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O processamento de informações de uma organização ocorre com o objetivo de 

agregar valor ao negócio ao qual se propõe. Com isto, em sua situação do dia a dia, 

um profissional se executar atividades ou tomar decisões. Isto pode ocorrer em 

diversos setores da organização e em diferentes tipos de organização. Ambientes 

com características de data warehouse surgiram para apoiar atividades de tomada de 

decisão e de avaliação do processamento de informações de um certo domínio. Estes 

conceitos podem ser aplicados à área médica direcionando os objetivos aos diferentes 

grupos que atuam numa instituição de saúde. 

ste trabalho apresenta uma experiência na organização de um data warehouse 

clínico, acompanhando os diversos níveis de análise de dados que podem ser 

encontrados em uma instituição de saúde. 
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TRe information process of an organization aims to aggregate some value to the 

business it about to gropose. In this sense, a professional is faced with activities that 

claim decision analysis or also with the need to execute them. This situation can occur 

at the various departments in the organization and at different kinds of them. 

nvironments based on data warehousing came to support decision-making activities 

and evaluation of information process of a certain domain. These concepts can be 

applied at the health care area driving the requirements to the different groups that 

work in this kind of institution. 

This thesis shows an experience in the construction of a conceptual framework 

for a clinical data warehouse, following the diversity of the levei of data analyses that 

can be found in a healthcare institution. 
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O processamento das informações de uma organização tem como finalidade atribuir 

ao negócio um certo valor aos objetivos aos quais se propõe. ste processamento 6 

apoiado pelas diversas atividades existentes na organização, o que leva a necessidade 

de serem gerenciadas, identificando-se as cadeias de valor que podem ser encontradas e 

analisando-se os pontos críticos do processo. 

A informatização dos processos contribui para o desempenho das atividades e 

torna, por muitas vezes, mais evidente as necessidades de intervenção gerencial. Com 

um maior conhecimento das informações que possuem, os usuários criam necessidades 

diversas relacionadas ao acesso e a manipulação destes dados. Dados armazenados, 

apenas, com o objetivo de registro das operações do negócio, passam a ser um 

importante objeto no auxílio as atividades gerenciais. 

Os ambientes com enfoque em análise de dados são, em sua maioria, organizados 

a partir de objetivos genéricos e muito amplos dentro da organização. A motivação deste 

trabalho está, principalmente, na necessidade de organizar um ambiente com caráter 

gerencial direcionado aos diversos níveis de análise de dados que podem ser definidos 

em uma organização. 

Este trabalho tem como objetivo a organização de um data warehouse (DW) clínico 

acompanhando os níveis de informação de uma instituição de saúde. stes níveis de 

informação são determinados pelas cadeias de valor da instituição e os grupos de 

negócio que dela fazem parte. 



O local de experimentação deste trabalho foi a ahiana de Cardiologia 

C)/ Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular (UCCV), uma das Unidades do 

Hospital Universitário Prof. S)  da Universidade Federal da 

CIUCCV é encontrada uma diversidade de sistemas responsáveis por 

diversos tipos de informação. Cada sistema possui necessidades operacionais diferentes 

e, por conseqüência, disponibiliza as informações em diferentes bases de dados. 

questões gerenciais de pesquisa, muitas vezes estes dados precisam ser analisados de 

forma comum, o que leva à necessidade de integração das bases de dados facilitando a 

recuperação dos dados disponíveis na instituição. 

ara atender às expectativas de análise das informações geradas nos ambientes 

operacionais, os dados precisam ser reorganizados, consolidados e agregados, ou seja, 

devem ser realizados procedimentos diferentes daqueles para os quais estão preparados. 

Foram constatadas algumas dificuldades no acesso às informações operacionais já 

evidenciadas por DA 

A recuperação dos dados especí.ficos leva muito tempo e ocorre frequentemente com 

um certo retardo; 

Atividades de análise desviam o andamento das operações diárias e interferem no 

desempenho das transações; 

Os dados recuperados das bases de dados operacionais são irreconhecíveis e 

listados em linhas 's cas', isto 6 ,  não estão em formato facilmente inteligível; 

Os dados armazenados sofrem atualizações constantes e são pouco consistentes 

para análises a longo prazo; 

A estrutura em que os dados estão dispostos dificulta o processamento de consultas 

ad hoc. 

Diante destas características, torna-se evidente a necessidade de um outro 

ambiente com o objetivo de atender as atividades analíticas, diferente do ambiente 

operacional voltado para o processamento de transações e operações do cotidiano de 

uma instituição. Um data warehouse é tratado como um ambiente que exige uma 

organização dos dados destinada a proporcionar um bom desempenho no processamento 

de consultas, tornando-se um grande repositório de dados extraídos das bases 

operacionais. 



Uma instituição de saúde caminha basicamente em três níveis de informação: (i) o 

nível do Paciente onde a doença do indivíduo é colocada em evidência para que lhe seja 

dado um melhor tratamento, também visto como medicina curativa; (ii) O nível da 

Comunidade analisado através de pesquisas epidemiológicas em casos da instituição 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos tratamentos e avaliar os índices de 

confiabilidade da instituição também visto como medicina preventiva; e (iii) o nível da 

Instituição para avaliar gastos da instituição e promover melhoramentos. 

stes níveis de informação são responsáveis por guiar a organização do data 

warehouse. Cada rupo de negócio encontrado na instituição possui os seus interesses 

de análise definidos referentes a cada um desses níveis. ste cenário possibilita a 

organização de um data warehouse com uma organização de dados específica para cada 

área do negócio, podendo ser visto, desta forma, como um conjunto de data marls. 

A organização de um data warehouse deve partir de uma forte determinação para 

avaliação das atividades, processos e resultados gerados pelos dados que circulam na 

instituição. Um dos fundamentos deste trabalho foi estabelecer a necessidade de um 

ambiente para análises dentro do fluxo de informações da instituição, descrevendo o 

processo de desenvolvimento e as implicações de um ambiente como este na área de 

saúde. 

O capítulo II descreve o surgimento de ambientes desta categoria em áreas 

diversas, os métodos e processos utilizados para desenvolvê-los e as características 

incorporadas a tecnologia existente. 

O capítulo III trata dos sistemas encontrados na área médica, características 

restritas aos dados destes sistemas e alguns trabalhos relacionados a ambientes para 

análise de informações nesta área. 

O capítulo IV descreve o fluxo de informações em uma instituição de saúde e o 

processo utilizado neste trabalho para organização de um data warehouse na área 

médica. 



O capitulo V descreve os sistemas encontrados na instituição de trabalho, a 

experiência de construção de um ambiente para análise de informações na 

a versão do produto gerada neste trabalho: o F 

Por fim, no capitulo VI, são descritas as conclusões do trabalho, suas contribuições 

e as perspectivas para futuros trabalhos. 



O objetivo deste capítulo é apresentar os principais aspectos que 

envolvem o desenvolvimento e a tecnologia de um data 

warehouse, sendo dada uma ênfase maior ao processo de 

desenvolvimento. 

Antes do data warehouse receber esta denominação e se tornar um ambiente de 

trabalho, notava-se uma tendência de extrair dados do ambiente operacional e 

transformá-los em objetos de análise fora do ambiente de produção. Isto acontecia 

porque o alto nível de detalhe e a estrutura de armazenamento na base de produção 

dificultava o acesso e análise dos dados. A idéia básica, então, era retirar os dados da 

linha de produção sem afetar o desempenho das aplicações operacionais com a 

análise coletiva dos dados e obter maior controle sobre os dados que agora estão fora 

do ambiente de transações on line livre para agregações e resumos (INMON, 1997). 

À medida que esta atividade tornou-se comum, percebeu-se mais claramente 

uma projeção do ambiente de produção para um ambiente de análise ou um ambiente 

de apoio a decisão. Os dados extraídos da base de produção eram armazenados em 

dispositivos diversos e utilizados para um fim definido com o auxílio de outras 

ra necessário, então, que fossem armazenados em uma base de dados 

comum e fosse disponibilizada uma aplicação com suporte aos requisitos de análise 

dos usuários. Surgiu daí a denominação de um grande repositório de dados. 

Desta forma, as diversas fontes de dados operacionais de uma empresa podem 

ser integradas em um só repositório, disponíveis para cruzamento de informações e 

proporcionando, possivelmente, uma visão geral de todo o negócio. 



Com a materialização deste conceito muitos trabalhos tiveram como objetivo 

definir e implementar um data warehouse adequado aos seus interesses. Mattison 

(1997), por exemplo, aplica estes princípios na área de telecomunicações e afirma ser 

possível aplicá-los a qualquer tipo de negócio. ste autor define um data warehouse 

simplesmente como uma coleção de dados copiados de outros sistemas e montados 

em um local diferente isponível para os propósitos do usuário final em atividades de 

apoio a tomada de decisão e coleta de informações. Como se pode ver, Mattison não 

deixa claro o tipo de fonte de onde são transportados os dados para o data 

warehouse. 

Uma outra definição, citada por GILL& O (1 996), trata o data warehouse como 

um processo contínuo que combina dados de múltiplas fontes heterogêneas incluindo 

dados históricos e agrupados, segundo alguma política, para apoiar as necessidades 

de consultas estruturadas e ad hoc, relatórios analíticos e apoio a tomada de decisão. 

sta definição ainda é deficiente quanto à escolha dos dados capturados tendo em 

vista que nem sempre todos os dados operacionais disponíveis são necessários para 

uma análise específica. 

inalmente, segundo INMON (1997), considerado o pai do tema, data 

warehouse é um conjunto de dados orientado por assuntos, integrado, não-volátil e 

variável no tempo, de apoio às decisões gerenciais. sta é uma definição robusta pois 

trata da categoria dos dados armazenados e do comportamento do ambiente de data 

warehouse. 

Fica claro que as diversas definições se completam e que, de uma certa forma, 

cada uma dá um enfoque maior em alguns aspectos. Apesar das diferentes visões em 

torno de uma definição para um data warehouse, a idéia central se mantém: dar 

suporte as atividades decisórias e gerenciais de uma instituição disponibilizando as 

informações corretas de maneira mais flexível. 

As características mencionadas por Inmon, entretanto, são mais objetivas e 

merecem ser destacadas: 

A base de dados do data warehouse é organizada so 

final. Diferente das bases operacionais que são organizadas em torno das transações 

da instituição, para o data warehouse o usuário elege um tema e as informações 

iente operacional iram em torno desse tema. 



Como os dados e um data warehouse têm sua origem em bases de dados 

distintas, é necessário manter a consistência e a uniformidade dos dados na base do 

data warehouse. ado do tipo sexo, por exemplo, pode estar definido em uma fonte 

como (X, Y) e em outra como (M, ); no data warehouse eles devem s 

para uma única apresentação. 

Os dados em um data warehouse não são atualizáveis, eles são apenas 

carregados e disponibilizados para consultas após serem transformados e integrados. 

Diferente do ambiente operacional onde os dados são alterados a todo instante 

requerendo múltiplas transações e operações de controle para manter a integridade e 

consistência dos dados, estas atividades são dispensadas pelo data warehouse. 

Cada registro se refere a um dado instante do objeto. Um objeto que tenha seu 

estado alterado na base operacional, gera um nova entrada no data warehouse 

referente ao instante da transferência. ste comportamento exige, sempre, um atributo 

de tempo em cada registro e faz com que o data warehouse tenha um tempo válido 

muito maior do que as bases operacionais. 

Antes do surgimento dos bancos de dados relacionais, os dados eram 

armazenados sem nenhum tratamento prévio. ram relatórios inteiros e formulários, 

cada um representado por um registro. Além de gerar um grande volume de dados, 

esta organização promovia a inconsistência e a falta de integridade dos dados devido, 

principalmente, ao alto grau de repetição das informações e a falta de controle na 

inserção. 

Com o objetivo de eliminar a redundância dos dados armazenados, surgiu o 

modelo entidade - relacionamento com tabelas separadas e dependentes. Esta 

técnica trouxe um rande benefício no processamento de transações, que passaram a 

ser feitas de maneira simples e determinística. m compensação, os sistemas de 

recuperação e manipulação de dados tornaram-se complexos devido a necessidade 

de um maior controle no relacionamento entre as tabelas (MIM 



A deficiência na capacidade de responder questões analíticas típicas, em tempo 

hábil e de maneira prática, levou a necessidade de se estruturar a base de dados de 

modo mais especifico para atender a este tipo de consulta. A normalizaç 

que fora um beneficio para as aplicações habituais, passou a ser um empecilho para a 

praticidade e produtividade das atividades gerenciais, o que fez sur ir o conceito de 

dados multidimensionais. 

A modelagem multidimensional dos dados é uma tbcnica de projeto lógico, mais 

simples, que procura representar os dados em um padrão intuitivo, descrevendo o 

negócio de forma mais acessível ao usuário. A idéia de análise rnultidimensional é 

induzida pela necessidade de se avaliar a informação através de diferentes 

perspectivas, simulando um cubo com n dimensões, cada uma representando as 

diferentes formas sob as quais o usuário deseja visualizar o dado. stas perspectivas, 

por sua vez, giram em torno de um tema central denominado fato. 

stes são os componentes básicos de um modelo multidimensional: fatos, 

dimensões e atributos particulares. Os fatos são representados por tabelas maiores, 

indexadas por chaves compostas. As dimensões são representadas por um conjunto 

de tabelas menores, chamadas tabelas dimensão, ligadas a uma tabela de fato. Cada 

tabela de dimensão corresponde, exatamente, a um dos componentes da chave 

composta da tabela fato (AGOSTA, i999, INMON, 1997, KIM 

Os atributos das dimensões compõem a tabela dimensão além do código de 

identificação e enriquecem o detalharnento de uma determinada visão do fato. Através 

deles, é possível se chegar a hierarquia das dimensões, descrições detalhadas de 

cada elemento da dimensão e propriedades estendidas. Os atributos dos fatos são os 

valores tratados para suprir as necessidades de análise através de médias, 

agregações ou índices. Por esta razão, na maioria dos casos, são chamados de 

métricas. A natureza destes atributos define a categoria do fatos. Desta forma, os fatos 

são aditivos se for possível somar os seus atributos a partir de qualquer dimensão 

escolhida para agrupá-los; são semi-aditivos, se isto só for possível a partir de certas 

dimensões e, são não-aditivos, se o somatório dos fatos não fizer sentido em 

dimensão alguma (MIM 

Para este tipo de modelo, algumas das regras do modelo relaciona1 devem ser 

ignoradas, embora outras sejam fundamentais. A tabela a seguir (Tabela 2-1) 

apresenta as etapas do desenho do modelo e os respectivos produtos diretos ou 

indiretos. 



I Avaliar os processos e o contexto que 1 As dimensões I 
área de negócio que se deseja medir. 

(escopo do modelo) 

envolve o tema 
0 s  componentes da chave da tabela de fato 

Definir a granularidade do fato, ou seja, o 
que cada registro na tabela de fato 

I 

O nível de consolidação do fato ou a unidade de 
tempo que será tratada 

representa em relação ao tema 

(Categoria da tabela de fato) 

(a freqüência de atualização da base) 

Definir a granularidade das dimensões 

Definir os atributos da tabela de fato 

Num modelo multidimensional, existe pelo menos uma tabela para cada 

I 

Os atributos das tabelas de dimensão 

Os atributos calculados da tabela de fato 

dimensão. O esquema descrito constitui-se no modelo básico e é chamado de estrela 

(star schema) devido à presença de uma tabela dominante (tabela fato), no centro do 

modelo, interligada às diversas tabelas de dimensão. xiste, também, o esquema 

flocos de neve (snow flake schema) que propõe a normalização das tabelas dimensão, 

tornando as pontas da estrela do esquema anterior, centros de novas estrelas. 

O modelo estrela é o mais utilizado pela simplicidade e pela eficiência 

satisfatórias. Já o esquema flocos de neve não é aconselhável, devido ao aumento da 

complexidade do modelo para o usuário final, sem muita relevância no espaço de 

armazenamento adquirido (KIM 

De uma certa forma, pode-se dizer que houve um regresso aos tempos dos 

modelos pré-relacionais trazendo a redundância dos dados e os campos calculados. 

Isto seria verdade, se não fosse usada a experiência com o modelo relaciona1 e o 

processamento de transações, para desnormalizar apenas o necessário, associada ao 

fato da carga de dados trazida da base operacional ser restrita aos interesses da 

análise. 

