-los para demonstrar um conjunto mais alargado das funcionalidades do sistema desenvolvido
(ver capítulo 5), embora este seja generalizável a um conjunto bastante mais vasto de cenários.
Os cenários são apresentados através de um DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) e uma descrição textual dos
problemas a resolver, seguida de uma descrição do conjunto de interacções humanas necessárias para
configurar uma possível solução dos mesmos, recorrendo ao sistema desenvolvido.

3.4.2.1 Cenário A:

HL7

PACS

DICOM

HIS

HL7

HIE

DICOM
DICOM

Modalidade

DICOM
Modalidade

Figura 27 - DFD do Cenário A

Um hospital possui um HIS (Hospital Information System) onde são registados os dados dos pacientes e as
marcações de exames. Este sistema possui a funcionalidade de notificar sistemas externos sempre que um
novo exame é marcado, sendo a comunicação feita através de mensagens HL7 versão 2.5. No mesmo hospital,
existem várias modalidades (máquinas de aquisição de imagens) onde são realizados os exames de imagiologia,
que comunicam apenas através do standard DICOM.
Existe ainda um sistema PACS (Picture Archiving and Communication System) onde são armazenadas as
imagens provenientes dos exames. O PACS recebe os dados dos pacientes e exames por HL7, suportando
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apenas a versão 2.3.1 do standard, sendo estes dados provenientes do sistema HIS. As imagens são enviadas
pelas modalidades directamente para o PACS por DICOM, mas quando esse envio é feito, o PACS deve ter já
recebido previamente os dados sobre os exames e pacientes aos quais as imagens correspondem, de forma a
conseguir associar correctamente as imagens aos exames e pacientes respectivos.
Utilizando o sistema desenvolvido deve ser possível criar um receptor de mensagens HL7 que reencaminha as
mensagens recebidas para um serviço CBR (Content Based Routing). O serviço CBR deve ser configurado de
forma a filtrar as mensagens que recebe e reencaminhar apenas as que se referem a marcações para outros
serviços.
Um dos serviços de destino é do tipo DICOM MWL (Modality Worklist) SCP (Service Class Provider), que recebe
a informação e armazena-a para ser capaz de responder aos pedidos das modalidades, relativos aos dados dos
exames a realizar nas mesmas e respectivos pacientes. Este serviço está preparado para receber a informação
estruturada de acordo com um determinado schema baseado em DICOM, pelo que a informação tem que ser
transformada por um outro serviço, responsável pela transformação HL7  DICOM, antes de chegar a este.
Por outro lado, as mensagens HL7 de marcações identificadas pelo serviço CBR devem ser reencaminhadas
também para o PACS, através de um serviço de envio de mensagens HL7. Porém, uma vez que as versões do
standard HL7 suportadas pelo HIS e pelo PACS são diferentes, é necessário também aqui configurar um serviço
de transformação para fazer os ajustamentos necessários, para cada mensagem.

3.4.2.2 Cenário B:

Modalidade

DICOM

HIE

XML

RIS

DICOM
Modalidade

Figura 28 - DFD do Cenário B

Um sistema RIS (Radiology Information System) é responsável pela gestão de marcações num hospital e recebe
as actualizações dos estados dos exames através de um WS que o próprio disponibiliza. Por outro lado, os
exames de imagiologia são realizados em diferentes modalidades que apenas comunicam através de DICOM
para sistemas que disponibilizem o serviço MPPS (Modality Performed Procedure Step) SCP.
Utilizando o sistema desenvolvido deve ser possível configurar um serviço MPPS SCP capaz de receber por
DICOM as notificações das modalidades por DICOM. A informação recebida deve ser reencaminhada para um
outro serviço de integração capaz de invocar um Web Service externo. A descrição deste WS deve poder ser
obtida dinamicamente (através do seu WSDL), de forma a aferir qual o esquema a utilizar para representar os
dados durante a invocação do WS. Entre o serviço MPPS e o serviço de invocação do WS, os dados devem ser
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transformados do schema de origem para o schema de destino através de um serviço de transformação,
configurado no local através das ferramentas disponibilizadas pela interface Web.

3.4.2.3 Cenário C:

CIS
XML

HIE

SQL

HIS

XML

RIS

Figura 29 - DFD do Cenário C

O departamento de informática de um hospital pretende migrar para uma arquitectura SOA, disponibilizando
serviços para responder às diferentes necessidades informacionais dos seus sistemas. Uma das necessidades
refere-se à pesquisa de pacientes existentes no sistema HIS, para a qual se pretende definir uma interface
única, baseada num Web Service, que será utilizada por diferentes sistemas espalhados pelos vários
departamentos do hospital, como por exemplo um RIS e um CIS (Cardiology Information System).
O HIS actual disponibiliza os dados dos pacientes através de uma View
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numa base de dados, que é

pesquisável através da utilização da linguagem SQL.
Um dos objectivos desta interface é permitir que a médio prazo o HIS seja substituído por outro mas que essa
alteração não tenha impacto nos outros sistemas, bastando para isso reconfigurar a forma de obtenção dos
dados de pacientes para ser compatível com o novo HIS. Outro objectivo passa pela monitorização das
pesquisas efectuadas, que fica facilitada caso todas passem pelo mesmo canal de comunicação.
Utilizando o sistema desenvolvido deve ser possível configurar um novo Web Service que recebe os dados
necessários para efectuar uma pesquisa de pacientes (e.g. nome, número de identificação, entre outros). Esta
informação é recebida e reencaminhada para um serviço de acesso a bases de dados, capaz de efectuar uma
pesquisa na View disponibilizada na BD do HIS, mapeando os dados recebidos para comandos SQL. Os
resultados recebidos pelo serviço após o envio dos comandos SQL devem depois passar por um serviço de
transformação para serem depois encaminhados de volta para o serviço que disponibiliza o Web Service, para
que este responda de forma síncrona ao cliente que fez o pedido.
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Query armazenada no SGBD cujos resultados são apresentados sobre a forma de uma tabela virtual de forma transparente.
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4. Implementação
Neste capítulo são discutidos alguns aspectos importantes da fase de implementação do sistema,
nomeadamente a abordagem seguida, as tecnologias utilizadas e as decisões que foram tomadas para resolver
alguns dos problemas mais importantes.
É importante referir que este é um projecto cujo processo de desenvolvimento não se encontra ainda fechado
à data de redacção desta dissertação, mas foram já produzidos e testados alguns protótipos funcionais. No
entanto, alguns componentes menos prioritários para o funcionamento do sistema não se encontram ainda
totalmente desenvolvidos. A primeira distribuição completa do sistema está prevista para Novembro de 2009.

4.1 Processo de desenvolvimento
Arquitectura

Desenvolvimento

Avaliação

Testes

Planeamento
Inicial

Análise

Protótipo

Requisitos

Desenho

Deployment

Figura 30 - Processo de desenvolvimento iterativo

Existem vários modelos que podem ser adoptados para o processo de desenvolvimento de software, como o
modelo em cascata (sequencial) e o modelo iterativo (incremental). Neste caso, foi seguido um modelo
iterativo, por várias razões:


Permite uma abordagem de desenvolvimento top-down, ou seja, desenhar primeiro os componentes
principais e adicionar de forma incremental novas funcionalidades;



Permite aplicar os conhecimentos adquiridos durante uma iteração às iterações seguintes, o que é
importante quando se lida com tecnologias desconhecidas à partida;



É um modelo flexível, que permite refinamentos em todas as fases, particularmente útil quando os
requisitos não se encontram fechados durante o desenvolvimento;



Promove a entrega periódica de protótipos funcionais, que foi um requisito acordado com os
stakeholders, o que permite também testar as funcionalidades que requerem um ambiente próprio de
testes, como é o caso em vários componentes da camada de serviços;
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Este modelo caracteriza-se pelo facto de serem feitas várias iterações, cada uma delas constituída por quatro
fases distintas:


Análise – fase em que são analisadas as informações disponíveis sobre os problemas a resolver,
provenientes do planeamento inicial (nas primeiras iterações do projecto) e das avaliações produzidas
durante a fase de testes da iteração anterior. Com base nesta análise são produzidos os requisitos do
sistema;



Desenho – nesta fase os requisitos são utilizados para desenvolver ou refinar a arquitectura do
sistema, que representa o produto resultante desta fase. No capítulo 3 encontra-se o resultado da
fase de desenho da última iteração feita até à data de entrega desta dissertação;



Desenvolvimento – materialização das alterações feitas na arquitectura em componentes de
software, resultando na produção de protótipos funcionais;



Testes – fase em que são testados todos os componentes do protótipo produzido na fase anterior,
recorrendo a baterias de testes automáticos, testes com utilizadores e também testes relacionados
com os serviços de integração, especialmente os que envolvem sistemas externos. Desta fase resulta
uma avaliação que pode ser analisada numa nova iteração, podendo também resultar uma nova
distribuição do sistema, para deployment num local de instalação.

4.2 Componentes do sistema
Nesta secção são apresentados alguns detalhes relacionados com a implementação dos vários componentes do
sistema, nomeadamente as dificuldades encontradas, as decisões tomadas e as tecnologias, ferramentas e
bibliotecas utilizadas.
Na arquitectura apresentada no capítulo 3 são feitas referências a alguns tipos de tecnologias, sem no entanto
detalhar quais as escolhidas para o desenvolvimento deste sistema. Analisando os requisitos provenientes dos
stakeholders, é possível verificar que existem duas restrições a nível tecnológico:
R6) O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias Microsoft (framework .NET) para correr em
ambiente Windows;
R7) O SGBD (Sistema de Gestão de Bases de Dados) utilizado deve ser o SQL Server 2005, mas o sistema
deve ser desenhado de forma a ser possível mudar de SGBD com o mínimo de alterações possível.
Se o segundo requisito não tem grande impacto sobre o desenvolvimento do sistema, o mesmo não se passa
com o primeiro, do qual resulta uma restrição considerável ao conjunto de tecnologias que podem ser
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utilizadas, uma vez que devem ser compatíveis com a framework .NET.
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Conjunto de bibliotecas reutilizáveis que fornecem várias funcionalidades comuns que podem ser incluídas e estendidas em
componentes de software, podendo também disponibilizar um ambiente sobre o qual esses componentes correm, como acontece nas
frameworks Java e .NET.
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A framework .NET foi desenvolvida pela Microsoft para ambientes Windows, embora exista uma
40

implementação compatível para outros ambientes (Linux, Solaris, Mac OS X e outros) denominada Mono , que
inclui grande parte das suas funcionalidades. Esta framework disponibiliza algumas linguagens de programação
diferentes, sendo as mais conhecidas e utilizadas o C# (C-Sharp) e o Visual Basic .NET. A framework encontra-se
dividida em vários componentes, cuja disponibilidade pode variar de acordo com a versão utilizada, como é
visível no diagrama da Figura 31.