Data warehouse 

Diante da necessidade de se obter domínio de dados do ambiente operacional 

para análises específicas, observa-se uma tendência crescente dos diversos 

departamentos das empresas em organizar sua própria base de dados, limitada aos 

seus interesses. stes pequenos ambientes de análise são chamados de data marts e 

são caracterizados por envolver uma área específica do negócio restrito a apenas um 

grupo de trabaiho. 



Os modelos de dados de data marts podem ser usados independentes, 

integrados a outro data mart ou ligados em conjunto na construção de um data 

warehouse completo. Inmon (1997) considera o data mart como nível departamental 

dentro do seu ambiente projetado, que é o ambiente que envolve todos os dados 

disponíveis em seus respectivos níveis de informação: operacional, atsmico (data 

warehouse), departamental (data mad), individual. Besta forma, o nível departamental 

seria derivado do nível atômico. Sigal in ( LOW, 1998) defende que 

os data marts são frutos exclusivos de um data warehouse e devem ser criados 

quando forem realmente necessários, devendo-se evitar principalmente a criação de 

um data warehouse virtual a partir de vários data ma&. Isso se deve ao fato de que é 

necessário um dafa warehouse real quando se deseja um bom desempenho em 

funcionalidades cruzadas e análises de tendências. 

Muitas empresas optam por começar com um ambiente departamental e, só 

após obter um retorno de seus usuários, expandi-lo. sta decisão se deve ao fato de 

que, quanto maior o escopo, mais valor o data warehouse tem para a empresa e mais 

cara e trabalhosa 6 a sua criação e manutenção, o que não acontece com os data 

marts por serem menores. Seguindo esta linha, data marts também podem ser criados 

como subconjuntos de data warehouse, em busca de autonomia, melhor desempenho 

e simplicidade de compreensão (KIM 

ALL et al, 1998b) defende a idéia de que os data marts devem ser 

considerados fatias da grande torta que é o data warehouse, mas a sua organização 

não deve estar cega para a tendência de união destes subconjuntos. Ou seja, deve 

haver uma conformidade na definição dos fatos e dimensões na criação dos data 

marts para que seja possível o surgimento de um data warehouse. 

O povoamento do data warehouse deve ser feito passo a passo e incrementado 

a cada dia, assumindo assim um comportamento evolutivo. Para ilustrar este 

processo, Inmon (1997) descreve o fenômeno dia 1 - dia N que acontece da seguinte 

forma: no dia I, há um grupo de sistemas efetuando basicamente processamento 

operacional; no dia 2, as primeiras tabelas da primeira área de interesse no data 

warehouse são povoadas despertando a curiosidade de alguns para o processamento 

analítico; no dia 3, mais áreas do data warehouse são povoadas e com isso surgem 

mais usuários; no ia 4, a medida em que mais áreas do data warehouse vão sendo 

povoadas, alguns dos dados que residiam no ambiente operacional são colocados de 

forma apropria a no dafa warehouse. O data warehouse está sendo agora descoberto 



como uma fonte inle rada para o processamento analítico e a competiçí3o para se 

chegar ao data warehouse, torna-se um obstáculo para sua utilização. No dia 5, bases 

de dados departam ntais começam a florescer, devido ao fato observado de que é 

mais fácil e mais barato efetuar o respectivo processamento trazendo os dados do 

data warehouse para os seus próprios ambientes departamentais de processamento; 

no dia 6, acontece a corrida aos sistemas departamentais. Os usuários vão 

gradativamente abandonando os detalhes do data warehouse devido aos atrativos 

para se obter os dados epartamentais. inalmente, no dia N, a arquitetura encontra- 

se plenamente desenvolvida, o data warehouse já adquiriu um erta força e para os 

sistemas de produção só resta o processamento operacional. importante salientar 

que durante esta evolução, que pode levar anos, o ambiente de apoio a tomada de 

decisão está em plena atividade. 

Uma questão fundamental no projeto de um data warehouse refere-se ao nível 

de detalhe em que as unidades de dados serão mantidas. ste é um aspecto 

importante porque afeta, diretamente, o volume de dados armazenados no data 

warehouse e, ao mesmo tempo, o tipo de consulta que pode ser respondida. Quanto 

maior o nível de detalhes, menor o nível de granularidade. A medida em que o nível de 

granularidade se eleva, há uma correspondente diminuição da possibilidade de 

utilização dos dados para responder as consultas, ainda que os dados se tornem 

muito mais compactos. O uso dos dados com alto nível de granularidade é muito mais 

eficiente se estes apresentam o detalhamento suficiente. ste ponto de equilíbrio deve 

ser analisado, cuidadosamente, no início do projeto e construção do data warehouse. 

Um outro aspecto importante no projeto de um data warehouse diz respeito a 

representação das dimensões. O particionamento é descrito como a repartição dos 

dados em unidades físicas separadas, que podem ser tratadas de forma 

independente. sta tarefa é implementada através da quebra de uma tabela de dados 

operacionais em duas ou mais tabelas no data warehouse ou da separação das linhas 

de uma tabela e armazenamento em tabelas separadas, como, por exemplo, a divisão 

de tabelas por fase de ocorrência (vendas-1 998, vendas-'i 999). 

representada no data warehouse como parte da chave da tabela de fato. 



efinidos como dados sobre os dados, os metadados são responsáveis pela 

utilização produtiva do data warehouse. através dos metadados que é possível se 

saber o que são e onde estão os dados armazenados bem como determinar o padrão 

das definições dos dados a serem armazenados (INMON, 1997, MIM 

1998b, MARCO, 1998). 

asicamente, os metadados mantém informações sobre (GILL 

L el al, 1998b): 

Definição física do dado armazenado (visão do programador); 

Definição conceitual do dado (visão do analista ou usuário); 

Fonte de origem do dado; 

A transformação sofrida no momento de sua migração do ambiente operacional; 

strutura do modelo de dados; 

elacionamento entre o modelo de dados e o data warehouse; 

Histórico de extrações. 

Para dados legados e externos, os metadados podem incluir também uma 

descrição resumida, a localização de armazenamento e parâmetros de acesso e 

controle do documento que contém os dados (MIM ALL el al, 1998b). 

Por vários motivos, os metadados assumem um papel mais importante no data 

warehouse do que no ambiente operacional. Neste, o tratamento dos metadados é 

deixado para segundo plano no nível da documentação, e este procedimento não 

prejudica o andamento dos sistemas. Já o data warehouse possui um processo de 

desenvolvimento heurístico e iterativo, que leva à necessidade de se manter os 

metadados sempre exatos e atualizados para garantir a eficácia do processo. 

Outro fator de relevância diz respeito ao mapeamento dos dados entre os dois 

ambientes. Quando os dados são passados do ambiente operacional para o data 

warehouse, sofrem diversas transformações para adequação ao modelo. O registro 

destas transformações é de grande importância nas atividades de rastreamento dos 

dados do data warehouse para o sistema operacional. Além disso, existe a 

importância associada ao tempo em que os dados permanecem armazenados. Não é 

incomum em um data warehouse que as estruturas de dados sejam alteradas com 



uma certa regularidade, o que torna extremamente necessário manter o 

acompanhamento destas alterações. 

A impressão mais importante obtida no estudo do data warehouse talvez seja o 

reconhecimento da existência de dois ambientes de trabalho distintos: o ambiente dos 

sistemas em operação e o ambiente dos sistemas para informação (O 

então foram apresentadas as caracteristicas da base de dados integrada que compõe 

este último ambiente e qu representa o data warehouse propriamente dito. 

ntretanto, esta base está inserida em um contexto mais amplo, que dá o alicerce e os 

subsídios necessários para a sua criação e manutenção. A abstração desta arquitetura 

é essencial para descrever os componentes envolvidos. 

Para muitos, o data warehouse é mais considerado como um processo de 

desenvolvimento do que como um produto (S , 1998), partindo-se do 

princípio de dar a idéia de que o produto estaria finalizado por completo após ter sido 

implementado o seu primeiro modelo. Mas será visto adiante, com mais detalhes, que 

o ciclo de deâenvolvimento se renova constantemente devido a necessidade de se 

incorporar novos requisitos. m conseqüência disto, cada camada da arquitetura 

também deve ser revista para atender às necessidades do usuário. 

Uma arquitetura genérica pode ser definida com base nas características 

apresentadas e nos requisitos impostos para um ambiente composto por um data 

warehouse. As camadas básicas são bem definidas e descritas a seguir (Figura 2-1). 



sta camada representa todas as fontes de dados responsáveis pela carga do 

data warehouse. stas fontes são encontradas nas mais diversas formas, 

informatizadas ou não, e podem conter dados das seguintes categorias (GILL&RAO, 

informações das bases de dados operacionais que 

ferentes plataformas: relacionais, não-relacionais, 

, informações de importância histórica geradas por 

sistemas que já estão fora de uso, mas que tem seus dados mantidos apenas para 

estes objetivos (fora das aplicações operacionais, estes dados estão arquivados em 

dispositivos externos ou em bancos fora de linha); (iii) 

rifório, dados de formulários não-eletrônicos, relatórios, planilkas, gráficos, 

documentos, são úteis para apoiar análises através de departamentos; e (iii) 

, informações que não são do controle, propriedade ou operação da 

instituição (artigos, planilhas, relatórios utilizados como dados comparativos). É 

importante ressaltar que todos estes dados só farão sentido no data warehouse 

acompanhados d marcas de tempo. 

Refere-se a todas as aplicações e ferramentas que geram dados para as fontes 

operacionais, sejam elas os sistemas de gestão da empresa, sistemas legados, 

planilhas eletr6nicas ou documentos. sta é a camada com a qual o usuário final 

interage para as atividades do dia a dia e é através dela que toma conhecimento das 

informações disponíveis na empresa. m relação a arquitetura, ela existe para compor 

o cenário mas, neste contexto, interessam os dados que são gerados e não a forma 

como isto é feito. 

A tarefa de transferir dados de uma base para outra, requer uma série de 

definições para assegurar que o conteúdo de uma base será consistente com o 

conteúdo da outra, principalmente quando os dados partem de bases heterogêneas 

para uma base integrada. Desta forma, esta camada diz respeito a todas as tarefas 

destinadas a organização do data warehouse: definição das dimensões que serão 

tratadas e as respectivas tabelas e atributos a serem criados, agregações e resumos 

que devem ser feitos, processos necessários para a transferência dos dados e 

manutenção do data warehouse. Também são definidas as normas de padronização e 

os metadados. 



Os processos definidos na camada anterior precisam ser executados tanto para 

a construção do data warehouse como para manutenção da base de dados integrada. 

O data warehouse deve estar sempre sendo atualizado tanto no que se refere ao 

conteúdo quanto à estrutura, pois as mudanças realizadas na base de dados 

operacional devem ser refletidas na base que está sendo construída. 

responsável por manter a seqüência dos processos a serem executados, como 

também por gerenciar as atividades de transporte e distribuição entre os diversos 

ambientes, transações e processamento de mensagens. 

sta camada envolve a base de dados integrada que armazena os dados 

operacionais da instituição para fins analíticos, o data warehouse. A depender da 

estrutura desenvolvida pode ser criada apenas uma base com todo o conteúdo 

analítico, pequenas bases específicas ou uma combinação destas. stas diferentes 

composições dizem respeito à distribuição física do data warehouse, que neste 

aspecto pode ser classificado da seguinte maneira ( INMON, 1997): 

I: consiste em simplesmente prover os usuários finais com facilidades 

adequadas para extração das informações diretamente dos bancos de produção, 

não havendo assim redundância pois não existe o recarregamento dos dados. Esta 

opção pode, no entanto, sobrecarregar o ambiente operacional; 

o: consiste de um único banco de dados físico, contendo todos os 

dados para uma área funcional específica, um departamento ou uma empresa, 

devendo ser usado onde existe uma necessidade comum de informações. Um data 

warehouse central, normalmente, contém dados oriundos de diversos bancos 

operacionais, devendo ser carregado e mantido em intervalos regulares; 

o: como o próprio nome indica, possui seus componentes disponíveis 

em diferentes bancos de dados físicos. m geral possui um alto grau de 

redundância e, por conseqüência, procedimentos complexos para carga e 

manutenção; 

C : esta estrutura considera o armazenamento dos dados em diferentes 

servidores de acordo com o nível de detalhes. Besta forma são distribuídos os 

dados altamente resumidos, os dados com um nível de detalhe intermediário e os 

dados mais detalhados ou atômicos. A maior parte das consultas é feita no nível 

ual deve ser otimizado ara atender uma carga maior de 



usuários e um baixo volume de dados, enquanto que para os outros níveis são 

reservadas as consultas mais pesadas. 

Nesta camada, encontra-se a parte do ambiente de apoio às atividades 

gerenciais, destinado a tornar as informações analíticas disponíveis para o usuário, 

através de aplicações adequadas para prover as atividades de consulta e manipulação 

dos dados armazenados no data warehouse. importante lembrar que esta tecnologia 

coloca a disposição dos usuários finais, artifícios com os quais eles não estão 

habituados a trabalhar. D sta forma a interlace dos sistemas deve ser de fácil 

adaptação as atividades a que se prop6e. 

O Intituto Ken Orr (OR , 1996) propôs uma arquitetura baseada em camadas 

que representam toda a estrutura de dados, comunicação, processamento e 

apresentação. sta estrutura é utilizada no desenvolvimento dos projetos do instituto. 

Gill&Rao (1997), propuseram uma arquitetura de referência que divide os 

componentes do ambiente de data warehouse em blocos que estão relacionados às 

funcionalidades específicas do data warehouse, e camadas que representam o 

ambiente necessário para implementar os blocos. 

Mattison (1997) defende que a construção do sistema em camadas é uma 

maneira de ganhar eficiência e otimizar os esforços na organização de um data 

esta forma, uma infra-estrutura física e operacional inicial é construída 

para apoiar a evolução do desenvolvimento. , com o amadurecimento do ambiente, 

os custos com o desenvolvimento de novas aplicações são mais baixos. 

A arquitetura sugere os componentes fundamentais na elaboração de um 

ambiente de data warehouse, mas existem dois aspectos que se destacam em sua 

construção: o projeto da interface com os sistemas operacionais e o projeto do data 

warehouse propriamente dito. 

No contexto da criação de um ambiente secundário dentro da instituição que o 

abriga é importante não pensar em projeto como cima fase única e estática. O 

desenvolvimento de um data warehouse acontece de maneira heurística e cada passo 

ido em um outro momento com enfo 



Uma das alternativas é comecar criando data ma&, seguindo uma estratégia 

assunto por assunto ou botforn-up, e ir evoluindo aos poucos (KIM ALL, 1998a). A 

outra é construir um protótipo do data warehouse, para um grupo de usuários, com 

pequenas amostras de dados, e aguardar um consenso do grupo quanto aos 

requisitos e funcionalidades para carregar o data warehouse com dados operacionais 

e dados externos, assumindo uma estratégia top-down. sta estratégia foi bem 

descrita em referência a Inmon (1997), no início deste capítulo, ao se tratar da questão 

do povoamento e é justificada pelos custos despendidos com os recursos consumidos 

e pelo impacto no ambiente operacional relacionado a uma implementação global e 

completa do data warehouse. De acordo com o que foi mostrado na seção sobre data 

marl-s, estas duas técnicas devem coexistir durante o processo de desenvolvimento 

para que se obtenha um data warehouse robusto e preparado para acompanhar os 

requisitos. 

Como existem diferentes abordagens para o desenvolvimento de data 

warehouses, é importante ter em mente uma metodologia no início de sua construção, 

devendo-se fazer esta escolha fundamentada em pelo menos três aspectos: escopo 

do data warehouse (corporativo, departamental), grau de redundância dos dados e 

perfil do usuário final (O 

Os requisitos de um data warehouse não estão completamente definidos 

antecipadamente. O seu escopo pode ser amplo, abrangendo todo o conjunto de 

informações da instituição, ou restrito a uma base de dados de um único 

departamento. Inmon (1997) defende a idéia de se criar uma pequena parte do data 

warehouse e disponibilima-ta para utilização do usuário. A partir daí deve-se obter o 

feedback do usuário e ajustar, adequadamente, os níveis de detalhe desejados. 

(KIMBALL, 1996a) reforça que um conjunto de entrevistas com o usuário é crucial para 

a preparação do projeto. Nestas reuniões, os usuários expõem suas opiniões sobre o 

que Ihes é mais importante no negócio. ntretanto, o projetista deve ter o cuidado de 

não questionar diretamente aspectos de projeto que fogem dos interesses do usuário 

final. 