Figura 31 - Versões e componentes da framework .NET (Fonte: Wikimedia Commons)

Utilizando a framework .NET como base, a linguagem de programação escolhida foi o C#, devido à
familiaridade do autor com a mesma. Esta linguagem suporta diversos paradigmas de programação (orientada
a objectos, imperativa, funcional, orientada a eventos, entre outros), apresentando bastantes semelhanças
relativamente à linguagem Java (as frameworks são também parecidas).
Todos os componentes do sistema foram desenvolvidos em C#, desde as classes de domínio até às classes da
camada de apresentação. Os principais paradigmas utilizados durante a concepção do sistema foram a
programação orientada a objectos e orientada a eventos, embora pontualmente tenham sido utilizados outros.
Em seguida serão apresentados os detalhes de implementação relativos a cada um dos componentes do
sistema.
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Para mais informações, consultar: http://www.mono-project.com
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4.2.1

Classes de Domínio

O conjunto de classes que concretizam o modelo de domínio foi o primeiro componente do sistema a ser
desenvolvido, devido à posição central que nele ocupa. A abordagem seguida no seu desenvolvimento foi uma
mistura de duas filosofias: DDD (Domain-Driven Design) e TDD (Test-Driven Development).
A filosofia DDD tem como principal objectivo melhorar a qualidade do software desenvolvido através de um
maior ênfase no desenho de um modelo adequado para o domínio e na sua implementação. Esta filosofia
contrasta com a DBDD (DataBase Driven Design), onde em primeiro lugar é desenhado o modelo de dados que
suporta o modelo de domínio, acabando por restringir o segundo. A filosofia DDD é bastante utilizada em
conjunto com ferramentas ORM (Object-Relational Mapping), que permitem abstrair completamente o modelo
de dados em detrimento do modelo de domínio (ver secção 4.2.3).
A filosofia TDD assenta numa técnica simples: antes de desenvolver uma nova funcionalidade ou alterar outra
já existente, o programador cria um teste automático que certifica se o comportamento pretendido se verifica
ou não (inicialmente o resultado deve ser negativo). A partir daí, o programador refactoriza o código até o
teste passar. Esta filosofia, quando utilizada correctamente, permite assegurar bons níveis de fiabilidade do
código produzido. O TDD requer a utilização de frameworks de testes, responsáveis por correr os testes e
divulgar os seus resultados. Neste caso foi utilizada a biblioteca NUnit, através da qual foram desenvolvidos
testes para todas as classes de domínio e também para as classes de suporte.

4.2.2

Classes de Suporte

As classes de suporte têm como finalidade oferecer funcionalidades genéricas que não estão incluídas nas
classes de domínio ou noutras disponibilizadas pela framework. Aqui incluem-se vários tipos de classes:


Classes utilitárias – manipulam outros objectos utilizados pelo sistema, como por exemplo a classe
XmlValidatingTransformer, que encapsula as transformações através de XSLT e validações por XSD,
permitindo fazer as três operações num só passo (validação de entrada, transformação, validação de
saída);



Classes de ligação a bibliotecas externas – acedem a funcionalidades de bibliotecas externas e
disponibilizam-nas para o resto do sistema, como por exemplo a classe Impersonator que permite
“impersonar” uma conta diferente num domínio Windows, para efectuar operações que requerem
permissões especiais;



Helper Classes – classes compostas apenas por métodos estáticos, e que normalmente podem ser
reutilizadas em aplicações diferentes, como por exemplo a classe UrlAclHelper que permite reservar e
remover endereços URL numa máquina, com a finalidade de disponibilizar Web Services nesses
endereços;



Classes DAO – classes que permitem efectuar as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre
os objectos de domínio, estando associadas às classes de ligação ao SGBD;
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Dos vários tipos de classes referidos, é importante detalhar o funcionamento das classes DAO, que
implementam a interface da Figura 32, onde são utilizados genéricos (também conhecidos como templates):
public interface IDAO<Entity, EntityID> {
void SaveOrUpdate(Entity entity);
void Insert(Entity entity);
Entity GetByID(EntityID id);
IList<Entity> QueryByExample(Entity entity);
IList<Entity> GetAll();
void Delete(Entity entity);
}

Figura 32 - Interface dos objectos DAO

Esta interface genérica é implementada por uma classe BaseDAO, que disponibiliza todas estas operações
básicas. Depois, para cada classe de domínio que requeira outras operações de acesso, é criada uma nova
classe DAO que herda da classe BaseDAO (e.g. MessageLogDAO) e implementa as novas operações.

4.2.3

Ligação ao SGBD

O SGBD utilizado foi o SQL Server 2005, um produto comercial desenvolvido pela Microsoft que implementa
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um modelo relacional e permite a utilização do standard SQL para aceder às bases de dados. Este é um dos
três SGBDs relacionais mais utilizados do mundo [50] (comerciais), a par de outros como Oracle ou IBM DB2.
42

Para fazer a ligação ao SGBD foi utilizada a biblioteca NHibernate . Esta biblioteca é uma ferramenta ORM
(Object-Relational Mapping) cuja função é mapear de forma bidireccional os objectos do modelo de domínio e
as tabelas e relações correspondentes na base de dados. Esta ferramenta cria uma abstracção sobre o modelo
de dados, permitindo ao programador lidar apenas com o modelo de domínio, orientado a objectos.
Esta ferramenta é uma conversão do Hibernate, que é a ferramenta original desenvolvida para Java. Porém, o
NHibernate inclui hoje várias extensões e optimizações relacionadas com a framework .NET, que o tornam
numa ferramenta robusta e que é já utilizada em várias aplicações a nível empresarial.
A utilização de um ORM acrescenta sempre algum overhead às operações de persistência, mesmo depois de
optimizado para o sistema em que é utilizado. Por outro lado, a curva de aprendizagem pode ser acentuada,
especialmente quando a documentação é insuficiente. Neste caso, mesmo após dois ou três meses de
utilização ainda eram descobertos alguns pontos menos claros do NHibernate.
Após a curva de aprendizagem inicial, o NHibernate revelou-se capaz de acelerar bastante o processo de
actualização do modelo de domínio, uma vez que não é necessário desenvolver classes especializadas para
criar, aceder, actualizar e remover cada entidade da base de dados. Por outro lado, as regras de mapeamento
são normalmente independentes do SGBD utilizado, o que permite trocar de SGBD através da alteração de um
único parâmetro de configuração, como acontece no caso do NHibernate.
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Os modelos relacionais descrevem uma base de dados através de predicados que se aplicam a conjuntos de variáveis (atributos),
definindo assim as restrições a aplicar às suas combinações de valores.
42
Mais informações, consultar: http://www.nhforge.org
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4.2.4

Ligação ao MOM

O MOM utilizado pelo sistema desenvolvido é o MSMQ (MicroSoft Message Queuing), que foi escolhido por
possuir integração directa com a framework .NET, através de mais que um API. Esta ferramenta permite o
envio e recepção de mensagens de forma assíncrona através de uma rede (a partir da versão 3.0 pode ser
utilizada a Internet).
A fiabilidade do mecanismo de envio e recepção é garantida através de filas de espera de saída e entrada em
cada sistema, permitindo o envio de mensagens para sistemas que se encontrem offline, ficando estas
armazenadas na fila de saída do sistema remetente, até que o sistema de destino fique disponível.
Uma das grandes vantagens deste MOM reside no facto de estar disponível em todos os sistemas operativos
Windows desde a versão 95. Porém, o MSMQ tem uma limitação importante, que é o facto de não suportar
mensagens cujo tamanho ultrapasse 4 Mb. No entanto, neste sistema todas as mensagens são armazenadas na
base de dados, o que permite utilizar o MOM apenas para enviar mensagens de notificação para serviços ou
contentores. Estas mensagens de notificação possibilitam o envio dos mesmos eventos, contendo os
identificadores necessários para aceder aos objectos armazenados na base de dados.
Uma alternativa à utilização de mensagens seria fazer constantemente polling
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à base dados à espera de

novas mensagens. Esta abordagem foi experimentada numa das iterações iniciais do processo de
desenvolvimento, revelando-se bastante ineficiente ou por entupir a ligação ao SGBD (intervalos de polling
curtos) ou por introduzir uma demora considerável na recepção das mensagens (intervalos de polling longos).
Podemos assim concluir que a utilização de um MOM se justifica plenamente.

4.2.5

Classes de comunicação

Todas as classes utilizadas pelo sistema para comunicar com sistemas externos encontram-se nas classes base
da framework .NET 3.0. A framework disponibiliza classes de comunicação através de protocolos de baixo nível
como o TCP/IP, como por exemplo as classes TcpListener e TcpClient do namespace System.Net.Sockets. Estas
classes são utilizadas por alguns serviços para implementar protocolos de comunicação baseados no TCP/IP,
como o MLLP (HL7) ou o protocolo de comunicação DICOM.
Para comunicar com SGBDs externos, são utilizadas várias classes do namespace System.Data.OleDb:


OldDbConnection - para estabelecer a ligação;



OleDbCommand - para criar os comandos SQL;



OldDbDataAdapter - para enviar os comandos e preencher um DataSet com os resultados.

Estas classes são utilizadas apenas pelo serviço de interface com bases de dados.
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O polling consiste numa espera activa onde se verifica a intervalos regulares se um determinado evento já ocorreu. No caso das bases de
dados, consiste em enviar a mesma query regularmente à espera de uma mudança.
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Para criar e alojar Web Services são utilizadas classes do componente WCF (Windows Communication
Foundation), que permitem associar um Web Service a um determinado endpoint de uma máquina e configurar
vários parâmetros como a versão do protocolo SOAP, os mecanismos de segurança utilizados ou o schema que
valida as interacções. Estas classes permitem ainda gerar e disponibilizar os contratos WSDL necessários para
que outras aplicações possam invocar estes serviços.
Para invocar Web Services externos são utilizadas classes genéricas relacionadas com pedidos HTTP, como a
classe System.Net.HttpWebRequest, uma vez que as classes mais concretas que implementam o protocolo
SOAP são utilizadas apenas pelo código gerado automaticamente por ferramentas de desenvolvimento. Neste
caso, como a descrição dos serviços remotos é obtida dinamicamente, a opção tomada foi implementar as
mensagens SOAP sobre HTTP e validá-las através do contrato obtido.

4.2.6

Utilitários HL7

A manipulação de mensagens e objectos HL7 é feita através de uma biblioteca externa denominada NHAPI
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(.NET HL7 Application Programming Interface), que foi convertida da biblioteca original HAPI, feita em Java.
Esta é uma biblioteca open-source que permite codificar, descodificar e representar mensagens HL7 v2.x
através de um modelo orientado a objectos.
As versões do standard HL7 suportadas por esta biblioteca vão desde a v2.1 até à v2.5.1. A funcionalidade mais
importante oferecida consiste na descodificação e codificação de mensagens tanto no formato original (pipes)
como no formato XML, permitindo representar as mensagens e os seus componentes através de um modelo
hierárquico que é facilmente manipulável. O parser original de mensagens XML apresenta alguns bugs, tendo
sido estendido para tirar proveito de schemas XSD, necessários para descodificar algumas mensagens. Para
tirar proveito desta funcionalidade, foram incluídos no sistema os schemas XSD de todas as mensagens HL7 das
versões 2.1 até 2.5.1, disponibilizados no site da Health Level 7.
As principais limitações da biblioteca NHAPI são a falta de classes de comunicação que implementem o
protocolo MLLP (tiveram que ser implementadas à parte) e a inexistência de documentação. Na biblioteca
original (HAPI) essas classes são disponibilizadas, existindo também o suporte para versões mais recentes do
standard HL7. Isto explica-se pelo facto de a biblioteca NHAPI ter sido desenvolvida num esforço único e ter
recebido muito poucas actualizações desde a implementação inicial. Porém, uma vez que não existem outras
bibliotecas de suporte HL7, a opção teve que recair sobre esta.
Os serviços de interface HL7 utilizam esta biblioteca para converter mensagens do formato XML para o original,
(para enviar para sistemas externos) ou do original para XML (após a recepção de mensagens). A manipulação
de mensagens é pouco utilizada, uma vez que as alterações a mensagens são feitas através de transformações
XML, que não são da responsabilidade destes serviços.

44

Para mais informações, consultar: http://sourceforge.net/projects/nhapi
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4.2.7

Utilitários DICOM

Para manipular objectos DICOM foi utilizada a biblioteca open-source mDcm
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(managed Dicom). Esta

biblioteca permite manipular facilmente datasets DICOM, suportando ainda os protocolos ACSE (associação
entre duas máquinas antes da comunicação) e DIMSE (serviços de comunicação DICOM). A leitura e gravação
de ficheiros DICOM também são suportadas. A versão do standard utilizada é a mais recente, o que é ideal já
que as versões são retro-compatíveis.
A biblioteca mDcm foi criada recentemente, tendo sido implementada originalmente .NET, ao contrário de
outras existentes no mercado que são apenas conversões de bibliotecas Java. Apesar de não implementar
concretamente todos os serviços DICOM que existem, a parte de comunicação foi desenhada de forma a
suportá-los todos, sendo por isso bastante fácil de estender.
O facto de ser uma biblioteca recente tem alguns inconvenientes, como a inexistência de documentação e o
facto de existirem alguns bugs que ainda não foram identificados pela pequena comunidade que utiliza a
biblioteca. Durante o desenvolvimento deste projecto foram já feitas várias contribuições para o projecto
mDcm, algumas das quais foram já incluídas nas últimas versões.
No sistema desenvolvido esta biblioteca é utilizada pelos serviços DICOM, havendo vários serviços que
estendem as suas funcionalidades, especialmente a nível de serviços DIMSE (ver secção 2.2.4.2). A biblioteca é
utilizada para criar e manipular objectos DICOM e também para trocar comandos e dados com outros sistemas.
Uma vez que as mensagens que são trocadas entre serviços de integração utilizam o formato XML, foi
necessário desenvolver uma classe de conversão entre os objectos da biblioteca e uma representação dos
mesmos em XML. Para além dessa classe, foi também criado um schema XSD que permite validar a estrutura
dos objectos DICOM codificados em XML, contendo todas as tags e tipos de dados definidos no standard. Na
Figura 33 encontra-se um excerto deste schema, encontrando-se representada a tag “Patient’s Birth Date” que
estende o tipo de dados DA (Date). Este schema serve de base para outros que são utilizados nos serviços de
integração DICOM, sendo definida nesses schemas a hierarquia de tags utilizada.
<xs:simpleType name="DA">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([0-9]{4}((0[1-9])|(1[0-2]))(([0-2][0-9])|(3[01])))(-([0-9]{4}((0[19])|(1[0-2]))(([0-2][0-9])|(3[01]))))?" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
(…)
<xs:complexType name="PatientsBirthDate">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="DA">
<xs:attribute fixed="(0010,0030)" name="Tag" type="DcmTag" />
<xs:attribute fixed="DA" name="VR" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

Figura 33 - Excerto do schema de validação de objectos DICOM representados em XML
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Para mais informações, consultar: http://code.google.com/p/mdcm
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4.2.8

Utilitários XML

O XML é um standard crucial para o funcionamento do sistema, uma vez que é o formato utilizado para
representar as mensagens que são trocadas entre os serviços de integração. Por essa razão, são necessários
mecanismos para manipular, (DOM) aceder, (XPath) validar, (XSD) e transformar mensagens (XSLT).
Felizmente, a framework .NET oferece um excelente nível de suporte para todas estas tecnologias relacionadas
com o standard XML, não sendo por isso necessária a inclusão de bibliotecas externas.
Todos os serviços de integração recebem e/ou enviam mensagens XML, necessitando de representar as
mesmas em memória, recorrendo para isso a um modelo DOM que é disponibilizado pela classe
System.Xml.XmlDocument. Os serviços que recebem do exterior ou criam novos documentos XML, necessitam
de validar estes documentos (através de XSDs) antes de os enviar por mensagens para outros serviços,
utilizando para esse efeito a classe System.Xml.XmlSchemaSet.
O acesso a elementos XML através de expressões XPath e a transformação de documentos XML através de
XSLTs são funcionalidades utilizadas apenas pelos serviços de content-based routing e de transformação. A
classe XmlDocument permite a selecção de elementos através de XPath, enquanto a classe
System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.

4.2.9

Service Container

O Service Container é o componente responsável pelo alojamento dos serviços de integração e pela gestão do
seu ciclo de vida. Estas funcionalidades são implementadas através de um Windows Service, que é um processo
que arranca com o sistema e se mantém em memória durante a sua operação. Esta abordagem permite ainda
iniciar e parar o serviço através de ferramentas de gestão de serviços disponibilizadas pelo SO.
O funcionamento do Service Container pode ser descrito em quatro fases:


Arranque – fase de inicialização, durante a qual são verificados quais os serviços de integração
associados ao Service Container que têm a propriedade AutoStart com o valor verdadeiro. Para cada
um destes serviços, é criada uma nova thread onde são inicializados. Em seguida são iniciadas duas
threads distintas, uma responsável por receber e tratar mensagens e outra por fazer a manutenção
dos serviços de integração que se encontram em memória, em intervalos de tempo regulares;



Espera – fase durante a qual o Service Container fica à espera de mensagens (recebidas através do
MOM). As mensagens podem ser de quatro tipos:
o

StartService – ordem para iniciar uma nova instância de um serviço de integração, vindo
acompanhada do identificador do mesmo para que seja carregada a sua configuração da base
de dados e criada uma thread para o alojar;

o

StopService – ordem para parar um serviço acompanhada do seu identificador, que é
utilizado para identificar qual a thread em que o serviço está a correr, para que seja fechada;
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o

RestartService – ordem para reiniciar um serviço (equivalente a receber sequencialmente as
ordens StartService e StopService);

o

DeleteService – ordem para parar um serviço e invocar o seu método de limpeza de recursos,
como por exemplo endereços reservados na máquina, com o intuito de remover o serviço de
forma definitiva;



Manutenção – nesta fase, que ocorre a intervalos de tempo regulares, é iterada a lista de threads em
memória com serviços de integração. Para cada uma, é verificado se esta se encontra num estado
activo (através da propriedade Thread.IsAlive) e caso não esteja é parada e o serviço correspondente é
reiniciado;



Paragem – nesta fase são parados todos os serviços que se encontram alojados nesse momento,
enviando para os mesmos uma ordem de paragem.

O Service Container possui também mecanismos de logging, utilizados para registar os eventos que ocorrem
como o arranque e paragem ou excepções que ocorram durante o funcionamento. Este é um componente
fundamental, onde a ocorrência de uma excepção não tratada é um cenário a evitar a todo o custo. Por essa
razão, todos os pontos do seu funcionamento encontram-se preparados para tratar e registar no log qualquer
tipo de excepção que possa ocorrer.