O grau de redundância está diretamente ligado a distribuição física dos dados 

discutida anteriormente. A forma mais utilizada é o data warehouse centralizado, seja 

porque a visão integrada dos dados é utilizada apenas em um local ou porque o 

volume de dados não é significativo ou até mesmo pela dificuldade de acesso a 

informações disiribuídas. Uma análise precisa do nível de utilização do ambiente pode 

ajudar a decidir o tipo de estrutura a ser utilizada. 



O perfil do usuário final interfere na escolha do modelo de dados a ser utilizado 

pelo data warehouse. Atividades simples de geração de relatórios e consultas pré- 

estruturadas não sobrecarregam nem o SG D e nem o ambiente servidor, podendo 

ser feitas através de uma estrutura mais complexa, como por exemplo a estrutura 

multidimensional, altamente desnormalizada para facilitar o acesso, mas que exige 

reconstrução a cada mudança. Já ambientes dinâmicos, com atividades de análise 

complexas, típicas de ambientes de apoio a tomada de decisão, exigem mais de todo 

o ambiente, devendo-se optar neste caso por uma arquitetura simples, de fácil 

alteração e normalizada, ideal para atender as necessidades de constantes 

mudanças. 

O processo de desenvolvimento do ambiente do data warehouse ocorre partindo 

de um enfoque diferente do que é seguido para os sistemas operacionais clássicos. 

Neste último, as atenções estão voltadas para os processos envolvidos nas atividades 

do dia a dia do usuário, enquanto que no ambiente de data warehouse os requisitos 

dos usuários são mais importantes e o processo se inicia nos dados. Em outras 

palavras, o ciclo de vida para um ambiente operacional corre de maneira inversa ao do 

ambiente de apoio a decisão. Para o ambiente operacional são definidas as atividades 

do negócio e os processos necessários para cumpri-las. Parle-se, então, para o 

levantamento dos dados envolvidos na execução destas atividades. Para o ambiente 

de apoio a tomada de decisão, são levantadas as áreas de maior interesse e as 

informações que são geradas por estas áreas. Então, estes dados são trabalhados e, 

após a base de dados ser montada, parte-se para as definições dos processos 

exigidos para análise dos dados. Inmon (1997) mostra claramente a diferença entre os 

dois tipos de ciclo (Tabela 2-2): 

Ciclo de Vida Clássico Ciclo de Vida do data warehouse 

Análise 

Proieto 

Integrar os dados 

Procurar as distorcões 

Programação 

Teste 

Definir os programas para os dados 

Proietar o sistema de apoio a decisão 

lntegração de módulos 

Implementação 

Analisar os resultados 

Entender as necessidades 



O início do desenvolvimento deve-se dar após a definição da estratégia e 

avaliação dos aspectos discutidos anteriormente, relacionados ao escopo e ao nível 

de utilização do repositório. stas decisões feitas antes da implementação do projeto 

têm um impacto si nificativo no esforço de execu@o do mesmo. 

O objetivo de um data warehouse é prover dados com qualidade. Os requisitos 

dependem, portanto, das necessidades individuais de informação de seus usuários. 

Mas, apesar das necessidades por informações específicas mudarem com freqüência, 

os dados associados não mudam. artindo-se do principio de que as operações de 

negócio de uma instituição permanecem relativamente constantes, existe apenas um 

número finito de objetos e eventos com as quais uma organização está envolvida. Na 

, os dados do ambiente operacional são identificados 

em suas tabelas e arquivos e são tratados de forma a mantê-los integrados no data 

warehouse. São definidos, também, que aspectos serão tomados como fatos e quais 

serão suas dimensões. 

dos dados é feita quando se obtém o domínio dos atributos 

operacionais. São avaliados os elementos de tempo para as chaves e os dados 

derivados para as tabelas de fato, as necessidades de agregação e cálculos dos 

dados, a necessidade de replicação, enfim, todos os aspectos relacionados a 

organização da base de dados. A escolha da técnica de modelagem deve ser avaliada 

em torno da complexidade do modelo sob os aspectos de volume de dados estimado 

e tipos de operações a serem realizadas. importante ressaltar que nesta fase 

devem, também, ser modelados os metadados cuja importância já foi discutida 

anteriormente. 

Como pode-se notar, a criação de um data warehouse não envolve, 

simplesmente, a transferência dos dados do ambiente operacional para o ambiente 

analítico. Após o controle dos dados trabalhados, chega-se a fase de de 

rocessss necessários para execução desta transferência. stes processos 

envolvem atividades de extração dos dados operacionais, refinamento, limpeza e 

reformatação dos dados seguindo as especificações definidas na fase anterior e são 

fundamentais para a construção do data warehouse propriamente dito. 

a envolve a sincronização dos processos definidos para 

montagem e povoamento do data warehouse. Nesta fase, é necessário o 

gerenciamento dos metadados no que diz respeito as alterações dos mesmos nas 

bases operacionais, as definições de consultas e visões, a padronização das 

definições e monitoração das replicações e atualizações. stas atividades devem ser 



realizadas de maneira que sua ex'ecução não atrapalhe o andamento do ambiente 

operacional e mantenha o data warehouse atualizado em relação as alterações 

encontradas nas fontes de origem. 

50 do repositório de dados construído A feita a partir da 

construção de intetfaces que possibilitem o usuário acessá-10, atendendo as suas 

necessidades gerenciais. sta fase A iterativa e incremental, visto que, à medida em 

que o usuário vai conhecendo os dados que lhe estão disponíveis, também vai 

percebendo as possibilidades de acesso e vão surgindo novas necessidades em 

termos de visualizaç o e manipulação dos dados. 

O ciclo de vida do desenvolvimento de um data warehouse A evolutivo. É notório 

que além das demandas em relação à interface, com a utilização do data warehouse e 

percepção das possibilidades de acesso aos dados operacionais, vão surgindo novos 

requisitos do negócio, necessidades de atingir novas áreas e englobá-las ao 

conhecimento do ambiente gerencial. Após esta constatação reinicia-se o ciclo, desta 

vez avaliando-se também a possibilidade de se encontrar novos requisitos 

contemplados em repositórios já implementados na instituição, o que levaria a 

integração de repositórios sem que sejam necessários acessos diversos ao ambiente 

operacional para o mesmo propósito ( 

ALL, 1996~1, KIMBALL, 1997b) chama a atenção para a 

necessidade de se avaliar a duração do repositório de dados no sentido de medir o 

quanto se deve voltar aos dados históricos para trazê-ios ao data warehouse, evitando 

assim que o repositório seja sobrecarregado com dados que não serão utilizados. 



Outro ponto importante é a avaliação do uso dos dados, o acompanhamento das 

lentas mudanças de dimensbes que não devem ser ignoradas em nenhum dos 

acessos. 

ome (1994) defendem a importância da segurança e privacidade dos 

dados. A ausência destes fatores pode complicar ou, até mesmo, limitar o 

desenvolvimento do data warehouse ainda que este não permita a atualização de 

dados. A possibilidade de acessar dados de outras áreas e convertê-los em 

informações Úteis pode ser ameaçadora em muitas instituições. É essencial, também, 

a validação dos requisitos do usuário com o modelo que está sendo proposto, através 

da capacidade de responder as questões analíticas levantadas com o usuário. 

Para Mattison (1997), um data warehouse é uma coleção de proposições de 

valor e define proposição de valor como sendo qualquer coleção contínua de 

componentes de aquisição, armazenamento e acesso que, quando utilizadas juntas, 

disponibilizam determinado valor a um grupo de usuários finais. O processo de 

desenvolvimento por proposição de valor foi idealizado em três etapas: 

Desenvolvimento da visão do problema: nesta etapa são definidos os grupos de 

negócio e com cada grupo são discutidos os principais problemas de negócio que eles 

têm necessidade de resolver no dia-a-dia, afim de desenvolver um consenso entre os 

participantes sobre as informações coletadas. A partir deste ponto são apresentadas 

as ferramentas de acesso e o benefício de cada uma delas para a solução dos 

problemas. Feito isto, são definidas com os usuários suas próprias proposições de 

valor. 

Orqanização e priorização: nesta etapa são avaliadas as proposições de valor, 

desenvolvidas na etapa anterior, no sentido de determinar a prioridade de cada uma 

delas no contexto da instituição e organizá-las em uma seqüência lógica de 

disponibilização. 

Desenvolvimento e construção: finalmente, de posse da lista de proposições de valor 

definidas, é possível construir a infra-estrutura física e operacional baseada nas 

condições de custos e riscos avaliados na etapa anterior. 

sta última abordagem foi tratada com mais detalhes por constituir a base 

principal deste trabalho. 

A seguir tem-se uma tabela comparativa apresentando três abordagens 

diferentes com relação ao desenvolvimento do data warehouse e a projeção para o 

processo descrito (Tabela 2-3): 



Jrojetos Etapas do desenvolvimento Mapeamento genérico Características Diferenciais 

Escolher os fatos Modelagem ~écnicas de modelagem 
Armazenar os dados pré-calculados nas tabelas fato Modelagem 
Definir os atributos das tabelas dimensão Modela~em 

J. J. Rome 

-- I Modelagem 1 
Definido por 
Mattison 

Construir a estrutura física do ambiente 



Data warehouse tornou-se um importante mecanismo de apoio ao 

processamento analítico e estratégico. ste fato tem sido evidenciado em diferentes 

organizações influenciadas por ramos de negócios diversos. A partir da análise de 

algumas abordagens, foi observada uma tendência a admissão de um ambiente desta 

categoria, seja por impasses no aproveitamento dos dados disponíveis, como por 

exemplo, grande volume de dados que precisam de tratamentos específicos, seja pela 

falta de tecnologia adequada para as atividades gerenciais sobre o ambiente 

operacional. 

A especialização ou a fragmentação do processo de transformação da 

informação constituem-se artifícios que os negócios utilizam para acompanhar a 

eficiência em termos de gerenciamento do conhecimento. O que se tem visto é que na 

maioria das grandes organizações são criados vários grupos de especialistas, cada 

grupo disponibilizando o seu conhecimento em áreas específicas e dispersas. Esta 

fragmentação do processo pode criar "valas" de conhecimento que podem manter, 

proteger e as vezes esconder informações biteis para outras áreas de negócio 

impossibilitadas de serem acessadas por inúmeras razões (MATTISON, 1997): 

A informação pode estar inacessível através de meios mecânicos ou tecnológicos; 

e A informação foi armazenada de maneira que apenas as pessoas que organizaram 

aquele conhecimento são capazes de entender; 

Alguns grupos podem preferir ocultar detalhes do seu negócio por não querer que 

outras áreas tomem conhecimento destes. 

Algumas empresas têm como produto primário a aplicação do conhecimento 

para a solução dos problemas das pessoas, como é o caso das instituições de saúde. 

Estas instituições não geram nenhum produto, mas o domínio do seu negócio envolve 

a transformação do conhecimento. Neste sentido, Mattisson (1997) seguiu as 

seguintes etapas na construção de um data warehouse na área de telecomunicações, 

as quais podemos adaptar a outra área em estudo: 

Identificar os tipos de conhecimento que estão dirigindo o processo de 

transformação; 



Encontrar na or anização as correlações diretas entre a estrutura básica 

organizacional do negócio e a parte essencial operacional dos sistemas que 

dirigem esta estrutura. 

sta análise permite observar o processo de transformação da informação 

necessário para a tomada de decisão através de uma cadeia de valor'. 

é formado pelas atividades principais, que são aquelas que caracterizam o negócio 

mantido pela organização, e pelas atividades de apoio, que são aquelas que tornam 

possíveis as atividades principais. 

Os exemplos clássicos deste tipo de ambiente referem-se a empresas cujas 

atividades estão associadas a comércio do tipo venda de produtos para avaliação de 

lucros, gerência de investimentos ou análise de mercado. A diversidade de interesses 

levou o ambiente de dados integrados para organizações cujas áreas de negócios 

diferem entre si. Cada organização apresenta requisitos próprios específicos a sua 

área de atuação. stes requisitos caracterizam alguns cenários que impulsionam o 

desenvolvimento de um ambiente de dafa warehouse com objetivos também moldados 

as suas necessidades. 

Das abordagens avaliadas é interessante apresentar aquelas cujos objetivos são 

distintos mas complementam as metas gerais do ambiente. 

A primeira abordagem a ser avaliada está ligada ao ramo das telecomunicações 

e destina-se a prov r subsídios para avaliar as formas que a empresa, os sistemas de 

informação e a infra-estrutura podem ser melhor utilizadas para melhorar a sua 

lucratividade e competitividade (MATTISON, 1997). A outra é um ambiente de 

consolidação de dados farmacêuticos aplicados e integração aos dados de registros 

eletrônicos do paciente para apoiar o tratamento orientado ao paciente, otimizar 

terapias medicamentosas, auxiliar a continuidade do tratamento e obter retornos 

positivos do paciente (K LSO&MYERS, 1998). Por fim, um projeto de data warehouse 

desenvolvido na Universidade de Stanford com objetivos genéricos de colecionar e 

integrar de maneira eficiente informação de fontes de dados heterogêneas, inclusive 

sistemas legados (HAMM R ef a/., 1995). 

RS (1998) ainda chamam a atenção para as diferentes análises 

que podem ser feitas. São elas: a análise passiva de resultados, baseada em perfis, 

1 Cadeia de valor é um conjunto de atividades que geram subsídios para que a 

instituição atinja seus ~bjetivos (PO 



história e tendências utilizadas para definir padrões, planos de testes e cursos de 

ações; e a análise ativa de resultados, baseada nas ocorrências atuais utilizada para 

intervenção apropriada do tratamento e monitoração da situação. Ambas as definições 

podem também ser aplicadas a diferentes áreas de negócio. 

A avaliação das abordagens é apresentada na tabela a seguir (Tabela 2-4): 



Farmacêutico L 
KELSO 

Acadêmico 
WHIPS L 

Cenário I Obietivos esoecíficos da oraanizacão 

volume de dados Executar as tarefas de planejamento e otimização da rede 
Necessidade de analisar os dados brutos ou Medir eficácia da rede 
abstratos (sessões e conexões) 
Necessidade de fazer parte do ambiente Prover ferramentas para auxiliar a: 
competitivo analisando as tendências do Desenvolver rapidamente novas infra-estruturas baseadas em 
mercado marketing 

Efetuar mudanças culturais necessarias para torna-las mais 
I centradas no usuário e menos centrada na tecnoiogia 

Acompanhamento das mudanças tecnológicas I Desenvolver os recursos para ajustar rapidamente as 
I mudanças 
I Analisar o quão bem estas mudanças serão implementadas 

Tradição na análise de dados complexos e uso I Manter a tradição 
de inovações no gerenciamento de dados 
Dados distribuídos em forma e lugares I Avaliar atividades dos especialistas 
diversos Possibilitar a prescrição de tratamentos padronizados 

Promover a eficácia no estabelecimento de tratamentos com 
I medicações alternativas recomendadas. 

Fiecessidade de acessar o valor do tratamento I Capacidade de comparar custos e resultados de tratamentos 

Necessidade de analisar resultados da 
aplicação de medicamentos em pacientes 
distintos para definir tratamentos mais 
eficientes 
Necessidade de prever resu!tados através da 
análise conjunta das queixas do paciente e 

alternativos 
Melhorar a qualidade do tratamento 

Integrar as diversas formas de tratamentos de saúde 

medicação aplicada 
Necessidade de avaliar o progresso do I Melhorar a continuidade do tratamento 
tratamento 
Necessidade de coordenar o tratamento e I Auxiliar a garantia de um curso apropriado do tratamento 
avaliar se os resultados terapêuticos são 
satisfatórios 
Grande volume de informação - artigos, 
relatórios, tutoriais - gerados a todo momento 

antigos 
Ineficiência no processamento de consultas 1 Melhor desempenho nas consultas previamente definidas e a 

. . 

Atrair a satisfação do paciente 

Colecionar dados científicos 

Grande intensidade de dados sendo gerados 
no dia a dia exigindo o espaço dos dados mais 

das bases de dados habituais I dados integrados 

Acesso a dados históricos 

Metas do ambiente 
Manipulação de grandes volumes de dados 
Análise passiva de resultados 
Análise ativa de resultados 

Análises estatísticas 

Analises estatísticas 

Analise passiva de resultados 

Reduzir custos 

Análise passiva de resultados 

Facilitar a comunicaçáo 

Análise ativa de resultados 

Análise ativa de resultados 
Facilitar a comunicação 

Manipulação de grandes volumes de dados 
Integração das diversas fontes de dados 

Integração das diversas fontes de dados 

Eficiência em consultas analíticas 



A principal questão relacionada à coexistência do ambiente dos sistemas 

operacionais e do ambiente dos sistemas analíticos refere-se a organização física de 

suas bases de dados. e um lado aplicações baseadas no processamento de 

transações que requerem alto desempenho; do outro, os dados são organizados $de 

maneira apropriada para atender consultas e relatórios específicos (CODD et al, 

1994). Por estes aspectos, já se pode perceber o quanto são incompatíveis as 

estruturas exigidas por cada ambiente e, consequentemente, a necessidade de 

tecnologias que atendam às duas demandas. 

A maioria das ferramentas de acesso a data warehouses explora a natureza 

multidimensional dos dados. Para isto, tornou-se comum estruturar os dados em 

bancos de dados relacionais tradicionais em esquemas do tipo estrela ou flocos de 

neve, descritos anteriormente. stes esquemas utilizam múltiplas tabelas e 

relacionamentos para simular esta característica. 

m termos de bancos de dados multidimensionais, existem alguns mecanismos 

que valorizam a sua existência acrescentando atrativos para os usuários finais. Em 

muitas situações deseja-se, apenas, selecionar um subconjunto de interesse e 

analisá-lo de forma mais detalhada através de seus atributos. fietornando a analogia 

entre o modelo multidimensional de dados e um cubo, o mecanismo de pivoting, 

sugere que este cubo seja rotacionado para mostrar uma face particular. Outra 

operação importante é chamada de slicing and dicing que permite a seleção de uma 

face ou subconjunto do cubo. São importantes, também, as operações de roll-up e 

drill-down que se referem a navegação hierárquica entre as dimensões. Muitas vezes, 

a análise se inicia nos dados agregados e depois parte-se para o detalhamento maior, 

ou vice-versa (AG AWAL et al, 1997). 

A tecnologia destinada ao processamento analítico (OLAP) surgiu para evitar 

que fossem usados artifícios na tecnologia existente para o processamento de 

(On Line Transacfion Processing) é um conjunto de classes 

de programas que facilita e gerencia aplicações orientadas ao processo de 

transações, tipicamente para entrada e recuperação de dados. OLAP (On Line 

Analiiical Processing) é a tecnologia que habilita os usuários a acessar dados de 

maneira multidimensional, rápida, interativa e fácil de usar, desempenhando 

computações métricas avança o tipo comparações, variações de porcentagem, 



classificações e taxas multidimensionais nos dados no data warehouse (DAPHNE, 

1998). 

A principal diferença entre as aplicações OLTP e o data warehouse é a 

capacidade deste para descrever precisamente o passado. Isto ocorre devido ao fato 

destes sistemas estarem sempre atualizando os dados com novas entradas, sem 

sobrepor dados antigos (KIM ALL, 1996b). A habilidade de apresentar relatórios 

multidimensionais e prover análises dos dados também diferencia OLAP de qualquer 

outra ferramenta de consulta e relatório disponível (DAPHNE, 1998). 

xistem três importantes categorias de OLAP, que diferem entre si na forma 

como os dados são armazenados fisicamente mas que mantém a mesma interface e 

habilidade analítica: 

), determina que os dados e agregações devem 

ser armazenados em uma estrutura multidimensional, ganhando em desempenho 

no processamento dos cubos. 

), determina que os dados devem ser armazenados em 

uma estrutura relacional ou apoiado por consultas em SQL, permitindo usufruir das 

vantagens da tecnologia relacional e do gerenciamento de dados mais comum, 

mas o processamento dos cubos deve ser feito na utilização. 

), determina que os dados devem ser armazenados em 

bancos de dados relacionais e as agregações em estruturas multidimendionais. 

sla categoria oferece as vantagens do MOLAP para as agregações sem duplicar 

o armazenamento dos dados. 

Os produtos que seguem a linha do ROLAP oferecem mecanismos de 

servidores analíticos, ferramentas de análise e relatórios, a partir de uma visão 

relacional através da lógica do sistema. 

ara atender a estes e outros requisitos, fornecedores de SGBD relacionais têm 

adicionado funcionalidades a seus produtos ou incluído extensões as estruturas de 

armazenamento e aos operadores relacionais, como no caso do RedBrick, e 

esquemas de indexação especializados, como oferecido pelo Sybase IQ. Estas 

funcionalidades podem melhorar o desempenho para recuperações por conteúdo 

através de pré-junções de tabelas usando indices ou pelo uso de listas'de índices 

totalmente invertidas. Alguns utilizam um esquema de mapeamento de bits para pré- 

processar as relações e até as vezes, outras relações armazenadas de 



outra forma que não por linhas. ste caso tem a vantagem de ser uma extensão do 

mecanismo de indexação para um banco relacional, complementando o espaço de 

abordagem, entretanto, requer tempo e espaços adicionais para os 

LBON, 1997) (AG AL el al, 4997). Outros produtos disponíveis, que 

seguem estes princípios ou equivalentes são: DSS Server da MicroStrategy, o Axsys 

da Information Advântage Inc., MetaCube da Informix Software lnc. (FIRESTONE, 

1997). 

Os fabricantes que optaram por bancos multidimensionais, o fizeram mantendo 

os dados organizados como um cubo n-dimensional baseado numa estrutura de 

armazenamento especializada não relacional, implementada utilizando um array 

esparso para armazenar as agregações pré-computadas, como por exemplo Essbase 

da Arbor SoFtware e o entium da Planning Sciences. A opção de manipular 

diretamente objetos multidimensionais, é recomendada para ambientes mais estáveis 

no que diz respeito a mudanças de requisitos. Nos bancos de dados 

multidimensionais, as dimensões são identificadas ao criar a estrutura do banco. Por 

esta razão, muitos deles exigem uma recarga completa quando ocorre uma 

reestruturação, de forma que adicionar uma nova dimensão pode ser trabalhoso. 

ntretanto, têm a vantagem de ser uma representação compacta e eficiente, se o 

volume de dados for pequeno (W LDON, 1997) (AGRAWAL e1 al, 1997). 

Por outro lado, os dados de um data warehouse podem estar distribuídos por 

múltiplos bancos de dados, inclusive sob diferentes sistemas de gerenciamento, como 

já foi visto nos aspectos de distribuição de dados. Pelo fato dos bancos de dados 

multidimensionais fornecerem uma visão específica dos dados da empresa, cada área 

pode assumir uma organização dos dados para a sua visão do negócio, atendendo as 

suas necessidades. No entanto, é pouco provável que a mesma estrutura atenda, 

igualmente bem, as questões de tomada de decisão das diversas áreas da empresa. 

Neste caso, um sistema de banco de dados relacional é usualmente mais adequado 

para gerenciar um banco de dados integrado, provendo uma estrutura mais 

descompromissada em relação aos principios analíticos de acordo com as 

necessidades de cada área. 

Uma solução frequentemente encontrada é a separação do gerenciamento dos 

dados entre o data warehouse relacional integrado da empresa e os seus data marts 

multidimensionais. sta alternativa introduz a necessidade de uma estratégia de 

distribuição de da s que coordene a alimentação de novos dados aos bancos 

multidimensionais. ma solução semelhante é adotada no caso em que o data 

warehouse possui e detalhe: a camada atômica, de maior nível de 



detalhe, é mantida em forma o relacional, enquanto a camada contendo dados 

resumidos, pode ser mantida em formato multidimensional. Gerenciadores como 

Acumate da Kenan Technology Inc., xpress da Oracle Corp. e Lightship da Pilot 

Software Inc., começaram como ferramentas de apoio a tomada de decisão, com 

formatos de armazenamento proprietários otimizados para processamento do tipo 

stes produtos tiveram sua aplicabilidade estendida pela adição de acesso 

relacional, sem que abandonassem o formato multidimensional (WELDON, 1997). <. 

De acordo com o que foi visto no início deste capítulo, a análise multidimensional 

dos dados não é algo novo. Por diversas razões, os dados já eram extraídos da forma 

que havia disponível no ambiente operacional existente e transformados em planilhas, 

relatórios, gráficos, enfim, em algum formato do qual se o pudesse extrair informações 

para análises. 

A renovação foi encontrada na parte de engenharia de sistemas e tecnologias 

que pudessem apoiar através de métodos e ferramentas todas as necessidades de 

extração, transformação e agregação dos dados e, também, na apresentação das 

informações. Uma visão detalhada desta evolução pode ser encontrada em (PENDSE, 

2000). 



Neste capítulo são apresentados alguns sistemas de 

informação desenvolvidos para a área médica e exemplos de 

sistemas em ambientes integrados, assim como alguns aspectos 

importantes neste contexto. 

A revolução da tecnologia da informação, provocada pela crescente demanda 

nos diversos setores industriais como bancos, empresas aéreas e setores de 

manufaturas e de serviços, atingiu a área médica após mais de 10 anos de 

estabelecida nas outras áreas. Os sistemas que utilizam informação médica 

aproveitam as opot-tunidades dispostas pela tecnologia para promover serviços de 

saúde reduzindo custos e melhorando a qualidade. 

sta revolução na área de saúde envolve a implementação de registros médicos 

eletr6nicos, atualização dos sistemas de informação hospitalar, utilização de intranets 

para compartilhar informações entre os participantes relacionados, utilização de redes 

públicas, tipo Internet, para distribuir informações relacionadas a saúde e promover 

diagnósticos remotos via telemedicina (RAGHUPATHI, 1998). Sistemas de 

informação projetados especificamente para registrar ou transmitir informações 

clínicas detalhadas de um paciente específico para uso direto do especialista são 

raros e muitas vezes são limitados a reportar resultados de exames laboratoriais e 

radiológicos (KA 

Muitos sistemas têm sido desenvolvidos com diferentes objetivos para atingir 

diferentes grupos de interesse. A principal característica dos sistemas na área médica 

é o tipo de dado manipulado. ST AMMOND in (KAMIR Z ef a/., 1994) 

apresentaram o seguinte resumo dos tipos de dados que podem ser encontrados num 

sistema de registro médico: 



ráficos: são dados de identificação e dados sócio-econômicos do 

paciente; 

ados genéricos e independentes do tempo: são os protocolos de pesquisa, como 

informações de um determinado tumor ou um registro das necessidades especiais 

do paciente; 

Problemas ou diagnósticos: incluem fatores associados que podem indicar a origem 

de um problema, se o mesmo está ativo ou inativo, e as datas dos tratamentos 

associados; 

Dados temporais: dados que não são gerados por uma solicitação ou prescrição, 

mas são analisados segundo sua variação no tempo, como por exemplo as queixas 

, resultados do exame físico e avaliação do progresso da doença; 

Dados gerados a partir de uma prescrição, resultados de testes laboratoriais e 

radiológicos; 

Terapias, incluindo dietas, vacinas, prescrições etc.; 

Dados de admissão1 consulta: incluem datas, lugares e dados gerados durante uma 

consulta. 

Ainda pode-se citar os dados de informação genérica sobre saúde utilizados em 

sistemas de educação e tutoriais. 

m se falando de sistemas hospitalares são, também, importantes os dados 

internos financeiros mantidos pela instituição. Por muitos anos, os sistemas de 

informação hospitalar mantinham apenas dados administrativos (AND 

Recentemente estes dados têm sido cada vez mais utilizados no sentido de otimizar o 

atendimento e melhorar a qualidade dos resultados. 

Um dos principais problemas encontrados no desenvolvimento de sistemas que 

envolvem registros eletrônicos de pacientes é a resistência dos especialistas em 

modificar a sua forma de tratar os dados do paciente. Este problema se dá 

principalmente pela dificuldade de estruturar a informação médica. Grande parte do 

atendimento é subjetiva e muitas vezes própria do especialista, o que leva a 

preferência por dados dispersos e não definidos, como campos em texto livre, e a 

resistência de muitos em compartilhar o método individual de tratamento. Os dados 

estruturados exigem dos especialistas um vocabulário comum predefinido, tornando 

mais fácil o uso da informação para pesquisas clínicas e garantia da qualidade, para 

troca de informações en re outras instituições de saúde, para sistemas integrados de 

ara acesso online à iteratura biomé ica e muitos ou 



or outro lado, a. in rmação em texto livre pode dar maior 

liberdade de o ao especialista e o aproxima mais do registro em papel, 

embora muitas vezes dificulte a comunicação entre os colegas devido a problemas 

como a forma de o anização do texto. 

Mesmo com o desenvolvimento dos sistemas de informação de laboratórios e 

radiologia, os métodos usados para registrar e compartilhar informação não foram 

alterados desde a concepção do registro médico formal mantida há anos. Embora 

muitos estudos tenham mostrado sérias inadequações nos registros médicos 

manuscritos, a conveniência em utilizar o papel dificulta a aceitação do registro 

eletrônico (AND ON, 1998, WHN, 1998). 

Muitos sistemas têm sido desenvolvidos nesta área, ainda que se considere os 

problemas apresentados na sessão anterior em relação a organização da informação 

médica. Aliam-se, para isto, interesses dos especialistas, em melhorar a qualidade e o 

custo do trabalho, e o interesse dos desenvolvedores de sistemas em expandir o 

conhecimento e investir em uma área com grande potencial. 

Os sistemas podem variar em escopo, sendo genéricos, para toda a área 

médica, específicos para uma especialidade - neurologia, cardiologia, oncologia etc. - 

ou para uma categoria, abrangendo sistemas administrativos simples, sistemas 

educacionais, prontuário médico eletrônico, teleconsultas entre outros. Uma 

característica desses sistemas é tornar cada vez mais próxima a informática do 

domínio médico, ou seja, desenvolver sistemas voltados para as necessidades reais 

de médicos, pacientes e, até mesmo, estudantes em formação. 

Os sistemas de informação compreendem toda a tecnologia necessária para 

aquisição, armazenamento e recuperação de qualquer forma e tipo de informação. Os 

avanços tecnológicos em hardware possibilitaram a diversificação na forma de 

apresentação da informação e levaram a evolução do software no sentido de 

acompanhar estas inovações e possi Mar melhor utilização da informação. 

Os sistemas de informação médica envolvem o armazenamento e recuperação 

de informações relacionadas ao stas informações são desde dados 

administrativos e orçamentais do paciente até os dados gerados no seu atendimento 



como sua história clínica, dados do exame físico, prescrição médica, diagnóstico, 

tratamento adotado etc. odemos listar alguns dos objetivos destes dados 

relacionados à melhoria do trabalho dos especialistas, à maior utilização dos dados 

disponíveis e à satisfação geral do paciente: 

Organização e codificação de conhecimentos e dados médicos; 

Aquisição e representação de conhecimentos de avaliação adquiridos através da 

experiência prática dos especialistas; 

Comunicação entre profissionais de saúde através de sistemas informatizados e 

facilidade de acesso a especialistas mais experientes; 

Padronização da informação médica para facilitar a comunicação e o acesso aos 

diversos níveis de profissionais da área de saúde. 

0 s  estudos relacionados a registros de pacientes têm direcionado os interesses 

nas questões de aquisição e representação da informação como também na avaliação 

da qualidade da informação e aceitação do processo (RECTOR, 1996). Os sistemas 

que manipulam informações médicas devem estar preparados para trabalhar com 

grandes bases de dados com diferentes níveis de estrutura, bem como prover um alto 

nível de acesso não mais baseado em critérios precisos e tradicionais de consulta. 

Assim devem ser abrangentes e flexíveis, capazes de extrair informações em 

diferentes bases de dados e em diferentes formatos (LIMA et a/., 1997). 

A manipulação de dados médicos exige alguns critérios que podem ser 

avaliados para qualquer tipo de dado que esteja sendo tratado. Estes critérios podem 

ser enumerados como (R CTOR, 1996): abrangência, precisão, disponibilidade, 

rapidez, aceitação pelo usuário (profissional médico) e aceitação pelo paciente. 

A abrangência deve ser avaliada tanto em relação ao paciente, no sentido de 

que registros médicos devem conter todos os dados médicos e eventos terapêuticos 

ocorridos em toda sua vida para seus cuidados adequados, bem como suprir as 

necessidades do clínico na observação e avaliação dos registros. Deve possibilitar a 

manipulação das diferentes formas, mas também oferecer uma ligação coerente entre 

eles. A visualização dos dados deve ser feita de maneira conveniente e precisa, de 

modo que os usuários devem ser capazes de acessar essas informações com a 

mesma naturalidade e confiabilidade com que usam o papel. Isto pode estar 

relacionado ao fato de que o uso do computador, no acesso aos dados, não deve 

perturbar o paciente durante o atendimento (RATI 



O rápido desenvolvimento dos sistemas de informação computadorizados e da 

informática médica tem disponibilimado uma variedade de documentos em diferentes 

formas. Grande quantidade desses dados tem sido gerada em forma de imagens. Isso 

se deve ao fato dos especialistas basearem-se, cada vez mais, nas diversas 

modalidades de imagens para formular seus diagnósticos. Por esta razão, os sistemas 

de informação que utilizam este tipo de dado devem estar aptos a visualizar e 

comparar as imagens em suas modalidades, correlacionando o que foi observado com 

o restante das informações disponíveis em outra forma (RATIB, 1997). As novas 

tecnologias de computação são responsáveis pelos avanços em imagens médicas 

relacionados à sua aquisição e apresentação. Ao lado disso está a importância da 

visualização do problema no momento da definição do tratamento, principalmente em 

casos de cirurgia ou casos em que há uma evolução da patologia e esta evolução 

precisa ser avaliada nos diversos estágios. 