4.2.10 Base Service
A classe abstracta BaseService serve de base a todos os serviços de integração criados no sistema, sendo por
isso uma das mais importantes do sistema. Existem várias propriedades e métodos abstractos, que se
encontram representados na Figura 34 e cuja implementação é feita por cada um dos serviços.
public abstract class BaseService {
(...)
/// <summary>Indicates if the service can receive messages from other services</summary>
public abstract bool SupportsInput { get; }
/// <summary>Indicates if the service can send send messages to other services</summary>
public abstract bool SupportsOutput { get; }
/// <summary>Indicates if the received messages can have different schemas of the same type</summary>
public abstract bool SupportsInputType { get; }
/// <summary>Indicates if the sent messages can have different schemas of the same type</summary>
public abstract bool SupportsOutputType { get; }
/// <summary>The only supported Input Schema Type, or null if many types are supported</summary>
public abstract eSchemaType? FixedInputType { get; }
/// <summary>The only supported Output Schema Type, or null if many types are supported</summary>
public abstract eSchemaType? FixedOutputType { get; }
/// <summary>The only supported Input Schema, or null if the schema is configurable locally</summary>
public abstract MessageSchema FixedInputSchema { get; }
/// <summary>The only supported Output Schema, or null if the schema is configurable locally</summary>
public abstract MessageSchema FixedOutputSchema { get; }
/// <summary>The only supported Interaction Type, or null if both are supported</summary>
public abstract eInteractionType? FixedInteractionType { get; }
/// <summary>Initialization and Validation code. Child threads should be initialized here</summary>
/// <returns>true if the service was initialized correctly, false otherwise</returns>
protected abstract bool OnStart();
/// <summary>Shut down code</summary>
protected abstract void OnStop();
/// <summary>This is called automatically when a message is received in the service’s queue</summary>
/// <param name="msg">Message to process</param>
/// <returns>Status of the received message</returns>
protected abstract MessageStatus OnMessageReceived(Message msg);
(...)
}

Figura 34 - Propriedades e métodos abstractos da classe BaseService
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Todo o workflow de mensagens entre serviços de integração é feito nesta classe através de outros métodos
internos que utilizam as propriedades abstractas para validar as mensagens e o seu percurso. Por outro lado,
os métodos abstractos são chamados automaticamente em diferentes pontos do ciclo de vida do serviço:


OnStart – este método é chamado durante o arranque do serviço, devendo conter código de
inicialização, como por exemplo criação de threads que ficam à escuta de pedidos ou configuração de
parâmetros necessários ao seu funcionamento;



OnStop – este método é chamado após a recepção de uma ordem de paragem proveniente do Service
Container, devendo conter código de limpeza de recursos (fechar threads, etc.);



OnMessageReceived – este método é chamado sempre que for recebida uma mensagem na fila de
espera associada ao serviço, representando o endpoint interno de entrada de mensagens do serviço.
O retorno do método é utilizado para alterar o estado de processamento da mensagem, incluindo a
informação relacionada com eventuais erros que possam ter ocorrido durante o processamento;

Para além do endpoint interno de entrada de mensagens (o método OnMessageReceived) esta classe
disponibiliza dois endpoints de saída de mensagens, concretizados pelos métodos apresentados na Figura 35.
public abstract class BaseService {
(...)
/// <summary>Service instance that contains the configuration of this service</summary>
protected Service Service { get; private set; }
/// <summary>Sends a message to the outputs of this service</summary>
/// <param name="msg">Message Contents</param>
/// <param name="schema">Message Schema</param>
/// <param name="replyingTo">Message that the service is responding to (null if none)</param>
protected bool SendMessage(XmlNode msg, MessageSchema schema, Message replyingTo) {(...)}
/// <summary>Sends a message to the outputs and waits for a response (Request-Reply Pattern)</summary>
/// <param name="msg">Message Contents</param>
/// <param name="schema">Message Schema</param>
/// <param name="timeout">Maximum time to spend waiting for a response, in seconds</param>
/// <returns>Response Message</returns>
/// <exception cref="TimeoutException"/>
/// <exception cref="ErrorMessageException"/>
/// <exception cref="MessageNotDeliveredException"/>
protected Message SendMessageAndWaitForReply(XmlNode msg, MessageSchema schema, int timeout) {(...)}
(...)
}

Figura 35 - Métodos que concretizam os endpoints de saída de mensagens

Ambos os métodos criam uma nova mensagem e reencaminham-na para os serviços de integração
configurados como outputs deste serviço, evitando assim que as classes concretas que implementam esta não
tenham que se preocupar com a forma como as ligações entre serviços são feitas, pois assim que têm uma
mensagem para enviar basta invocarem um destes métodos e podem continuar o seu processamento.
O método SendMessageAndWaitForReply é um caso especial, pois permite criar interacções síncronas entre
serviços através de um ambiente de mensagens que funciona de forma assíncrona. Para atingir esse fim, este
método envia uma mensagem e bloqueia enquanto espera por uma resposta, fazendo a correlação
automaticamente através das propriedades da mensagem CorrelationID e ReplyToService. Para garantir que
estes parâmetros são sempre preenchidos ao longo do percurso, o outro método de envio (SendMessage)
contém o parâmetro replyingTo que contém a mensagem a que um serviço está a responder. Através dessa
mensagem são extraídos os dados necessários para a correlação, sendo o seu valor sempre propagado para a
mensagem seguinte, até que uma mensagem atinja o serviço que fez o pedido síncrono (ReplyToService).
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Para além dos endpoints de mensagens, existem outras funcionalidades concretas disponibilizadas por esta
classe através de outras propriedades e métodos, relacionados com logging de eventos e mensagens, alteração
do estado de processamento mensagens e gestão de transacções. A assinatura destes métodos encontra-se na
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Figura 36. Por simplificação, não foram aqui incluídos os vários overloads distintos de cada método.
public abstract class BaseService {
(...)
/// <summary>Service instance that contains the configuration of this service</summary>
protected Service Service { get; private set; }
/// <summary>Writes an entry in the Message Log about a message sent/received by the service</summary>
/// <param name="status">Delivery Status of the message</param>
/// <param name="type">Describes the type of message</param>
/// <param name="endpoint">Remote endpoint</param>
/// <param name="msg">Contents of the message</param>
protected void WriteMessageLog(eDeliveryStatus status, string type, string endpoint, string msg) {(...)}
/// <summary>Writes an entry in the Service Event Log</summary>
/// <param name="eventType">Type of event</param>
/// <param name="details">Details about the event</param>
protected void WriteServiceLog(eServiceEventType eventType, string details) {(...)}
/// <summary>Updates the status of a received message</summary>
/// <param name="msg">Received Message</param>
/// <param name="newStatus">New Status</param>
/// <param name="errors">Errors that explain the new status</param>
protected void UpdateMessageStatus(Message msg, eProcessingStatus newStatus, string errors) {(...)}
/// <summary>Opens a new transaction</summary>
protected static void BeginTransaction() {(...)}
/// <summary>Commits the current transaction if there is one</summary>
protected static void CommitTransaction() {(...)}
/// <summary>Rolls back the current transaction if there is one</summary>
protected static void RollbackTransaction() {(...)}
/// <summary>Checks if there is an open transaction</summary>
/// <returns>true if there is an open transaction, false otherwise</returns>
protected static bool HasOpenTransaction {(...)}
(...)
}

Figura 36 - Alguns métodos e propriedades de suporte aos serviços

4.2.11 Serviços de Integração
Nesta secção será descrito o funcionamento de cada serviço de integração através de diagramas UML de
actividades, que permitem visualizar os passos que são seguidos durante o processamento de mensagens,
provenientes de sistemas externos ou de outros serviços de integração. Foram omitidos os passos relacionados
com o tratamento e logging de excepções e também o logging de mensagens à entrada e saída, para tornar os
diagramas mais simples. A descrição textual de cada um destes serviços pode ser consultada na secção 3.2.
Serviço de Transformação:
Erros na transformação?
Sim

Esperar por mensagem
no endpoint interno

Não

Validar XML de output

Enviar mensagem

Sim
Validar XML de input

Aplicar XSLT

Criar mensagem de output

Validado?

Sim

Não
Registar erros nos logs

Validada?

Não

Figura 37 - Diagrama de actividades do serviço de transformação
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Técnica que consiste na criação de vários métodos com o mesmo nome mas com assinaturas diferentes em termos de inputs e outputs
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Content-Based Routing:
Esperar por mensagem
no endpoint interno

Não

Existe regra de
routing para o
valor encontrado?

Extrair elemento do XML
através de XPath

Sim
Criar mensagem de output

Extrair o valor do elemento
Enviar mensagem
Elemento
existe?

Sim
Registar erros nos logs
Não

Figura 38 - Diagrama de actividades do serviço CBR

Interface HL7 Receiver:
Esperar por mensagem
HL7 no endpoint externo

Criar mensagem de output

Converter mensagem
para XML

Enviar acknowledge positivo
para sistema remetente

Serviço configurado
para enviar resposta?

Não

Enviar mensagem

Sim
Enviar mensagem e esperar
resposta no endpoint interno
Mensagem
recebida?

Sim

Acknowledge
recebido?

Não

Não

Sim

Converter mensagem
para HL7

Validar mensagem
Não

Sim

Enviar mensagem para endpoint
externo e esperar acknowledge

Enviar acknowledge negativo
Para sistema remetente

Registar erros nos logs

Validada?

Figura 39 - Diagrama de actividades do serviço Interface HL7 Receiver

Interface HL7 Transmitter:
Mensagem
recebida?

Esperar por mensagem
no endpoint interno

Sim

Converter mensagem
para XML

Enviar mensagem

Validar mensagem

Criar mensagem de output

Não
Converter mensagem
para HL7

Esperar mensagem de resposta
no endpoint externo

Sim

Validada?
Sim

Enviar mensagem para endpoint
externo e esperar acknowledge
Acknowledge
recebido?