Os sistemas de informação com imagens, normalmente, estão integrados a 

outros sistemas de informação. Isto ocorre com mais freqüência no caso de sistemas 

de informação com imagens médicas pela necessidade de integrar, por exemplo, o 

sistema de informação hospitalar ao sistema de informação radiológica. Esta 

integração favorece à aplicabilidade e a utilidade desses sistemas em geral (CWANG 

et a/., 1992). 

Nos sistemas de informações, em geral, mais importante do que o 

armazenamento da informação é a forma com que esta será acessada. A recuperação 

da informação é uma das áreas onde mais se concentram as atenções nos sistemas 

de gerenciamento de banco de dados. A ela pode-se associar a eficiência no tempo de 

resposta e a consistência do armazenamento. 

O crescimento explosivo da quantidade de informação disponível, nas suas 

diversas formas, tem propiciado a busca de ferramentas eficientes de recuperação da 

informação. A eficiência na busca e recuperação da informação está intimamente 

ligada a sua representação interna. Muitas vezes grandes quantidades de dados são 

ignoradas, ou até mesmo dados deixam de existir sem nunca terem sido acessados, 

por não haver uma maneira efetiva de recuperá-los. 

Diversos trabalhos de pesquisas sobre busca e recuperação da informação têm 

sido utilizados para atender aos mais variados propósitos. Recuperação de textos, 

através da indexação de palavras chaves e métodos de busca por similaridade da 

isponívei e relevancia (SALTON, 1995) ( RS et a/., 1996). 



ens por indexação. de objetos (DE MARSICOI et al, 1996), 

comparação de cores (FL M, 1995), modelagem semântica (CHU et al, 1994). Estes 

métodos utilizam técnicas variadas como a utilização de artifícios do tipo redes 

neurais, lógica óuzzy, cálculos estatísticos. 

Os sistemas de apoio a decisão em medicina são programas destinados a 

melhorar as atividades e os resultados no processo de tomada de decisão dos 

especialistas. A principal motivação para a construção deste tipo de sistema nesta 

área é a habilidade de processar em tempo e precisão satisfatórios diversas 

informações, em virtude da constante preocupação com a satisfação do paciente e 

necessidade de um processo ótimo de tomada de decisão. Um fator importante neste 

contexto é o aumento progressivo do volume de dados, diversidade de informações 

geradas e inovação do conhecimento médico que devem ser utilizados neste 

processo. 

O dia a dia do especialista da área médica gira em torno de tomadas de decisão, 

seja pela escolha dos dados necessários para elucidar uma questão ou pela decisão 

em si. Desta forma, o questionamento feito ao paciente, os exames requisitados, a 

determinação da patologia sugerida através da análise dos dados (diagnóstico), a 

definição do tratamento terapêutica que deve ser adotado, o acompanhamento do 

tratamento seguido, a determinação da necessidade de intervenção cirúrgica, são 

alguns dos tipos de decisão frequentes na atividade dos profissionais da área médica 

a que podem ser apoiadas por estes sistemas. 

Os sistemas inteligentes de apoio a decisão utilizam técnicas de inteligência 

artificial para apoiar o especialista no processo de tomada de decisão através da 

sugestão de diagnósticos e terapias. stes sistemas são importantes quando as 

informações são incertas ou incompletas e podem ser do tipo passivo, que o 

especialista procura somente quando necessita de auxílio em seu processo de tomada 

de decisão; ou pode ser ativo se o sistema é preparado para emitir alertas no 

acontecimento de certos eventos. 

Os sistemas inteligentes de apoio a decisão, também conhecidos como sistemas 

especialistas, possuem uma base de conhecimento lida como o componente de apoio 

as decisões que contém o conhecimento do sistema e uma máquina de inferência 

preparada para utilizar esta base de conhecimento de forma correta e no momento 

ta base é alimentada com o conhecimento de especialistas da área em 

do o sistema útil no apoio a ecisão de não especialistas. 



em do conhecimento no processo de tomada de decisão é 

muito importante para diferenciar as categorias deste tipo de sistema. Os ambientes 

de apoio à tomada de ecisão discutidos no capítulo anterior disponibilizam recursos 

para auxiliar o processo de tomada de decisão através das informações geradas nas 

diversas fontes a instituição em conjunto com o conhecimento do usuário para guiar 

este processo. Desta forma, não existe nesta categoria um conhecimento embutido no 

ste é induzido pelo especialista através da formulação de consultas que 

podem ser vistas como perguntas ao sistema em relação aos dados do assunto em 

questão. 

m qualquer tipo de sistema de apoio a decisão alguns aspectos possuem 

fundamental importância para garantir a qualidade na realização das tarefas as quais 

estes sistemas se propõem. Alguns deles são listados a seguir, chamando-se atenção 

para as características dos ambientes de dados para análise: 

Utilização de dados precisos. Todo o processo decisório baseia-se na diversidade 

de dados disponíveis e depende diretamente da qualidade deles. Desta forma, é 

importante que sejam coletados de maneira adequada e que sejam suficientes 

possibilitando o mínimo de informações necessário para apoiar o processo. É 

importante ressaltar que a exist6ncia de dados em excesso pode prejudicar o 

desempenho do processo de análise. Como foi visto no capítulo anterior, é necessário 

se tratar os dados extraídos das fontes dispersas e definir o nível de detalhes que 

será tratado no data warehouse. 

Usabilidade da interface. Uma preocupação presente na área da informática 

médica é quebrar o bloqueio dos médicos à utilização de computadores para apoiar o 

seu trabalho. Daí a importância da interface do sistema que se comunica com o 

usuário, neste caso, o profissional da área médica. Sendo assim, a sua utilização não 

pode ser um desafio impactando no curso habitual do trabalho, distraindo a atenção 

do paciente que está sendo atendido ou retardando o trabalho de análise. 

Conhecimento confiável. Tanto para o desenvolvimento de uma base de 

conhecimento embutida, no caso dos sistemas inteligentes, como para a elucidação 

de problemas através da análise de dados, nos ambientes da dados integrados, é 

fundamental que o responsável por estas tarefas seja especialista na área que está 

sendo tratada; ou seja, não adianta oferecer os subsídios para construção ou 

utilização de dados da área de cardiologia se o indivíduo não possuir o conhecimento 

pertinente. 



utilização apropriada do conhecimento. No contexto dos sistemas 

inteligentes, isto é o equivalente a organização de um bom mecanismo de inferência, 

responsável pela utilização adequada da base de conhecimento. Já nos ambientes de 

dados para análise, esta capacidade está diretamente relacionada à habilidade do 

especialista em selecionar adequadamente os dados em conjunto com a utilização do 

seu conhecimento específico e a experiência adquirida na área. 

perceber, os níveis de tomada de decisão de cada um são 

diferentes, o que pode justificar a utilização do termo não ser adequada muitas vezes 

aos sistemas de ambientes de dados para análise, mesmo porque existem outros 

objetivos além de apoio às decisões gerenciais. 

Com o advento das reformas nos tratamentos clínicos e a rápida introdução do 

tratamento gerenciado no ambiente de saúde, a necessidade do acesso mais eficiente 

das informações médicas tem crescido dramaticamente para administradores de 

hospitais, especialistas, enfermeiros e pesquisadores. Para que as instituições de 

saúde sejam mantidas neste ambiente altamente competitivo, elas devem ser capazes 

de processar, gerenciar e analisar rapidamente grandes quantidades de informação. 

Da mesma forma, pesquisadores da área se esforçam em aumentar a qualidade dos 

tratamentos de saúde, baseando-se em resultados clínicos e estudos mais extensos 

que envolvem regimes de tratamento, procedimentos e práticas médicas. (SCULLY et . 

al, 1997). 

Os ambientes que atendem a estas necessidades têm como uma das principais 

características a integração dos dados disponíveis na instituição gerados para os 

diferentes propósitos das atividades operacionais e analíticas. Por esta razão, foram 

descritos em detalhes apenas os sistemas de informação e os sistemas especialistas, 

pois estes apresentam potencial para que tenham seus dados integrados em uma 

base comum, uma vez que possuem entrada de dados completa e armazenamento 

em diferentes ambientes da instituição. 

No contexto de a licações e dados da área médica, pode-se encontrar duas 

denominações para ambientes de análise, cada uma com objetivos bem definidos e 

organização própria. a delas é o conceito de repositório de dados clínico que 

representa a integraç as bases de dados operacionais dispersas e a outra é o data 



warekouse clínico que, como já vimos, é a organização de uma base de dados para 

fins analíticos e, neste contexto, avaliação de experiências e ensaios médicos. 

o de uma instituição normalmente ocorre de forma não integrada. 

Cada área descobre uma necessidade em termos de automatização da informação e 

implementa esta necessidade, sem se preocupar com a integração com as outras 

bases de dados ou sem apresentar interesse nos outros dados. 

Numa instituição de saúde é comum haver sistemas para exames de laboratório, 

sistemas para controle farmacêutico e sistemas para exames radiológicos. Os 

sistemas administrativos, muitas vezes, existem para atender as contas médicas e 

controlar custos do paciente, e muitas vezes possui dados demográficos e algumas 

informações a respeito da visita do paciente a instituição. Com este exemplo, percebe- 

se que é possível aprofundar-se no acompanhamento de um paciente, através dos 

dados disponiveis a partir dos sistemas de informação da instituição. A dificuldade 

está no acesso rápido e fácil destas informações. 

Não é impossível que cada uma das aplicações disponíveis esteja alimentando 

bases de dados em diferentes SG s. O acesso fácil a estas informações que estão 

armazenadas em múltiplas bases é problemático devido a natureza do fabricante, aos 

formatos e a variedade de diferentes protocolos de comunicação. Este aspecto 

importante chama a atenção para a possibilidade de haver sistemas legados. Não é 

difícil imaginar o quanto, muitas vezes, estes dados são ignorados por estarem 

disponiveis em plataformas pouco comuns. Com os avanços da microcomputação e 

as facilidades que esta arquitetura dispõe em termos de interface e conectividade, os 

adventos em informatização são sempre afastados do mainframe, deixando, desta 

forma, para os sistemas legados, o histórico ou apenas o que ainda não foi re- 

implementado com a nova tecnologia (SCULLY el al, 1997). 

Com o conhecimento das possibilidades de informações disponíveis e maior 

participação de especialistas, enfermeiras, pesquisadores médicos e administradores 

em atividades que requerem a avaliação comum de informação das diversas áreas, 

surgiu o conceito de reposit0rio de dados clínicos. 

Um repositório e dados clínicos é uma base de dados central que reúne os 

dados gerados por todas as aplicações operacionais da instituição, inclusive os 

sistemas médicos legados, para fins clínicos. Este repositório tem como principal 

objetivo otimizar o acesso e recuperação e informações dispersas, na instituição, em 



relação a um paciente. Sendo assim, mantém uma estrutura relacional sem 

compromisso com os aspectos de dimensionalidade. 

de um repositório de dados clínicos que coleta informações 

armazenadas desde 1975, quando foram instalados os sistemas médicos, ate os dias 

atuais. O repositório é atualizado continuamente com os dados correntes e constitui 

um único lugar para informações clínicas administrativas e de pesquisa do Instituto, 

com informações demográficas dos pacientes e de exames de laboratório. 

Na University of Virginia Wealth System, foi projetado um repositório de dados 

clínicos para prover uma visão retrospectiva rápida, detalhada e flexível dos 

tratamentos de saúde realizados em pacientes de algumas instituições. Este projeto 

está sendo desenvolvido pela ITC-Academic Computing Health Sciences em 

cooperação com o Departamento de Ciências de Avaliação de Saúde (DWES), Centro 

Médico de Computação (MCC), Fundação de Serviços de Saúde (HSF)~ e vários 

outros departamentos clínicos. O repositório utiliza um banco de dados relacional 

(Sybase) para manter uma base de dados integrada, derivada de várias bases de 

dados de saúde mantidas pelo MCC, HSF, departamentos individuais e algumas 

coleções de dados estaduais e nacionais. 

Quando estes objetivos são ampliados na busca de informações consolidadas, 

envolvendo grupos de pacientes, para pesquisas mais complexas, é necessária a 

estrutura de um data warehouse que facilita as diversas possibilidades de cruzamento 

de dados. 

No capítulo anterior, foi discutida a organização de um data warehouse e suas 

potencialidades. No contexto da área médica é importante estar atento para a 

natureza dos dados e as possíveis dimensões. 

O escopo de um data warehouse clínico pode ser amplo, abrangendo desde os 

dados pessoais dos pacientes até dados financeiros da instituição; como também 

pode ser restrito a uma especialidade e composto de todos os dados inerentes a esta 

especialidade. 

NIH - National Institute of Health - http://www.cc.nih.gov/isd/cdr/index.html 

2 epartment of Health Evaluation Sciences, MCC - Medical Center Computing, HSF - 

Health Services Foundation 



nsen (1998) lançaram a idéia de que um data warehouse clínico 

deve apoiar diversos níveis de análise de dados (Figura 3-1). O primeiro nível é o nível 

do paciente, composto por dados pessoais do paciente, voltado para prover o melhor 

tratamento possível. O próximo nível é o nível de grupo onde são analisados dados de 

um grupo de pacientes com alguma particularidade comum. Este nível é importante 

para analisar os tratamentos adotados e os respectivos resultados de modo a avaliar o 

processo, sendo tambkm impo ante para a pesquisa e atendimentos médicos. O 

último nível é o ní I da instituição de saúde, onde dados clínicos, financeiros e 

pessoais do pacien são combinados para que se possa analisar a qualidade dos 

serviços oferecidos. 

Instituicão 

Comunidade 
(grupo de pacientes) I 

Indivíduo (paciente) I 

ção em data warehouse clínico 

R, 1998) desenvolveram uma metodologia sistemática para 

analisar estados de saúde de comunidades. O CATCH/IT~ é definido como um 

completo avaliador para permitir o rastreamento do estado de saúde da comunidade. 

sta avaliação era feita manualmente, e passou a utilizar a tecnologia da informação 

para automatizar a metodologia, através de um data warehouse de larga escala, 

relatórios e formulários acessíveis e técnicas de data mining e análises estendidas. O 

CATCW conta com 226 indicadores de estados de saúde de múltiplas bases de dados 

e utiliza uma estrutura de comparação inovadora e critérios de avaliação calibrados 

para produzir uma lista ordenada dos problemas de saúde da comunidade. Este 

3 /IT - Çomprehensive Assessment for Tracking Community Healthl Information 

Tecnology 



sistema tem sido usado em muitas cidades da Flórida, com atenção para as questões 

de saúde de maior prioridade e medindo o impacto das despesas com saúde nos 

retornos da comunidade. 

NOVIUSihn data warehouse provê a base da infraestrutura e capacidade 

analíticas necessárias para entender e gerenciar custo, qualidade e desempenho. É 

composto por um data warehouse que padroniza, armazena e gerencia dados clínicos 

demográficos e financeiros através de uma rede integrada de saúde (IHN~). NOVIUS 

auxilia os usuários na importação, integração e gerenciamento de dados de uma 

variedade de fontes de dados, incluindo sistemas médicos compartilhados, sem 

atentar para a origem dos dados. sta solução única melhora tanto a qualidade das 

decisões de negócio como a habilidade de gerenciar mudanças e desempenho 

operacional (NOVIUS.IHN, 1999). 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos neste sentido. Algumas instituições têm 

trabalhado apenas em repositório de dados clínicos (NIH, UVaHS), outras apenas em 

data warehouse clínico (NOVIUS, ( NDT&HEVNER, 1998)). Na maioria das vezes, 

os projetos começam como repositório de dados clínicos e são ampliados para data 

warehouse, ou possuem as duas abordagens associadas no mesmo ambiente. São 

discutidos alguns exemplos a seguir. 

O sistema de apoio à decisão clínica desenvolvido pela M E D ~ ~ ~  possui 

poderosas capacidades analíticas permitindo a análise de resultados e provendo 

facilidades para o desenvolvimento de protocolos. MEDai é uma companhia 

especializada em utilizar técnicas de inteligência artificial para análise de dados 

médicos. Neste sistema estas técnicas são utilizadas para ajustes de riscos para os 

pacientes. Para a exploração dos dados são disponibilizadas técnicas de data mining 

ste sistema tem características de data warehouse e repositório de 

dados clínicos para o qual são extraídos dados de um sistema hospitalar existente 

para compor dados clínicos e financeiros (MEDAI, 1999). 

- 

4 IHN - Integrated i-iealth Network 

Dai - Medical Artificial Intelligence 



O departamento de informática médica do Columbia-Presbyterian Medical 

 ente?, têm desenvolvido um complexo Sistema Clínico de Informação do qual faz 

parte um repositório de dados clínicos e um data warehouse clínico. O repositório de 

dados contem cerca de 2 milhões de pacientes armazenados durante 10 anos. Cada 

registro de paciente, no repositório, consiste de uma coleção de eventos clínicos que 

estão relacionados à saúde do paciente. stes eventos são informações genéricas 

sobre a atividade realizada na ocasião - o que foi feito, quando, por quem e onde - ou 

alguma informaçã cífica sobre o evento. O data warehouse, cuja iniciativa foi do 

departamento de aios Clínicos, 6 implementado em um banco de dados relaciona1 

(Sybase) e alimentado desde 1994 a partir de fontes de dados clínicos e financeiros, 

gerando uma coleção integrada de 1,5 milhões de pacientes. Além de estar conectado 

aos diversos departamentos clínicos do próprio centro, em 1998 o data warehouse 

passou a receber dados da base do New York Hospital, resultando em mais de 5 

milhões de registros de pacientes. O data warehouse serve a especialistas, 

pesquisadores e administradores. Para manter a confidencialidade dos pacientes, os 

pesquisadores devem obter autorização do lnstitutional Review Board (IRB) para 

acessoaosdados. 

0 ~ a r e ~ e b ' ,  desenvolvido pela University of Michigan Health System (UMHS), 

consiste de três componentes principais: um repositório de dados, uma intetface WEB 

e uma coleção de rotinas para carregar e validar os dados. O repositório também está 

em um banco de dados relacional (Sybase), e os dados são identificados através do 

número de identificação do paciente e de seu número de identificação da admissão do 

paciente. O CareWeb oferece as facilidades de um repositório de dados clínicos no 

rastreamento do tratamento de um paciente e de data warehouse através do 

relacionamento de dados de vários pacientes e rotinas de drill down. Todos os 

principais elementos de dados de interesse possuem referências cruzadas que 

podem, facilmente, gerar visões agregadas de tratamentos de saúde envolvendo um 

só paciente ou todos os pacientes disponíveis. Todo ano o UMHS recebe cerca de I 

milhão de pacientes externos e o hospital da Universidade trata mais de 33.000 

pacientes internados, centenas de exames de laboratório e radiológicos. Relatórios 

clínicos e outras informações são criados para estes pacientes em diversos sistemas 

espalhados na instituição. 

6 CPMC - http://www.cpmc.columbia.edu/edu/topics/repository.html 



Segundo (JAJO et al, 1999), a utilidade dos sistemas de informação parte de 

três propriedades básicas: disponibilidade, integridade e segurança. Disponibilidade no 

sentido de que os recursos do sistema precisam ser funcionais e acessíveis o 

suficiente para atingir os objetivos propostos. Integridade para garantir um sistema 

internamente consistente e um modelo válido do mundo real. E por fim, a segurança, 

para que os usuários est am confiantes de que não existem áreas comprometidas no 

sistema e que são seguidas políticas mandatórias e criteriosas. 

A recente incorporação da informatização e a existência de bancos de dados 

trazem inúmeras possibilidades de avaliação epidemiológica a partir da utilização de 

registros hospitalares, ambulatoriais e certificados de óbito. A implantação de sistemas 

de informação suscita discussões sobre possíveis "desvios" na utilização de 

informação e quebra de confidencialidade de pacientes e indivíduos participantes de 

m outras situações, grupos de interesse podem se opor ao uso de 

informações de saúde quando a autoria dos procedimentos pode ser identificada e 

utilizada para uma auditoria médica ou de outra natureza. Grupos industriais e 

comerciais podem considerar não adequados sistemas de informação que permitam a 

identificação de riscos ocupacionais e ambientais por pessoas que não fazem parte na 

organização. 

O compartilhamento de registros de pacientes e maior facilidade de acesso as 

informações fazem parte dos objetivos primários de sistemas médicos. Estas 

necessidades chamam a atenção para um aspecto importante na concepção de 

sistemas médicos que é a segurança dos seus dados. Este aspecto está ligado a 

diversos fatores na manipulação dos dados e a ausência dele pode gerar diversos 

problemas econômicos, psicológicos e sociais (BARROWS, 1996). Embora se possa 

argumentar que os registros em papel são frágeis e despreocupados deste aspecto, a 

capacidade de alteração, violação e divulgação das informações com os registros 

eletrônicos é muito maior, devido às possibilidades de cópias de arquivos, transmissão 

de dados via redes, divulgação de informações a áreas de acesso público e 

modificação dos da os com menos possibilidade de deixar vestígios. 

A natureza da confidencialidade em dados médicos relacionados ao paciente 

requer maior atenção aos aspectos de segurança no desenvolvimento e administração 

do projeto. Autenticação através da identificação do usuário e senhas, criptografia de 



dados entre o cliente e o servidcir e controle de acesso aos dados na rede são 

artifícios que podem garantir a segurança no ambiente. 

A privacidade dos dados médicos disponíveis pode ser concebida em diversos 

sentidos dentro da instituição, entre indivíduos externos e especialistas. Cada um 

desses pode levantar questões impodantes do contexto de segurança de dados e 

exigir diferentes formas de implementação. O primeiro deles 6 impedir o acesso aos 

dados de pessoas não autorizadas ou externas a instituição, evitando o conhecimento 

e a divulgação indevid dos dados. O segundo diz respeito a propriedade dos dados 

coletados e determina impedir o acesso a dados particulares por pessoas não 

finalmente, impedir a alteração dos dados por pessoas não autorizadas 

internas ou externas, garantindo a integridade dos dados, um aspecto muito 

importante em se tratando de dados médicos, onde é primordial se trata; da vida e do 

bem-estar de pessoas. 

Diante das categorias apresentadas, chama-se a atenção para a necessidade de 

se definir grupos de privilégios e propriedades e a categoria dos dados entre os 

m outras palavras, é necessário definir que tipo de dado e acessível e para 

quem é permitido o acesso, bem como definir os recursos disponíveis aos grupos uma 

vez que os dados tenham sido acessados. Estas questões são importantes para se 

determinar uma política de segurança dentro da instituição. Muitas das tentativas de 

se implementar segurança em bases de dados falham pela falta de uma política 

adequada aos requisitos internos ( ARROWS, 1996). 

ASARQ et al. (1999) definiram os cenários de violação de privacidade. Tomando 

os cenários como acessos inapropriados, são identificados indicadores motivacionais 

e comportamentais que apontam a violação da confidencialidade. Os indicadores são 

descritos em termos das características dos pacientes, do relacionamento entre o 

usuário do sistema e o paciente e características das sessões aplicadas. O conjunto 

destes fatos que compõem os indicadores, contribuem para melhorar a detecção de 

violação do privacidade e deve ser atualizado de acordo com as variações 

evidenciadas na instituição. 

Em uma pesquisa feita no Canadá (KESHAVJEE, 1999), foi avaliado o 

comportamento de especialistas e pacientes em termos da privacidade e 

confidencialidade diante de um projeto chamado  COMPETE^ que estuda como os 

TE - Cornputerization of Medical Practices for the Enhancement of Therapeutic 

Effectiveness 



medicamentos s o prescritos. Os especialistas observaram que os Pacientes não 

tinham muito interesse em saber mais sobre o projeto e estavam satisfeitos com a 

confidencialidade apresentadas a eles. Os pacientes que haviam utilizado o sistema 

pelo menos uma vez, mostraram-se preocupados com a falta de controle que poderia 

ocorrer com a informação em computador e apresentaram diversas restrições quanto 

à segurança da informação sobre sua saúde, mostrando-se interessados em saber o 

que acontecia com a informação mesmo que fosse feita de maneira anônima. Os 

especialistas não tinham noção dos pontos de vista dos pacientes e ambos os grupos 

sentiram necessidade de mais detalhes sobre o assunto para que pudessem julgar as 

vantagens e as desvantagens. 

Um dos grandes desafios no desenvolvimento de data warehouse médico é 

proteger a privacidade do especialista e a confidencialidade dos dados do paciente ao 

mesmo tempo em que se mantém a flexibilidade das consultas. 

m repositórios de dados clínicos a maior preocupação está na 

confidencialidade dos dados do paciente, já que são feitas consultas diretas as 

informações do paciente. m muito casos, as consultas a informações do paciente não 

requerem dados específicos como nome e endereço do paciente ou nome do 

especialista responsável. m um data warehouse os dados necessários são sobre 

amostras de um grupo ou resultados de um procedimento particular ou uma doença. 

Sendo assim, a maior preocupação é com a privacidade dos dados pois estes podem 

ser usados em trabalhos paralelos de pesquisa e as informações específicas podem 

ser vetadas. Em ambas as situações é essencial a atenção aos aspectos de 

segurança. 

O repositório de CPMC, discutido neste capitulo, aplica artifícios de segurança 

baseados na autenticação do usuário, omissão de dados específicos e criptografia de 

dados. Desta forma, toda consulta ao repositório é preparada para remover qualquer 

identificador do paciente e também suas informações especificas. Dados do tipo 

número do registro médico, número da conta e identificador do especialista são 

criptografados. Com isso tem-se o objetivo de prover um nível adicional de segurança 

para proteger a confidencialidade e também um algoritmo que relacione números de 

conta criptografados ao número do registro médico atual, permitindo que os dados 

possam ter referências cruzadas através dos identificadores criptografados, 

preservando a confidencialidade do paciente e garantindo a flexibilidade nas 

consultas. Todo o acesso aos dados do paciente, para qualquer indivíduo, deve ser 

registrado e examinado quando necessário. 



Data warehouses têm sido desenvolvidos de diferentes formas e, como 

acontece no desenvolvimento de qualquer sistema, cada projeto tem um 

enfoque especial de acordo com sua área de atuação, usuários finais ou 

tecnologia. Nos capítulos anteriores, foi apresentado o processo de 

desenvolvimento genérico de um data warehouse e os diversos aspectos 

que envolvem os sistemas na área médica. Neste capítulo, será 

apresentada uma proposta de desenvolvimento de data warehouse com 

enfoque na aquisição dos requisitos e na organização da informação. 

Data warehouses, conforme definido nos capítulos anteriores, atuam 

como um ambiente de integração de informações de uma organização 

independente de haver uma variedade de fontes de dados e se concentram 

nas diferentes visões de análise do negócio para os diferentes grupos da 

organização. 

A construção de um data warehouse não é uma tarefa trivial. No capitulo 

II foram apresentadas diversas abordagens para a construção de data 

warehouses, cada uma com enfoque em diferentes aspectos no que diz 

respeito a desenvolvimento de sistemas. Foram descritas abordagens clássicas 

que muito cont ara a forma de organização do modelo de dados e 

construção de s ambientes, como também para a organização da 

itetura, através de Kimball (1997) e Gil&Rao (1997) por exemplo. Uma 

a naquele capítulo, dada através de 

o dos requisitos no esenvolvimento do 



data warehous o processo de informação que será 

apoiado dentro rganização. Um aspecto importante é que o autor introduz 

no processo a definição de grupos de negócios admitindo, assim, a 

resses distintos, os quais muitas vezes são generalizados. 

ssas aborda ns estão, de forma geral, muito voltadas para 

implementação da tecnologia, sendo assumido que o negócio e as 

necessidades de armazenamento (warehousing) são claras e previamente 

conhecidas. Como característica mais marcante é a forma de modelagem 

dos dados, os ioneiros nesta área nfatizaram as técnicas de organização 

multidimensional dos dados como aqueles citados por Inmon (I 997) e Kimball. 

Outros enfatizaram a forma de distribuição da tecnologia através de aspectos 

da arquitetura do ambiente como Rao. Mattison, no entanto, descreveu o 

desenvolvimento de um data warehouse através do processo de informação da 

organização, para qual está sendo construído o ambiente, enfatizando o 

processo no tipo de informação que deve ser modelada utilizando a forma, as 

técnicas de modelagem e tecnolo 

A descrição proposta por Mattison mostra uma evolução na construção de 

data warehouse, primeiro com base tecnológica e depois com base na 

informação. No entanto, sua proposta de desenvolvimento é feita de forma não 

detalhada, sendo que muitas atividades não estão explicitamente identificadas 

nem definidas. 

Analisando essas abordagens de construção de um data warehouse com 

as características de desenvolvimento de qualquer produto de software, 

ue pouca atenção tem sido dada a imporiância da definição de 

requisitos no desenvolvimento de um produto. E amplamente reconhecido no 

desenvolvimento de sistemas que o sucesso ou fracasso de um sistema pode 

estar, diretamente, relacionado à definição dos seus requisitos (PRESSMAN, 

sta fase é impo ante para reduzir as incertezas e os riscos do 

desenvolvimento. os do sistema são definidos como as 

uncionais ou não, que devem ser implementadas. Os requisitos 

funcionais são as ue o sistema deve prover e as informações 

uisitos não funcionais se referem as 



restrições fisic o sistema como interface, desempenho, e as formas de 

e data warehouse, no entanto, pouco 

s, necessária para a sua construção. Uma 

data warehouse é o conhecimento prévio 

ada. Contudo, somente o conhecimento 

e do que as pessoas precisam para 

efetiva é capaz de prover as diretrizes 

de boas decisões. Nesta tarefa, é 

ócio dentro da instituição e os grupos de 

possibilidade de interesses cruzados 

entre os grupos previamente definidos que deve ser tratada e analisada 

strução de um data warehouse requer, portanto, uma 

lise de requisitos permitindo, dessa forma, construir 

solver problemas específicos do negócio. 

Nas seções a seguir, é apresentado um processo de organização de data 

warehouse com foco na necessidade de explicitar como identificar e analisar 

requisitos para a construção de um data warehouse. Esse processo é definido 

levando em consider ção as diferentes abordagens propostas, mais 

particularmente a d Mattison, como uma forma complementar para o enfoque . 

de definição de requisitos. 

No capitulo 2, deste trabalho, foi apresentada uma generalização do processo de 

desenvolvimento de um data warehouse. Neste processo, foi escolhida a fase inicial 

de análise de requisitos, para ser detalhada, adaptando-se os princípios utilizados por 

sta fase é de grande importância para promover a qualidade da 

organização dos dados armazenados no data warehouse. 

8 objeto de estudo utilizado neste trabalho foi o domínio médico. 

dominio do negócio n o tenha uma influência direta nas atividades efinidas, ou seja, 



ara esta fase do processo foram definidas as seguintes atividades (Figura 4-1): 



O objetivo desta atividade é avaliar as fontes de dados disponíveis, 

verificar a qualidade dos dados armazenados e do modelo de dados 

studo deve dar subsídios suficientes para a escolha das 

fontes de dados que participarão do data warehouse. 

Um aspecto importante desta atividade é a avaliação das possibilidades 

de integração das fontes de dados disponíveis. Sabemos que para a 

construção de um data warehouse basta uma base de dados e interesses 

analíticos, mas se a instituição possui bases de dados dispersas, este 

ambiente pode proporcionar diversos benefícios as atividades tanto 

operacionais como analíticas através da integração dos dados. 

sta atividade consiste em: 

i) Identificar as bases de dados disponíveis na instituição. 

O ponto de partida desta tarefa deve ser o estudo dos sistemas de 

informação que são utilizados para cumprir as atividades 

operacionais da instituição ou até mesmo as atividades 

complementares. stes, normalmente, estão disponíveis em 

aplicativos não convencionais que exigem uma avaliação rigorosa 

quanto a consistência e redundância dos dados. Estes sistemas 

devem prover os dados essenciais para a análise dos processos que 

estão sendo desenvolvidos e o conhecimento dos alvos de interesse 

da instituição. stes aspectos acontecem porque os sistemas são 

organizados, de um modo geral, para apoiar as atividades da cadeia 

de valor de uma organização. 