Não

Enviar acknowledge positivo
Para sistema remetente

Enviar acknowledge negativo
Para sistema remetente

Serviço configurado
para esperar resposta?
Não

Não

Registar erros nos logs

Figura 40 - Diagrama de actividades do serviço Interface HL7 Transmitter
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Interface DICOM Worklist SCP:

Esperar por mensagem
no endpoint externo
Esperar por mensagem
no endpoint interno

Executar query

Criar mensagem
de resposta

Criar query a partir
dos dados recebidos

Enviar resposta para o
sistema que fez o pedido

Armazenar dados
da marcação
Não

Converter mensagem
para DICOM

Sim

Validar os dados
da marcação

Registar erros nos logs

Dados em
falta?

Figura 41 - Diagrama de actividades do serviço Interface DICOM Worklist SCP

Interface DICOM MPPS SCP:

Esperar por mensagem
no endpoint externo

Criar mensagem
de output

Enviar mensagem

Identificador recebido
anteriormente?
Extrair identificador do exame e
verificar se já foi recebido antes

Converter dados para XML
Não
Registar erros nos logs
Sim

Figura 42 – Diagrama de actividades do serviço Interface DICOM MPPS SCP

Interface DICOM Query/Retrive SCU:

Enviar pedido de envio dos
objectos para este serviço

Esperar por mensagem
no endpoint interno

Receber e armazenar objectos
no directório configurado

Gerar DICOMDIR e guardá-lo
no directório configurado

Sim
Serviço configurado para
receber os objectos?
Criar query DICOM a partir
dos dados recebidos

Não

Enviar pedido de envio de objectos
para o sistema externo configurado

Não

Criar mensagem de output
sem resultados

Criar mensagem de output com
indicação dos objectos recebidos

Sim

Enviar a query para o sistema
que implementa o Q/R SCP

Enviar mensagem

Foram devolvidos
resultados?

Figura 43 - Diagrama de actividades do serviço Interface DICOM Query/Retrieve SCU
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Interface com Bases de Dados:
Esperar por mensagem
no endpoint interno

Enviar comando para o SGBD e
guardar resultados num dataset

Converter dados para XML

Criar mensagem
de output

Enviar comando para o SGBD

Enviar mensagem

Sim
Extrair dados da mensagem
e construir comando SQL

Comando é
uma query?

Não
Sim

Validar comando SQL

Registar erros nos logs
Não
Válido?

Figura 44 - Diagrama de actividades do serviço Interface com Bases de Dados

Interface Web Service:
Serviço do tipo
request-response?
Esperar por mensagem
no endpoint externo

Enviar mensagem

Não
Sim

Enviar resposta para
endpoint externo

Enviar mensagem e esperar
resposta no endpoint interno

Criar mensagem de output

Sim
Não

Enviar SOAP Exception
para endpoint externo

Sim
Mensagem
recebida?
Validar mensagem

Registar erros nos logs
Não
Validada?

Figura 45 - Diagrama de actividades do serviço Interface Web Service

Interface Web Service Externo:

Válida?
Esperar por mensagem
no endpoint interno

Validar resposta

Construir envelope SOAP

Enviar pedido SOAP e
esperar pela resposta

Criar mensagem de output
Sim

Não

Enviar mensagem

Registar erros nos logs

Sim
Enviar pedido SOAP
Não
Serviço do tipo
request-response?

Figura 46 - Diagrama de actividades do serviço Interface Web Service Externo
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4.2.12 Interface Web
O componente de interface faz a ligação entre o sistema e os utilizadores, encontrando-se dividido em vários
subcomponentes, como a configuração de serviços ou a consulta de logs. Uma vez que um dos requisitos do
sistema é a interface ser Web-based, foram escolhidas três tecnologias: ASP.NET, Silverlight e Javascript.
A tecnologia ASP.NET faz parte da framework .NET e permite a construção de Web sites dinâmicos, baseado
em páginas que são geradas automaticamente do lado do servidor a partir de ficheiros ASPX, que contêm
elementos de HTML, Javascript, controlos ASP e código escrito numa linguagem da framework, neste caso C#.
As páginas geradas contêm apenas elementos HTML e Javascript, sendo descodificadas do lado do cliente
através de qualquer Web Browser. Esta tecnologia foi escolhida pela integração que tem com o resto da
framework .NET, sendo assim possível utilizar as classes de outros componentes do projecto.
Cerca de 90% da interface é feita unicamente através de páginas e controlos ASPX. As tecnologias server-side
(como o ASP.NET) utilizam bastante a comunicação com o servidor, aumentando os tempos de resposta das
interacções. Isto é aceitável para a maioria das interacções, sendo este o modelo mais utilizado na Internet.
Porém, existem alguns casos em que é necessária uma resposta quase imediata para que certos tipos de
interacções sejam viáveis, como por exemplo interacções do tipo drag-and-drop ou outras graficamente
intensivas, que requeiram actualizações rápidas da parte visual. Nestes casos, é necessário recorrer a controlos
client-side, construídos para correr directamente no browser do cliente e que podem comunicar com o servidor
através de Web Services apenas quando tal for necessário. Este é o modelo smart-client, que ganhou
47

notoriedade com o Javascript ou plug-ins como o Adobe Flash, hoje instalado em mais de 90% dos browsers .
A tecnologia Javascript foi utilizada em alguns dos componentes da interface, como por exemplo na gestão de
logs e na gestão de schemas. Na gestão de logs, foi utilizado um controlo de calendário open-source e um
controlo que permite seleccionar vários elementos numa lista drop-down, que foi desenvolvido por colegas da
48

empresa. Na gestão de schemas, foi utilizado um editor de XML open-source com syntax highlighting .
O Javascript não é, no entanto, suficiente para resolver todos os problemas. Algumas interacções mais
complexas requerem a utilização de componentes que não é possível construir em Javascript, ou sendo
possível seria bastante complexo. Por essa razão foi tomada a opção pela tecnologia Silverlight. O Silverlight é
a tecnologia concorrente do Flash, sendo desenvolvido pela Microsoft. Uma das suas grandes vantagens
consiste na utilização de um subconjunto da framework .NET, que inclui parte dos seus componentes de base e
suporta as mesmas linguagens de programação. Este plug-in está disponível para vários browsers tanto em
49

ambiente Windows como em Mac OS X. Existe uma versão compatível, denominada Moonlight , baseada na
framework Mono, estendendo a compatibilidade da tecnologia a outros ambientes como o Linux.

47

Para mais informações, consultar: http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/version_penetration.html
Funcionalidade de alguns editores de texto que consiste no realce da sintaxe utilizada através de cores ou tipos de letra diferentes.
49
Para mais informações, consultar: http://www.mono-project.com/Moonlight
48
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Uma vez que o Silverlight requer a instalação de um plug-in, à semelhança do Flash, foi necessário acordar a
sua utilização com os stakeholders. Com o seu consentimento, foi utilizada esta tecnologia para construir o
componente de gestão de mapeamentos. Neste componente, é possível mapear elementos de schemas XSD
diferentes, através de uma interface drag-and-drop, sendo o resultado utilizado para gerar documentos XSLT
para utilizar no serviço de transformação. A utilização desta tecnologia deverá ser estendida a outros
componentes da interface em fases posteriores do projecto, nomeadamente para a construção de schemas
XSD e para a criação de orquestrações de serviços de uma forma visual.
Em seguida são apresentados alguns screenshots da interface Web, onde foram ocultados logótipos e nomes
comerciais utilizados no sistema.

Figura 47 - Interface de configuração de um serviço de transformação

Figura 48 - Interface de edição de schemas
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Figura 49 - Interface dashboard na gestão de orquestrações

Figura 50 - Interface para a gestão de logs

Figura 51 - Interface de configuração de mapeamentos
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5. Avaliação do sistema
Para avaliar o sistema desenvolvido, serão analisados neste capítulo três aspectos/qualidades importantes:
fiabilidade/disponibilidade, eficiência, usabilidade. No final, será feita uma comparação a nível de
funcionalidades com os sistemas apresentados na secção 2.4. É também importante relembrar que o sistema
ainda não passou à fase de produção, havendo por isso componentes do sistema ainda em desenvolvimento e
outros em fase de testes.

5.1

Fiabilidade e disponibilidade

A fiabilidade de um sistema é uma qualidade que se refere à sua capacidade de desempenhar as funções que
são da sua competência, sem falhas. A disponibilidade refere-se à acessibilidade do sistema quando é
necessário o seu uso. A disponibilidade de um sistema depende assim em grande medida da sua fiabilidade.
A fiabilidade é uma qualidade que pode ser medida através de um indicador denominado MTBF (Mean Time
Between Failures), que mede o tempo médio entre falhas consecutivas. Este indicador é definido pela fórmula:
𝑀𝑇𝐵𝐹 =

𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠

No contexto deste sistema, podemos determinar o valor de MTBF tanto para os Service Containers como para
os serviços de integração, bastando para isso consultar os respectivos logs, filtrando apenas os eventos de
arranque, paragem, e erros. Para determinar o tempo total de uptime de cada instância de um contentor ou
serviço de integração, é necessário somar os intervalos de tempo entre arranques e paragens consecutivos:
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠

𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

(𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑖 − 𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑖)
𝑖=1

Os valores de uptime das várias instâncias de contentores e serviços são depois agrupados por tipo, ou seja,
são somados todos os valores de uptime referentes a todos os contentores e também são somados os valores
das instâncias dos mesmos tipos de serviço, como por exemplo de todos os serviços de transformação).
Apesar de não haver ainda um ambiente de produção, existem dois ambientes onde o sistema está instalado:


Ambiente de desenvolvimento – composto por três máquinas diferentes com Service Containers e
serviços de integração. Estas máquinas são normalmente desligadas fora do horário de trabalho,
sendo nelas que é desenvolvido do sistema. As novas funcionalidades são normalmente testadas
50

51

recorrendo a ferramentas externas como o jDICOM ou o Interfaceware Chameleon , que permitem
assegurar a correcta implementação dos standards DICOM e HL7, respectivamente.
50
51

Para mais informações, consultar: http://members.chello.at/petra.kirchdorfer/jdicom/
Para mais informações, consultar: http://www.interfaceware.com/chameleon.html
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Ambiente de testes – composto por duas máquinas distintas com Service Containers e serviços de
integração, onde são conduzidos testes com aplicações reais cuja utilização é comum em organizações
de saúde. Neste ambiente são instaladas apenas versões que já foram previamente testadas no
ambiente de desenvolvimento, aproximando-se assim das condições de um ambiente de produção,
apesar de o nível de actividade ser substancialmente menor;

A metodologia seguida para identificar as falhas durante a análise dos logs foi a seguinte:


A análise dos logs foi feita apenas no ambiente de testes, por este ser o mais próximo de um ambiente
de produção;



As falhas contabilizadas são aquelas que provocam a paragem do serviço ou do contentor onde
ocorrem;



As falhas relacionadas com problemas de configuração dos serviços e que impendem o seu arranque,
como por exemplo parâmetros de configuração inválidos, não foram contabilizadas como falhas;



Todos os outros erros registados nos logs, como erros de validação de mensagens ou de comunicação
com serviços externos não foram contabilizados, pois não impedem o funcionamento dos serviços;

O resultado da análise dos logs e o cálculo do MTBF dos contentores e serviços encontram-se na Tabela 12:
Componente testado

Instâncias instaladas

Uptime total (h)

Nº de falhas

MTBF (h)

Service Container

2

7536

2

3768

Serviço de transformação

8

6826

0

n/a

Serviço de CBR

1

57

0

n/a

Serviço de Interface HL7 Receiver

1

1248

1

1248

Serviço de Interface HL7 Transmitter

2

3955

0

n/a

Serviço DICOM Worklist SCP

1

3479

3

1160

Serviço DICOM MPPS SCP

1

1545

1

1545

Serviço DICOM Query/Retrieve SCU

1

599

11

54

Serviço de Interface com BD

3

3194

0

n/a

Serviço do Interface Web Service

7

5833

2

2917

Serviço de Interface Web Service externo

2

936

0

n/a

Tabela 12 - Resultados da análise dos logs e cálculo do MTBF

Podemos verificar que os níveis medidos são aceitáveis, tendo em conta que se trata de um ambiente de testes
cuja principal finalidade é colocar novos problemas aos componentes do sistema.
O único serviço que aparenta ter ainda alguns problemas é o DICOM Query/Retrieve, destacando-se
negativamente pelo baixo valor de MTBF. No entanto, esta situação pode ser explicada pelo facto de serem
escassas as ferramentas de teste deste tipo de interface, pelo que a maioria dos testes iniciais deste serviço foi
conduzida neste ambiente e não no de desenvolvimento, como é normal.
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É importante referir que alguns dos serviços aqui representados foram desenvolvidos e instalados muito
recentemente, por exemplo o serviço CBR, como se pode verificar pelo seu uptime. Por outro lado, apesar de o
período de tempo analisado se estender ao longo de mais de 5 meses, a maioria dos serviços de integração
instalados tem menos de dois meses de existência, tendo havido outras instâncias que foram entretanto
removidas do sistema.
A maioria das falhas encontradas estão relacionadas com problemas que foram já resolvidos, muitos dos quais
relacionados com a falta de tratamento de excepções em threads, que são abertas pelos serviços de integração
e que por isso escapam ao controlo do serviço base. Todas as situações detectadas deste tipo encontram-se já
resolvidas.
As falhas registadas nos Service Containers são sempre críticas por poderem potencialmente afectar vários
serviços. Neste caso, as duas falhas encontradas a este nível estão relacionadas com falhas na ligação à base de
dados, que neste momento representa um ponto único de falha do sistema. De qualquer forma, o impacto da
BD no sistema foi entretanto reduzido, com o contentor e os serviços a tentarem sucessivamente restabelecer
a ligação à BD a intervalos de tempo fixos, sem que isso afecte o seu funcionamento.
Um dado importante é o facto de que quando a ligação à BD falha, não é possível aos serviços de integração
aceder às mensagens que trocam entre si, pois o seu conteúdo é armazenado na BD. Este é um problema ainda
em aberto que será estudado nas próximas iterações do sistema.
Por outro lado, a arquitectura distribuída do sistema permite que, no caso improvável de falha de um
contentor, apenas os serviços nele contidos sejam afectados e não os restantes. No entanto, está neste
momento a ser estudada a possibilidade de implementar uma forma de failover clustering ao nível dos
contentores e também dos serviços, para contornar este tipo de problema.
A disponibilidade do sistema é a outra qualidade cuja importância se encontra ao nível da fiabilidade. A
disponibilidade é normalmente medida através da relação entre dois indicadores, o MTBF e o MTTR (Medium
Time To Repair) através da fórmula:
𝐴=

𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹 − 𝑀𝑇𝑇𝑅

O MTTR estima o tempo médio necessário até reparar uma falha do sistema. Uma vez que este indicador
apenas faz sentido em sistemas de produção, não será aqui determinada a medida de disponibilidade do
sistema, por falta de dados.

5.2

Eficiência

A eficiência do sistema é uma qualidade que se refere à sua capacidade de resposta aos problemas que lhe são
colocados, bem como a rapidez com que responde aos mesmos. Tratando-se de um sistema intermediário na
comunicação entre outros, não pode acrescentar demasiado overhead à mesma, sob pena de perder a sua
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utilidade. Por outro lado, a eficiência do sistema varia de acordo com os serviços de integração utilizados, o
que por sua vez depende da orquestração que é utilizada em cada caso. De um modo geral, podemos afirmar
que o tempo de resposta (TR) do sistema a um determinado pedido de um sistema externo, para uma
orquestração com n serviços de integração, é o seguinte:
𝑛

𝑇𝑅 =

𝑇𝑃𝑀𝑆𝑖 + 𝑛 − 𝑘 𝑇𝐿𝐼 + (𝑘 + 1)𝑇𝐿𝐸
𝑖=1

n – nº de serviços de integração da orquestração utilizada por onde a mensagem tem que passar;
k – constante que assume o valor 0 para interacções com sistemas externos unidireccionais e 1 para
interacções bidireccionais (request-response);
TPMSi – Tempo de Processamento de Mensagens pelo Serviço i (em média);
TLI – Tempo de Ligação Interno entre serviços, ou seja, o tempo médio que uma mensagem demora a fazer o
percurso entre dois serviços de integração, através da fila de espera. O número total de ligações internas é
igual a n – k, ou seja, n quando a interacção é unidireccional e n – 1 quando é bidireccional.
TLE – Tempo de Ligação Externo, ou seja, o tempo médio que uma mensagem demora a fazer o percurso entre
o sistema externo que fez o pedido e o serviço interno, através da rede. Este valor é contabilizado duas vezes
em interacções do tipo request-response (k = 1), pois existe uma mensagem de pedido e outra de resposta;
Analisando a fórmula, facilmente podemos concluir que apenas existem dois parâmetros sobre os quais existe
algum controlo: o TPi de cada serviço e o TLI, que depende da abordagem global seguida para a troca de
mensagens entre serviços.

5.2.1

Tempo de Ligação Interno

Relativamente ao TLI, foram experimentadas duas abordagens distintas, indicadas na secção 4.2.4:


Utilização do MOM para as notificações de envio de mensagens entre os serviços e da base de dados
para armazenar o conteúdo das mesmas, acessível através do identificador da mensagem que é
enviado com as notificações;



Utilização apenas da BD recorrendo à técnica de polling, através da qual é verificada a existência de
novas mensagens numa tabela a intervalos de tempo fixos;

Na abordagem de polling foram testados intervalos mais curtos (100ms) e mais longos (1000ms) para verificar
a existência de novas mensagens. Neste caso, o TLI depende da duração do intervalo (DI) utilizado, já que uma
mensagem pode chegar a qualquer momento do mesmo. Como estimativa, podemos considerar o caso médio
em que as mensagens chegam a meio do intervalo, o que dá um TLI igual a metade da duração do mesmo.
Assim, quanto mais curto é o DI, menor é o valor do TLI (DI / 2).
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No entanto, com o aumento do número de serviços existe a tendência para “estrangular” o SGBD e inundar a
rede com os pedidos. Num ambiente de testes com 30 serviços de integração a correr em simultâneo, são
efectuadas no total 300 queries por segundo, utilizando o intervalo de polling mais curto, e mesmo assim existe
um atraso médio de 50ms (TLI), que já é razoável. Utilizando o intervalo mais longo, o número de queries por
segundo já é aceitável (30) mas o TLI já sobe para 500ms, que é inaceitável.
Com a utilização do MOM o processo de recepção de mensagens passa a ser baseado em eventos, sendo
delegado nos mecanismos internos do MOM. Neste caso, o TLI depende do tempo necessário para que a
mensagem atravesse a rede e ainda dos mecanismos internos de polling do MSMQ, para verificar a existência
de mensagens. Porém, neste caso o recurso sobre o qual é feito o polling é local, pois cada serviço e contentor
possuem uma fila de espera independente, no sistema onde corre.
Por via experimental, foi verificado o TLI no envio de mensagens entre serviços alojados em contentores
diferentes, ligados por uma rede Ethernet normal de 100Mbps. Este valor foi determinado através de uma
função de teste adicionada a um serviço que envia 500 mensagens para outro, sendo guardada a hora de envio
da primeira mensagem. Por outro lado, no serviço de recepção é guardada a hora de chegada da mensagem nº
500. Note-se que antes deste teste os relógios de ambos os sistemas foram sincronizados através de um
servidor NTP (Network Time Protocol) colocado na rede local, com uma precisão de ±5ms.
O resultado deste teste foi de 2158 ms, o que representa:
𝑇𝐿𝐼 𝑀𝑂𝑀 =

2158
= 4,316𝑚𝑠
500

Este valor é manifestamente inferior a qualquer dos valores estimados para a abordagem de polling à BD. Por
outro lado, desta forma não é entupida desnecessariamente nem a rede nem o SGBD, que só são utilizados
quando necessários.