Uma outra fonte importante são aquelas dos sistemas legados. Os 

dados provenientes destas bases ajudam a compor o volume de 

dados históricos muito importante em análises estatísticas, 

tendências e outros mecanismos gerenciais. Para esta categoria, é 

importante o estudo da época em que o sistema estava ativo para 

que seja levado em conta a validade dos dados disponíveis e quanto 

são relevantes em relação aos atuais. Isto se aplica a qualquer área, 

desde a área financeira, devido as alterações da economia, até a 

médica devido às mudanças de protocolos. 



sta tarefa pode abranger até mesmo sistemas em implantação, 

mesmo que estes não sejam utilizados numa primeira versão. Logo 

tapa são, também, eliminados os sistemas que não 

participarão do data warehouse em momento algum do 

desenvolvimento, isto é, os que não armazenam informação. 

Aqueles sistemas que não possuem uma alimentação sistemática 

podem ser utilizados para análises isoladas, ou seja, para data mads 

muito específicos, mas se forem agrupados aos dados institucionais 

podem gerar desvios analíticos. 

ii) Coletar informações a respeito das bases de dados. 

ara os sistemas que não foram eliminados na tarefa anterior alguns 

aspectos genéricos devem ser conhecidos. Estes dados são: 

Tipo de usuário que acessa o sistema. Este aspecto é importante 

para que se tenha uma idéia da qualidade dos dados que são 

armazenados na base, devido à experiência e nível de atuação do 

evemos pensar também que pode não haver uma 

diversidade de sistemas na instituição, ou seja, todos os negócios 

são tratados por uma mesma fonte de dados que é atualizada por 

diferentes grupos. A identificação dos usuários será um ponto de 

partida para definição dos grupos de interesse, bem como a 

indicação dos responsáveis pelo levantamento de requisitos; 

Categoria do sistema que dispõe da base de dados. A categoria 

indica basicamente a importância que o sistema possui na cadeia 

de valor; 

odelo de dados utilizado para organização da base de dados. 

ste aspecto é importante por indicar o grau de complexidade que 

será tratado na manipulação da base de dados. Isto pode 

determinar condições de projeto como cronograma e priorização 

de alguns grupos de dados; 

Forma de entrada dos dados. Este aspecto pode determinar o 

volume de dados da base e a freqüência de atualização das 

mesmas. Isto bode indicar escalabilidade do data warehouse; 

iii) Avaliar os dados dis oníveis em cada base. 



os sistemas acima avaliados devem ser extraídas as seguintes 

características de suas bases de dados, para que mais uma vez seja 

avaliada a sua possibilidade de utilização no data warehouse.: 

e Tipo de informação que é armazenada na base de dados. Este 

aspecto irá determinar a importância da utilização dos dados da 

base na organização do data warehouse, 

Identificadores das entidades principais das bases de dados. Esta 

característica é de grande importância quando existem fontes de 

dados diferentes com entidades comuns e passíveis de 

ração. Os identificadores representam uma forte restrição a 

possibilidade de integração; 

Formas de armazenamento dos dados. Este aspecto diz respeito 

basicamente ao tipo de dado utilizado para armazená-lo. Dados 

armazenados em texto livre podem ser inúteis em termos de 

análise; 

Domínio de validade do dado. Este aspecto demonstra as 

diferenças na abordagem de dados comuns para fontes de dados 

também de grande importância quando existe mais 

de uma fonte e os aspectos de integração podem ser discutidos 

durante o levantamento; 

scolher as bases adequadas a serem utilizadas no repositório de 

dados. 

Os diversos aspectos acima estudados a respeito das bases de 

dados disponíveis devem ser comparados e avaliados em termos de 

complexidade e viabilidade para participação no data warehouse, 

pelo menos numa primeira versão. Aquelas que não possuem razões 

técnicas que impossibilitem a sua utilização devem ser levadas para 

avaliação com o usuário já na primeira apresentação. 

v) Organizar o esquema genérico integrando as bases escolhidas, 

âte esquema ajuda a entender melhor os objetos do negócio que 

serão tratados e fornecem uma visão ampla da malha de dados que 

ortante, também, quanto a visualização dos 



sta avaliação das fontes de dados também pode auxiliar na 

determinação de versões do ambiente, a partir de critérios como volume de 

stabilidade de alimentação da base. importante salientar que a 

eliminação de uma fonte de dados, a menos que seja por alguma razão óbvia, 

volume de dados inexpressivo ou inexistência de identificadores comuns, deve 

ser feita de comum acordo com os usuários após, pelo menos, a apresentação 

da proposta de desenvolvimento. 

Com a definição das bases de dados que serão utilizadas e 

conhecimento genérico da área de negócio que é tratada em cada uma delas, 

é possível definir grupos de interesse distintos dentro da instituição. Os grupos 

são definidos de acordo com os usuários responsáveis pelos dados das bases 

estudadas, tanto aqueles que controlam como os que utilizam a informação. 

sta atividade consiste em: 

i) Definir grupos de negócio. 

Identificar os grupos e as áreas de interesse de acordo com as bases 

de dados escolhidas. stes grupos ou áreas são determinados por 

funções ou cargos dentro da empresa. Esta definição parte dos tipos 

de usuários dos sistemas identificados na atividade anterior. Os 

grupos aqui definidos serão os participantes iniciais da etapa de 

levantamento. Na verdade, durante a primeira apresentação da 

proposta, os grupos de interesse podem ser distribuídos em 

diferentes grupos 

ii) Avaliar a tecnologia viável em termos de cronograma pessoal e 

desembolso financeiro. 

Nesta atividade também é necessário avaliar os diferentes tipos de 

ferramentas de acesso que devem ser apresentadas ao usuário, para 

que este escolha a melhor forma de apresentação. É importante 

avaliar a viabilidade de utilização de cada uma delas e definir que 

erramentas serão disponibilizadas para escolha. Algumas 

ferramentas são astante utilizadas e esta avaliação pode ser 

orientada por esta lista: 

e Consultas e relatórios tradicionais, os mais simples; 



ráficos - apresentação de relacionamentos complexos de dados 

e distribuição de valores; 

nálises estatísticas - utilização de pacotes específicos com 

cálculos estatísticos; 

erramentas OLAP - ferramentas para análises multidimensionais 

que agilizam o processamento das combinações dos dados; 

Ferramentas da W - soffwares que desempenham buscas, 

consultas e funções de agentes no ambiente WWW; 

gentes - rotinas programadas para avaliar eventos e buscar 

dados para o usuário. 

ode-se decidir apresentar ao usuário toda a avaliação ou apenas as 

ferramentas definidas como viáveis para implementação. 

iii) Planejar o levantamento de requisitos. 

ste planejamento resume-se na preparação da apresentação da 

sta proposta deve conter as fontes de dados que foram 

avaliadas, aquelas que foram eliminadas diretamente e as razões 

para isto, as restrições encontradas na utilização de algumas fontes 

de dados seguindo aqueles critérios discutidos na primeira atividade, 

e apresentar os critérios que deverão ser discutidos para viabilizar a 

integração das fontes. A apresentação deve ser importante para 

esclarecer aspectos da tecnologia que ainda são desconhecidos e 

mostrar a importância de se ter um data warehouse na instituição. 

Ao final desta apresentação deve-se definir os grupos de negócio que 

possuem processamento de informações e objetivos definidos no 

negócio. Para cada um deles deve-se determinar o representante que 

será o gestor das informações durante o levantamento de requisitos. 

As reuniões de levantamento devem ser individuais para cada grupo. 

Se possível, deve-se tentar agendar os encontros nesta primeira 

apresentação. 

Com base nos dados avaliados e no que foi discutido durante a 

apresentação, pode-se estabelecer um roteiro para a atividade de 

evantamento de requisitos a seguir. 



sta fase deve ser realizada para cada grupo definido na fase anterior. 

Tem o objetivo de identificar os interesses de cada grupo, a partir da visão da 

sua área de negócio, e a partir daí definir e avaliar as proposições de valor 

pertinentes a cada um deles. 

sta atividade consiste em: 

i) 

i i) 

iii) 

iv) 

Identificar requisitos, de acordo com a técnica escolhida. 

Os requisitos de grupo referem-se as suas necessidades de análise 

dentro de suas atividades habituais. Desta forma, a identificação de 

requisitos deve ser conduzida no sentido de se conhecer as 

atividades que são realizadas pelo grupo e os dados que estão 

envolvidos nesta atuação. 

Apresentar os dados disponíveis nas bases de dados escolhidas. 

Muitas vezes o usuário final não tem um conhecimento amplo dos 

dados que estão disponíveis. Isto se dá, principalmente, pelo fato de 

que um sistema na maioria das vezes, não é construído seguindc os 

requisitos de apenas um usuário ou de seu grupo. Portanto, é 

necessário que o usuário conheça os dados que podem 

complementar as suas análises. 

Preparação do protótipo para validação dos requisitos 

Um data warehouse é uma aplicação não convencional para o 

usuário comum. Desta forma, é importante que, de posse dos dados 

escolhidos, se inicie a construção de um protótipo para apresentar 

uma idéia do que poderá ser a recuperação das informações no data 

importante que seja escolhido um tema simples de ser 

modelado mas que, ao mesmo tempo, seja de grande importância 

para o negócio. O objetivo, neste momento, é motivar o usuário para 

a utilização do ambiente e não o de lhe apresentar um produto final. 

efinir as proposições de valor a partir do protótipo. 

As proposições de valor são seqüências de estruturas de análise que 

anham uma certa cadeia de valor dentro do negócio. Com uma 

melhor visão do ambiente, o usuário se sente a vontade para 

esenvolver estas proposições. 



v) Avaliar as proposiÇões de valor definidas, analisando prioridades e 

custos. 

stas estruturas de análise são consultas, seguindo os critérios 

definidos quanto ao tema abordado, os dados que serão combinados 

e a forma de apresentação. A seqüência destas proposições é de 

e importância para o valor que proporciona. sta avaliação é 

feita através da análise das seguintes questões para cada uma das 

proposições: 

e Que valor tem cada proposição 

ual a dificuldade em identificar e obter o valor requerido 

ual a infra-estrutura necessária para disponibilizar o valor 

requerido 

ual a complexidade no desenvolvimento da proposição 

ual o nível de valor para as outras proposições (esta poderá 

ser utilizada pelas proposições seguintes?) 

sta atividade é feita com cada grupo de negócio separadamente, dos 

extrair o máximo de informação sobre suas atividades e seus 

objetivos profissionais. Kimball et a1 (1998) definiram conjuntos de perguntas 

que devem ser feitas para o usuário nas entrevistas para levantamento dos 

requisitos, embora sejam direcionadas a área de negócios tratando de 

departamentos, medidas de sucesso, impactos financeiros, enfim, são válidas 

para se perceber como se deve conduzir o levantamento dos requisitos. 

€ importante ressaltar que os grupos definidos como possíveis grupos de 

interesse podem não ser os mesmos que vão gerir a informação. Em outras 

palavras, os grupos de negócio podem ser compostos por indivíduos de grupos 

de interesse distintos, que trabalham em função de uma mesma cadeia de 

valor. Se não foi possível absorver esta diferença apenas com a avaliação da 

primeira atividade, deverá ser percebida no primeiro encontro com os usuários 

com os mesmos para promoção do projeto. 

O objetivo desta fase é otimizar a distribuição das informações entre os 

grupos, ressaltando a impodância da colaboração entre eles. Esta fase é 



almente, quando existem bases de dados particulares de 

grupos de negócio. 

ociação dos dados pode ser feita seguindo os princípios do modelo 

HM et a/, 1998) através do qual são negociadas especificações 

satisfatórias do sistema. São identificadas as condições vantajosas (win 

conditions) para cada grupo e apresentadas aos grupos de negócio. 

sta atividade consiste em: 

i) Definir vantagens para os grupos da troca de informações entre as 

bases de dados particulares. 

stas vantagens podem ser baseadas nos valores que serão 

proporcionados a cada grupo com a troca de informações entre eles. 

stabelecer a estratégia de negociação. 

As estratégias devem levar em consideração os termos da 

ociação que vão ajudar a conduzir a atividade. São eles: os tipos 

de dados que podem ser públicos, o tempo em que os dados serão 

proprietários dos grupos, os grupos para os quais serão 'liberadas' as 

informações (alguns dados proprietários podem se tornar públicos 

apenas para a gerência). 

A apresentação dos dados disponíveis deve ser cuidadosa no momento 

da negociação. Um grupo não pode tomar como disponível um dado de uma 

fonte de outro grupo. Antes de haver a negociação dos dados, cada grupo 

deve tomar conhecimento apenas dos seus dados disponíveis e os dados 

públicos da instituição. O desenvolvedor pode ser levado a apresentar todos os 

dados por conhecer todas as fontes. 

Finalmente, após definir e validar as proposições de valor, estas devem ser 

especificadas seguindo a metodologia de casos de uso. A definição desta fase 

também foi necessária para determinar uma forma de representação dos 

requisitos levantados, que não foi descrita explicitamente no processo por 

proposição de valor. 

sta atividade consiste em: 

escrever os requisitos definidos em casos de uso. 



característica da descrição dos requisitos em casos de uso é 

utilizar uma linguagem simples para que qualquer um seja capaz de 

entender o que será feito pelo sistema. Da mesma forma que os 

processos definidos para aplicações desta categoria são pouco 

complexos comparados àqueles para aplicações de transações. 

endo assim, os casos de uso são um instrumento importante na 

validação dos requisitos definidos baseados em proposições de valor. 

ii) Concluir o protótipo para validação da especificação. 

sta conclusão já engloba a utilização das proposições definidas em 

termos de dados e formas de apresentação. Por esta razão, pode-se 

dizer que temos aqui uma primeira versão do ambiente, que ainda 

não está preparada para atualizações. 

A especificação dos requisitos em casos de uso chama a atenção para 

alguns aspectos comuns entre processo de desenvolvimento por proposição de 

valor e aquele proposto pela UML' (SCHNEIDER&WINTERS, 1998). A natureza 

do desenvolvimento de ambientes baseados em repositórios de dados impõe 

que o levantamento de requisitos seja voltado para as necessidades de um 

usuário e não do sistema como um todo. Esta é a principal característica do 

levantamento e dados utilizando casos de uso: a preocupação com as 

necessidades do grupo e não do sistema. Com isto, vê-se a necessidade de 

definição de grupos de interesses comuns que possam conduzir a elicitação. 

Cada atividade do processo trata de um objetivo específico e gera um produto 

que deve ser útil na próxima etapa. importante ressaltar que, a cada iteração do 

ciclo de desenvolvimento, esta etapa de análise de requisitos deve ser reavaliada, 

levando-se também em consideração os resultados obtidos nas iterações anteriores. 

As avaliações feitas para as fontes de dados e ferramentas, os grupos e áreas de 

interesses definidos podem ser aproveitados e atualizados. 

Uma descrição mais detalhada de cada atividade é encontrada na Tabela 4-1. 

Cada produto pode ser refinado à medida em que as etapas são amadurecidas. 

1 UML - Unified Modeling Language 



Definição das fontes 
de dados 

reparação para a 
análise 

Levantamento dos 
requisitos 

Negociaçao dcs 
dados 

specificação dos 
requisitos 

Identificar as bases disponíveis na instituição; 

apresentação, domínios; 

as bases de dados escolhidas; 
Avaliar a tecnologia viável em termos de cronograma, recursos financeiros e pessoal. 
Planeiar o levantamento de requisitos: definir os representantes do grupo, agendar encontros, 
estabelecer roteiro: 

Apresentar os dados disponiveis nas bases de dados escolhidas; 

Elicitar requisitos, de acordo com a técnica de elicitação escolhida; 
Preparação de protótipo para validação dos requisitos; 
Definir as proposições de valor, a partir do protótipo preparado; 
Avaliar as proposições de valor definidas, analisando prioridades e custos. 

Definir vantagens para os grupos na troca de informações entre as bases de dados 
proprietárias; 
Estabelecer a estratégia de negociação. 

Descrever as proposições definidas em casos de uso; 
Concluir o protótipo para validação da especificação. 

Avaliação das bases de dados 

da escolha das 

efinição dos gru 
respectivas áreas de 

o Definiçâo das 
resentação do dados 

e Definição das proposições de 
valor de cada grupo 

Definição das prioridades de 
cada proposição 

e Definição de grupos e 
entidades de interesse (tabela, 
entidade X grupo) 

escrição de casos de uso 

Ia versão da a~licacão 



A tentativa de se erar um modelo integrado das bases participantes deve ser 

feita para auxiliar a visualização dos aspectos de integração das diversas fontes de 

dados escolhidas. A principio, o modelo não deve conter características de um 

esquema multidimensional pois nesta fase ainda não foram definidos os fatos e 

dimensões e o estudo reliminar não foi suficiente para se formar o modelo desta 

categoria. 