5.2.2

Tempo de Processamento de Mensagens pelos Serviços

Esta medição varia bastante entre serviços de integração diferentes, uma vez que cada serviço executa um
conjunto diferente de acções (ver secção 4.2.11). Assim, para medir o tempo médio de processamento de
mensagens foram feitos testes de carga sobre vários serviços. Estes testes são habitualmente conduzidos no
ambiente de desenvolvimento, de duas formas:


Utilizando ferramentas externas de teste, para alguns dos serviços que comunicam com sistemas
externos;



Utilizando classes próprias desenvolvidas para este efeito, que injectam mensagens directamente nos
serviços (tipicamente 500 mensagens) e medem a sua eficiência;

Não foi possível testar todos os serviços de integração, nuns casos por falta de ferramentas de teste gratuitas e
noutros por terem sido desenvolvidos recentemente e ainda não terem sido sujeitos a testes de carga.
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5.2.2.1 Condições de teste
Todos os testes foram realizados entre duas máquinas do ambiente de desenvolvimento, com as seguintes
especificações:
Máquina 1) PC com processador Intel Core 2 Duo a 1.86 GHz e 4 Gb de memória RAM, utilizando o SO
Microsoft Windows Vista Business SP2 (64-bit) e a framework .NET 3.5 SP1;
Máquina 2) PC com processador Intel Pentium D a 3.0 GHz e 2 Gb de memória RAM, utilizando o SO
Microsoft Windows XP Professional SP3 (32-bit) e a framework .NET 3.5 SP1;
Nas interacções entre serviços de integração e ferramentas externas, os serviços foram colocados na primeira
máquina e as ferramentas externas na segunda. Nestes casos, os testes foram os seguintes:


Serviço Interface HL7 Transmitter – para este serviço foi utilizada a ferramenta HL7 Listener que
integra o conjunto de ferramentas de teste do Interfaceware Chameleon (versão trial), tendo sido
configurada para receber as mensagens e responder com mensagens de acknowledgement
automaticamente. O serviço, colocado na máquina 1, recebe 500 mensagens (em XML), converte-as
para HL7 e envia-as para a ferramenta externa, que mede o número de mensagens recebidas por
segundo;



Serviço Interface HL7 Receiver – para este serviço foi utilizada a ferramenta HL7 Simulator, que
também integra o conjunto de ferramentas do Interfaceware Chameleon. Foram configuradas duas
instâncias desta ferramenta, para enviar 250 mensagens HL7 (de um conjunto que vem incluído na
própria ferramenta) cada uma e em simultâneo (para testar a concorrência) e para esperar pela
recepção dos acknowledgements antes de passar à mensagem seguinte. O serviço foi colocado na
máquina 1 e recebe as mensagens, procura na base de dados o schema XSD correspondente e utiliza-o
para auxiliar a conversão da mensagem para XML, para que o documento produzido fique em
conformidade com este schema. A ferramenta externa também mede automaticamente o número de
mensagens recebidas por segundo;



Service Interface DICOM Worklist SCP – para testar este serviço foi utilizada a ferramenta DICOM
52

Query (C-Find) SCU, pertencente a um conjunto de ferramentas de teste denominado OFFIS DCMTK .
Esta ferramenta permite enviar um número pré-definido de queries e parametrizá-las com as tags
DICOM pretendidas, tendo sido configurada para enviar 250 pesquisas sequenciais que devem
devolver 4 resultados cada (pesquisa por nome de paciente). Foram utilizadas duas instâncias em
simultâneo, totalizando 500 mensagens, para testar a concorrência. O serviço foi colocado na máquina
1 e recebe as mensagens, extrai os elementos necessários para construir a query, executa-a e devolve
os resultados por DICOM. Aqui o tempo foi medido através de uma classe que invoca a ferramenta
externa por linha de comandos em duas threads separadas e mede a duração total da sua execução.

52

Para mais informações, consultar: http://www.dcmtk.org/
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Serviço Interface Web Service – Este serviço foi testado através de um cliente externo desenvolvido
para este efeito. O cliente corre na máquina 2 e invoca o serviço (que corre na máquina 1) 500 vezes,
em threads separadas, contando o tempo que demora até à última invocação. O serviço foi
configurado para não devolver uma resposta, pois para isso teria que ser testado em conjunto com
outros serviços. Desta forma, é possível isolar apenas o funcionamento deste componente,
nomeadamente a sua capacidade para suportar vários pedidos em simultâneo, com a sua função a
resumir-se à aceitação de pedidos e validação das mensagens recebidas;



Serviço Interface com Bases de Dados – Este serviço foi testado com uma base dados SQL Server
2005, a correr na máquina 2. O serviço foi configurado na máquina 1 para fazer uma query que deve
devolver 4 linhas de uma tabela composta por 4 colunas, não possuindo tipos de dados que ocupem
mais do que 16 bytes. Para o teste, o serviço recebe 500 mensagens em XML, extrai dados das
mesmas para construir os parâmetros da query, executa-a e transforma os resultados em XML.

Não foram ainda feitos testes de carga aos outros três serviços com interfaces externas, por diferentes razões:


Serviço Interface DICOM MPPS SCP – não foram encontradas ferramentas gratuitas para efectuar
testes de carga, a única encontrada que implementa este serviços (jDICOM) apenas permite um envio
de dados de cada vez, tendo sido utilizada apenas para testar as funcionalidades do serviço;



Serviço Interface DICOM Query/Retrieve SCU – este serviço foi desenvolvido recentemente e ainda
não foi possível efectuar testes de carga sobre o mesmo;



Serviço Interface Web Service Externo – pela mesma razão que o serviço anterior.

Os dois serviços que sobram (Transformação e Content-Based Routing) não comunicam com sistemas
externos, por isso foram testados através da injecção automática de 500 mensagens nas suas filas de espera,
sendo medido o tempo necessário até finalizar o processamento da última mensagem. Ambos os serviços
correram na máquina 1.
O serviço de transformação foi configurado para validar os dados de entrada, executar a transformação e
validar também os dados de saída. O serviço CBR foi configurado para aceder a um elemento de um
documento XML através de uma expressão XPath e comparar o valor desse elemento com uma determinada
string, reencaminhando a mensagem para serviços diferentes, de acordo com o resultado desta comparação.

5.2.2.2 Resultados dos testes de carga
Todos os testes referidos na secção anterior foram realizados pelo menos três vezes, apresentando-se na
Tabela 13 a média dos resultados obtidos. É importante referir que enquanto os testes decorreram não foram
fechadas as restantes aplicações abertas no sistema nem foram parados os outros serviços que se encontravam
a correr no Service Container da máquina 1.
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Serviço testado

Número de mensagens

Tempo de processamento (seg.)

Mensagens/seg.

Interface HL7 Transmitter

500

16,858

29,659

Interface HL7 Receiver

500

120,624

4,145

DICOM Worklist SCP

500

185

2,703

Interface Web Service

500

7,904

63,259

Interface com Bases de Dados

500

3,159

158,278

DICOM MPPS SCP

-

-

-

DICOM Query/Retrieve SCU

-

-

-

Interface Web Service externo

-

-

-

Transformação

500

208,24

2,401

Content-Based Routing

500

1,868

267,666

Tabela 13 - Resultados dos testes de carga aos serviços

Apesar de não haver aqui um termo de comparação relativamente a outros sistemas concorrentes, é possível
analisar estes resultados à luz das acções que compõem cada serviço e também através dos perfis de utilização
típicos de cada um.
Os serviços de interface dos tipos HL7 Transmitter, Web Service e Bases de Dados apresentam resultados
bastante positivos, não sendo previsível que venham a funcionar perto dos limites aqui verificados (mensagens
por segundo).
Os serviços de interface dos tipos HL7 Receiver e DICOM Worklist SCP apresentam limites relativamente baixos,
comparando com os restantes. No caso do HL7 Receiver, este limite deve-se provavelmente ao parser
desenvolvido que utiliza elementos de schemas XSD para codificar as mensagens em XML. Este parser foi
desenvolvido recentemente e precisa de ser ainda optimizado numa das próximas iterações do
desenvolvimento. Este limite pode vir a verificar-se a médio ou longo-prazo, uma vez que o standard HL7 é dos
mais utilizados em organizações de saúde.
O caso do DICOM Worklist SCP é menos preocupante, apesar de o limite ser ainda mais baixo. Isto deve-se ao
facto de o tipo de serviço prestado ser utilizado com pouca regularidade, talvez duas vezes por dia em cada
modalidade ligada. Uma vez que não é comum a existência de muitas modalidades na mesma organização,
devido aos seus elevados custos, este limite é perfeitamente aceitável, não sendo prioritário melhorá-lo.
Relativamente aos serviços de Transformação e CBR, os resultados encontrados estão dentro do esperado. O
serviço CBR é bastante simples, limitando-se a avaliar uma expressão XPath num documento XML e a
reencaminhar mensagens, por isso é normal que a sua eficiência seja elevada. Por outro lado, o serviço de
transformação tem uma elevada complexidade computacional, como já foi referido ao longo desta dissertação.
Neste caso não são possíveis grandes optimizações, já que a execução de transformações XSLT acabaria sempre
por pesar bastante neste limite. Assim, a recomendação aqui é distribuir as transformações por contentores
diferentes, preferencialmente até sem outros serviços alojados em simultâneo.
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5.3

Usabilidade

A usabilidade é uma qualidade referente à facilidade com que um ser humano interage com algo, neste caso a
interface do sistema. Durante o processo de desenvolvimento não foram ainda realizados testes rigorosos de
usabilidade, nem definidas métricas para esse efeito, estando estes previstos apenas para a fase inicial de
deployment no ambiente de produção, com os vários tipos de utilizadores aos quais o sistema se destina.
Um vez que existem alguns componentes da interface cujos conceitos não são muito acessíveis, foi mantida
uma colaboração com um técnico de radiologia, que será um dos futuros utilizadores do sistema. Esta
colaboração tem como objectivo receber feedback de um utilizador que não é do domínio da informática e
que, por isso, oferece uma perspectiva diferente relativamente à usabilidade da interface. Este utilizador tem
estado activo nos testes dos vários protótipos funcionais, tendo acesso remoto ao ambiente de testes.
Esta colaboração esteve na origem de algumas alterações importantes no desenho da interface, das quais se
destacam:


O Mapper de mensagens, desenhado em Silverlight;



A possibilidade de importação automática de schemas externos através da interface Web, recorrendo
a três mecanismos distintos: upload de schemas, extracção automática a partir de contratos WSDL e
extracção de schemas de tabelas de uma base de dados (para o serviço de interface com BDs);



A definição de schemas pré-definidos para a maioria dos serviços de integração onde estes são
configuráveis, de forma a ter uma base pré-feita que pode depois ser adaptada às circunstâncias de
cada instalação;



A forma como são efectuadas as pesquisas em logs e filas de espera, através de um sistema de
filtragem;



A forma como são configurados os serviços de alertas e de manutenção.

Antes da fase de deployment do sistema, serão definidas métricas de usabilidade para avaliar rigorosamente a
sua interface, especialmente a nível dos tempos considerados aceitáveis para realizar diversas tarefas como a
configuração de serviços ou a criação de transformações de mensagens. Esta fase será também útil para
revelar eventuais falhas que não tenham ainda sido descobertas. As métricas definidas serão depois utilizadas
para avaliar a usabilidade da interface do sistema, durante a análise de resultados dos testes com utilizadores.

5.4

Comparação de funcionalidades com concorrentes

Esta secção é uma extensão à secção 2.4.7, onde foram comparadas as principais características e
funcionalidades de vários sistemas concorrentes ao sistema desenvolvido e que possuem já um bom nível de
implantação no mercado.
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Standards suportados
Licença
Plataformas

Mirth

Biztalk

Iguana

HL7 v2.x

X

X
(add-on)

X

X

X

X

X

HL7 v3

X

X

X

X

X

*

Q/R

Q/R
(add-on)

Q/R

X

X

X

Q/R, MPPS,
MWL, Print*,
Storage*
X

X

X

X

X

X
(add-on)
X

X

X

X

X

X

X

DICOM (MWL, MPPS, Print,
Query/Retrieve, Storage)
XML

Q/R

X

ODBC Nativo

X
(add-on)
X

Flat-files

X

X

EDIFACT

X

X

X12/HIPAA

X

X

Open-source

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Preço base (sem add-ons)

$0

$8499

?

?

?

?

Windows

X

X

X

X

X

$85000
(site license)
X

Linux

X

X

X

X

Outras

Vários
(Java VM)
Hub-andSpoke
X

IBM AIX,
Solaris,
SunOS
Hub-andSpoke
X

Vários
(Java VM)

Topologia

Max OSX,
IBM AIX,
Solaris
Hub-andSpoke

Hub-andSpoke
X

ESB

X
(add-on)
TCL

X

X

XSLT, ECC
(proprietário)

XSLT

XML, EDI
(add-on)
X
(add-on)
X

XML, EDI

XML

X

X

X

X

Tipo de licença

Orquestração de serviços

Arquitectura

X

HIE

JDBC Nativo

Suporte SOA

Transformações

Hub-andSpoke
X

X

X
(CSV)

Hub-andSpoke

X
XSLT, Java,
TCL, Python,
Javascript

XSLT, .NET
(C#, VB)

VMD
XSLT, Actions
(proprietário) (proprietário)

Schemas de validação

XML, HL7, EDI

HL7, XML

Content-based routing

X

X

Comunicação bidireccional

X

X

Interface de configuração

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail)
Desktop

Interface de monitorização

Desktop

Mapper de mensagens
Exportação de mensagens

Serviço de alertas

Interface

X

Corepoint Cloverleaf Rhapsody

Visão tipo dashboard

X

*

X

X

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail)
Desktop

X
(E-mail, SMS)
Desktop

X
(E-mail)
Web

Desktop, Web

X
(E-mail)
Desktop,
Web
Web

Web

Web

Web

Scripting

Drag-n-Drop

Drag-n-Drop

Scripting

Desktop,
Web
Scripting

PDF/RTF

Vários
(add-ons)
X

X

PDF
X

X

X

Scripting,
Drag-n-Drop
Drag-n-Drop
PDF/RTF
*
(XLS)
X
X

Tabela 14 - Comparação entre os sistemas concorrentes e o sistema desenvolvido
Legenda:
X: Característica disponível
?: Característica desconhecida

*: Característica prevista, ainda não implementada
<vazio>: Característica indisponível
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6. Conclusões
Os principais objectivos propostos para esta dissertação foram cumpridos através do sistema desenvolvido, o
HIE. Este sistema tem como finalidade criar canais de comunicação entre sistemas que tipicamente coabitam
numa organização de saúde, permitindo configurar inúmeros aspectos dos mesmos. O HIE inclui também uma
interface Web, construída em cooperação com um dos futuros utilizadores do sistema, ciente das suas
necessidades. Através desta interface é possível configurar todos os parâmetros necessários para
funcionamento do sistema, recorrendo a tecnologias server-side e client-side.
A arquitectura distribuída que foi desenhada para o sistema, baseada nos conceitos de um Enterprise Service
Bus, constitui uma aposta ganha, por permitir o deployment dinâmico de serviços de integração em
contentores próprios, responsáveis pelo seu alojamento e pela gestão do seu ciclo de vida. Através desta
arquitectura é possível distribuir a carga dos vários serviços por contentores instalados em máquinas
diferentes, adequando assim os recursos disponíveis ao nível de desempenho pretendido.
O sistema foi desenvolvido de uma forma modular, para que seja fácil fazer alterações a um componente sem
comprometer o funcionamento global. O código produzido encontra-se bem documentado para que outros
colegas consigam facilmente compreender o seu funcionamento. Outra das preocupações centrais no
desenvolvimento foi a criação de vários pontos de extensibilidade no sistema, para que esta base possa ser
utilizada na implementação de novas funcionalidades, com o mínimo de alterações possível.
Um dos pontos mais importantes é a base comum a todos os serviços de integração, que disponibiliza todos os
mecanismos necessários para a integração de novos serviços no sistema. Esta base permite que um
programador se preocupe apenas com as novas funcionalidades que deseja acrescentar ao sistema.
Os alicerces do sistema fundamentam-se em princípios e conceitos suficientemente genéricos para poderem
ser aplicados a qualquer sistema de integração e não apenas ao contexto da saúde. Este contexto só fica
vincado através dos serviços de integração desenvolvidos, que são na sua maioria direccionados para esse
mercado. Estes serviços constituem um bom ponto de partida para responder às necessidades mais comuns de
integração entre sistemas da área da saúde.
Comparando o HIE aos principais integration engines do mercado orientados para a área da saúde (ver Tabela
14), podemos verificar que as funcionalidades já desenvolvidas permitem ao sistema competir com a
concorrência em vários aspectos, apesar de apresentar ainda lacunas a nível da quantidade de standards
suportados. Este é, no entanto, um dos aspectos mais facilmente extensíveis do sistema desenvolvido.

98

6.1

Trabalho futuro

À data de entrega desta dissertação há ainda vários componentes em desenvolvimento:


Serviço de Interface DICOM Print SCU (impressão de imagens);



Serviço de Interface DICOM Storage SCP (armazenamento de objectos DICOM);



Serviço de Conversão DICOM (conversão de imagens para o formato DICOM);

Para além destes, existem outros cujo desenvolvimento está previsto no futuro próximo:


Serviço de Interface com Flat-Files (importação de ficheiros tipo CSV);



Serviço de Interface HL7 v3 (o actual suporta o protocolo mas ainda não dispõe dos schemas);

Uma vez que o sistema é facilmente extensível, seria útil adicionar o suporte para outros protocolos de
comunicação que são suportados pelas soluções concorrentes, como o EDIFACT e o X12/HIPAA, que são
bastante utilizados em alguns subdomínios da área da saúde, especialmente na Europa e nos Estados Unidos.
Para além dos serviços de interface, seria interessante a inclusão de outros elementos de controlo de fluxo
para as orquestrações, como por exemplo serviços de Split e Join, para configurar situações de processamento
paralelo. Poderia também ser útil a inclusão de serviços de “enriquecimento” de mensagens, através dos quais
uma mensagem poderia passar para ser preenchida com dados provenientes de diferentes fontes.
Seriam também interessantes algumas melhorias a nível dos contentores, com o objectivo de os tornar mais
flexíveis:


Implementação de algoritmos de balanceamento automático de carga entre contentores diferentes,
que poderiam comunicar entre si e dividir tarefas;



Failover Clustering ao nível dos contentores, para que em caso de falha de um contentor exista outro
que ocupe imediatamente o seu lugar, de forma transparente, assegurando a disponibilidade dos seus
serviços.

A nível da interface Web é também possível melhorar alguns aspectos, como por exemplo a criação de
schemas que neste momento só é possível através de um editor de texto ou utilizando aplicações externas.
Aqui seria necessário um controlo inteligente, provavelmente desenvolvido em Silverlight. Outra melhoria
importante seria a nível de visualização do fluxo de dados entre serviços de uma orquestração, para
complementar a actual vista tipo dashboard. A criação de queries para o serviço de interface com bases de
dados também poderia ser melhorada com um controlo capaz de auxiliar o utilizador na criação de comandos
SQL.
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