No contexto do rocesso através de proposição de valor, é importante deixar 

claro para o usuário tecnologia disponível e os benefícios em relação as suas 

necessidades. Ou seja, são levantados nesta fase os requisitos não funcionais do 

sistema. Por esta razão, a avaliação da tecnologia disponível é fundamental para 

verificar a viabilidade de cada uma delas para que o usuário tome conhecimento 

apenas daquelas que são possíveis de serem implementadas. A viabilidade é avaliada 

em termos de recursos financeiros, da necessidade de aquisição de ferramentas e 

custo de suporte, do cronograma, da disponibilidade de tempo hábil para aquisição, 

aprendizado e implementação da ferramenta, de pessoal, da necessidade de recursos 

especializados para implementação e necessidade de suporte. sta avaliação pode 

ser negociada com o usuário final, de acordo com os investimentos planejados. 

Um protótipo é sempre importante para o usuário visualizar a aplicação e 

desenvolver novas idéias, principalmente, quando os usuários não estão habituados 

com os elementos da informática, como pode acontecer no ambiente médico. O 

protótipo elaborado durante a etapa de levantamento auxilia a elicitação das 

proposições de valor a partir dos grupos de dados definidos. 

No contexto de ambientes com data warehouse, pode-se perceber que o pior 

caso na tentativa de integração de bases de dados particulares e úblicas é quando 

cada grupo de negócio só tem interesse e disposição para integração dos dados de 

sua fonte com os dados públicos, ou na elaboração de um repositório de pesquisa da 

área (data mari'). Sendo assim, pode ser necessária uma intervenção gerencial nesta 

fase, no sentido de se promover uma renegociação (Figura 4-2). 



Levantamento 

Inte~ençáo 
gerencial 

Após a validação dos casos de uso através da especificação e protótipo 

concluídos pode-se considerar que uma primeira versão do ambiente já está 

disponível, uma vez que os dados que podem ser manipulados compõem um 

subconjunto ou talvez toda a parte dos dados que se deseja. O ambiente estará pronto 

para refinamentos em novos dados e definição de consultas. O desenvolvedor pode 

agora estar envolvido com atividades de construção e manutenção do ambiente. 

A idéia principal deste trabalho é experimentar este processo na construção de 

um data warehouse clínico, com algumas adaptações. Em uma instituição de saúde, 

os valores a serem atingidos são mais amplos do que as atividades que fazem parte 

do processo de transformação. Cada atividade do processo pode ser dirigida por 

diferentes grupos especializados, a depender das necessidades do paciente, os 

verdadeiros beneficiados na cadeia de valores dessas instituições. 



te capítulo apresenta o ambiente utilizado para o estudo e a 

experiência na organização de um ambiente para análise de 

informações no domínio de cardiologia. 

A Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular/Fundação 

iologia (UCCVI 6) é um dos principais centros cardiológicos do stado da Bahia 

e de enorme importância na formação de cardiologistas. Este destaque pode ser 

atribuído aos constantes investimentos em equipamentos e inovações tecnológicas e à 

qualidade do seu corpo médico. sta instituição já contribuiu com diversos projetos 

envolvendo sistemas da área medica de diferentes categorias, desde 1994, através do 

convênio COPP C e diversos trabalhos de teses de mestrado e doutorado. A 

instituição tambkm mantém um grupo de trabalho para a desenvolvimento de novas 

áreas de pesquisa e manutenção dos sistemas existentes, o Núcleo de Pesquisas e 

Desenvolvimento de Software Médico (NPqD). 

Dos sistemas desenvolvidos neste contexto, o primeiro deles foi o SEC 

(OLIVEIRA, 1995), um Sistema specialista de Cardiologia. Este sistema avalia, a 

partir dos dados clínicos da visita e da interpretação do eletrocardiograma do paciente, 

a possibilidade deste estar sofrendo um evento coronariano agudo. Este sistema é 

destinado a apoiar médicos não especialistas em cardiologia no diagnóstico de 

eventos coronarianos em locais onde não se dispõe de um cardiologista. 

C, como uma unidade do Hospital Universitário da UFBA, possui 

como um de seus objetivos a formação de profissionais médicos desde a graduação a 

pás-graduação em nível de residência médica, mestrado e doutorado. É prática 

ular na instituição, uma sessão ciinica semanal. Nesta sess o, são discutidos 



casos clínicos importantes ocorridos durante a semana. Esta discussão, coordenada 

pelo chefe da unidade, com a presença de internos, residentes, cirurgiões, 

cardiologistas clínicos e especialistas nos diferentes tipos de exames cardiológicos, 

busca identificar a conduta mais adequada ao paciente, que ode ser tratamento 

clínico, intervenção hemodinâmica ou cirurgia. Para apoiar a preparação e a 

realização desta sessão, foi desenvolvido o HiperClinica (GAMA, 1996), um sistema 

cooperativo hipermidia. Neste sistema são registrados os casos de pacientes a serem 

discutidos, com os dados e exames envolvidos. 

O reconhecimento da importância deste sistema para a assistência e o ensino 

motivou o desenvolvimento do projeto CardioEducar, apoiado pelo 

CNPq, que inclui a construção de novos ambientes de apoio a sessões da UCCVIFBC. 

ntre estes já está operacional o ambiente CardioCirurgia para apoiar as sessões de 

planejamento e acompanhamento cirúrgico e que contém uma base de dados de 

pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. 

Outra aplicação importante desenvolvida na instituição, é uma aplicação de 

teleconsulta em cardiologia, o sistema TeleCardio (LIMA, 1999), destinado a promover 

a cooperação entre especialistas de cardiologia da UCCV/FBC e outros especialistas 

de Salvador elou do interior do estado. sta cooperação tem o objetivo de auxiliar os 

especialistas na elaboração dos planos terapêuticos de seus pacientes, na definição 

de diagnósticos e no acompanhamento remoto de pacientes da instituição que 

retornaram a seus domicílios em outras cidades. 

A instituição também conta com um sistema de acesso público para informação . 

de pacientes sobre o exame de cintilografia miocárdica (VALLE, 4 997). Este não é um 

exame comum e o seu procedimento não é trivial, o que implica na existência de 

restrições quanto a alimentação, vestimenta e outros, que devem ser de conhecimento 

do paciente, antes do seu comparecimento para a realização do exame. Usando um 

quiosque multimídia o paciente pode ter fácil acesso a estas informações e aos 

procedimentos envolvidos no exame. 

C dispõe também de um sistema de informações hospitalares, o 

SIGAW, atualmente em sua 2a versão. ste sistema contém vários modulos que 

apóiam, entre outras funcionalidades, a emissão de laudos dos exames realizados na 

unidades e o acompanhamento dos pacientes internados através do prontuário 

eletrônico. 

Também foram desenvolvidas bases de dados particulares para pesquisas 

ir do trabalho assistencial realizado nos ambulatórios do 



da base de dados foi definida por um grupo distinto dentro da 

seus dados são alimentados a partir de formulários especificados e 

preenchidos pelos esp cialistas envolvidos. stas bases são: 

Miocardiopatias: pacientes do ambulatório de miocardiopatias; 

: base de dados com a evolução de pacientes que estiveram internados 

na Unidade Coronarian C com infarto ou angina; 

ACID: bases de dados do ambulatório dislipidemia e cardiopatia isquêmica; 

HiperCardio: b e dados do ambulatório de hipertensão arterial; 

Valvulopatias: de dados do ambulatórios de valvulopatias. 

Diante desta apresentação não é difícil perceber o pontencial da UCCVIFBC 

para a construção de um ambiente de dados. Dos sistemas citados, apenas o sistema 

de acesso público não stá disponível para um repositório de dados por não 

nar informação dos pacientes. 

Cada instituição de saúde tem um perfil de acordo com os serviços que são 

fornecidos a populaç característica não envolve a especialidade à qual a 

isso, este perfil conduz as atividades que agregam 

valor para a instituição aos objetivos que esta deseja atingir no seu campo de negócio. 

Alguns destes objetivos podem ser: 

Cobertura da comunidade: os recursos existentes são suficientes para atender as 

necessidades da comunidade local; 

Qualidade do corpo clínico: preocupação com a formação do corpo clínico, 

investindo em treinamentos e avaliações científicas periódicas; 

Modernização: são feitos grandes investimentos em tecnologia, provendo serviços 

com equipamentos modernos; 

em-estar do paciente: atenção para as instalações da instituição, serviços de 

ndirnento ao paciente pelo pessoal administrativo e de apoio 

sewar que as caraterísticas dos propósitos acima descritos, para 

instituições de saú estão na relevância que é dada as atividades principais ou 

a mesma forma que se pode admitir que todas instituições 



buscam atingir esses obj tivos em comum, e o que faz a diferença é o interesse e 

quantidade de recursos que possui para os investimentos em cada setor. 

Na área médica, o processo de decisão trata não só da definição do diagnóstico 

como também de toda a ropedêutica utilizada para a solução dos problemas do 

paciente. Os dados obtidos na anamnese do paciente, no seu exame físico e nos 

exames complementares que realizou, compõem uma massa de informações que 

devem ser combinadas com o conhecimento e a experiência do especialista. Neste 

processo, espera-se alcançar o diagnóstico mais preciso e, a partir daí, definir a 

melhor conduta terapêutica, ou seja, aquela capaz de solucionar o problema do 

paciente da forma mais eficaz ( 

ste é um cenário básico relacionando os dados envolvidos nas decisões 

médicas para a assistência de um paciente, e que pode ocorrer em diferentes 

situações e locais dentro da instituição. 

Neste ponto, é preciso determinar cadeias de valores para os níveis de atuação 

da instituição: 

nível do paciente, caraterizado pelas atividades da medicina curativa, voltadas 

para a cura e bem-estar do paciente; 

nível da comunidade, caracterizado pelo levantamento da freqüência da doença na 

população e avaliação dos resultados de diferentes alternativas terapêuticas. Este 

nível é sustentado, basicamente, por pesquisas epidemiológicas, envolvendo, 

portanto, a medicina preventiva; 

nível da instituição, caracterizado por tratar os aspectos administrativos visando 

melhorar a qualid de das atividades clínicas e adequar custos. 



nir as cadeias de atividades que fazem parte de cada um 

desses níveis. A idéia da analise da cadeia de valor 6 determinar um núcleo de 

habilidades e obj tivos que regem os diversos níveis de atuação da organização. 

Neste sentido, as principais atividades destas cadeias são basicamente (Tabela 5-1 ): 

atendimento médico - admissão do paciente e avaliação clínica; 

D serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento (SADT) - conjunto de ações 

destinadas ao desempenho de algum procedimento; 

administração clínica - desenvolvimento, aquisição e alocação de recursos para 

sustentação da instituição; e 

pesquisas epidemiológicas - investigações de casos para determinar a distribuição 

e fatores determinantes de um problema. 

Pesquisas Epidemiologicas 

Uma instituição de saúde existe para atender pacientes e se estabelece porque 

fatura. Desta forma, não é difícil notar que as atividades principais são aquelas que 

envolvem diretamente o paciente como o atendimento medico e atividades de SADT e 

as atividades de a oio (aquelas que envolvem a qualidade e o desempenho dos 

serviços prestados ao pacien 

efinição das atividades gerais, pode-se caracterizar cada nível de 

atuaçgo da instituiç2o com uma cadeia de valor (Tabela 5-2): 



I Paciente I Atendimento Clínico + SADT + Faturamento I 
I Comunidade I Atendimento Clínico + SADT + Pesquisas Epidemiolbgicas I 
I Instituiçao I Administrapao Clínica I 

importante ressaltar que o data warehouse clínico atua mais na área da 

medicina preventiva, onde são realizadas pesquisas epidemiológicas, e na análise de 

custos e serviços p sltas investigações envolvem análise de condições de 

vida e saúde, estudos de mortalidade, inquéritos populacionais, ensaios clínicos, 

estudos etiológicos, valiação de impacto de ações e atividades de saúde. Sendo 

assim, têm mais valor quanto maior for o volume e a diversidade dos casos de estudo. 

mbora o data warehouse esteja sendo usado há muitos anos, as instituições de 

saúde ainda estão começando a entendê-lo e a perceber os seus benefícios. Em 

recente relatório da sobre data warehouse como a grande arma para 

competição na área de saúde, foi constatado que o mercado de dafa warehouse 

4 bilhões em 4998 para 6.5 bilhões em 2000 em função desta categoria. 

ste crescimento se deve aos valores que são proporcionados com a utilização do 

data warehouse, como: gerenciar um melhor relacionamento com o paciente, 

permitindo um acompanhamento completo das informações do paciente, inclusive 

alertas de aniversários e datas previstas de retorno; gerenciamento de melhorias nos 

serviços através da análise de custos e qualidade dos serviços prestados; redução de 

fraudes, com facilidades para sua detecção e recursos solução; utilização de relatórios 

como recursos preventivos para que através deles sejam identificadas as áreas que 

necessitam de melhorias; gerenciamento da doença, monitorando e analizando as 

condições de cada paciente para agilizar e efetivar decisões no tratamento. 

ade de aplicações médicas que a UCCVIF C dispõe, fica muito 

dificil, para um membro da instituição, ter acesso a todas as informaçdeâ disponíveis 

com agilidade e em tempo hábil. m dos incentivos para a construção de um dafa 

warehouse, nesta i stituição, é permitir que seus membros, partici antes dos diversos 



sso fácil e direcionado a seus interesses, em um só 

Com um ambiente inte rado, será possível que os usuários de todos os outros 

sistemaslbases tenham acesso a seus dados, gerados no momento de sua rotina de 

trabalho, em conjunto com dados de outras áreas, que serão utilizados em sua rotina 

analítica. 

8 desenvolvimento do ambiente de dados integrados na UCCVIF 

no processo de análise de requisitos apresentado no capítulo anterior. As etapas 

foram refinadas, à medida em que iam sendo experimentadas. 

Um ponto crítico no início do desenvolvimento é partir para o estudo de todas as 

bases disponíveis e não apenas daquelas de interesse do grupo responsável pela 

iniciativa. Isto evita que o projeto não deixe de ser apresentado a todos os membros 

de interesse, mas não implica que serão incorporados ao ambiente na primeira fase. O 

processo passa por uma fase de definição de prioridades que estuda, exatamente, a 

seqüência utilização dos r quisitos levantados e as possibilidades de cada grupo. 

Nesta etapa foram avaliadas todas as aplicações disponíveis na instituição, as 

quais foram apresentadas na primeira seção deste capítulo. Esta avaliação utilizou os 

seguintes critérios (Tabela 5-3): 

categoria do sistema: para avaliar o tipo de informação que pode ser armazenada 

pela aplicação e qual o tipo de usuário que utiliza o sistema; 

base de dados: para avaliar se a aplicação gera uma base de dados, qual o tipo - 

arquivos texto, bancos de dados (tipo do SGBD) - e verificar a possibilidade de 

sua utilização; 

identificador: para avaliar quais os principais identificadores da base de dados e 

verificar a possibilidade de comunicação com as outras bases; 

características do modelo: para avaliar a complexidade do modelo de dados que 

determina como os dados estão armazenados. Esta informação será útil na 

definição da prioridade de utilização das bases; 

ara avaliar o volume de dados armazenados que podem ser 



que conceitualmente os modelos de dados eram 

ossuiam algumas tendências especiais derivadas do objetivo 

s no que se refere ao domínio médico mantinham entidades 

ajudou na preparação do modelo genérico, reponsavel pela 

carga dos dados iniciais do ambiente. 



SEC Sistema especialista 

Usuários: médicos de 
ambulatório 

Usuários: médicos de 
ambulatório, residentes, 
internos 

Aplicação de teteconsulta 

suários: médicos de 
ambulatório e enfermaria 

Sistema de informação 

Usuários: médicos 
especialistas em exames 

ACCESS 
úmero caso Modelo de dados simples, 

e apenas l indice 
Mais de 1500 casos 
catalogados 

ACCESS textos regular 

ACCESS 
Dados estruturados do 
prontuário 

SIGA 

Laudos 

(legado) 

SIGAH - Multimídia 
Dignóstico 

Banco de dados 
nify 

Todo o laudo do exame é 
armazenado em um 
binário 

legada. 

Banco de dados - 
SY BASE 

pacientes 

Sistema de informação Modelo de dados 
complexo, e uso de 
descritores para todos os 
dados 

Conjunto específico de 
dados estruturado 

Usuários: médicos 
especialistas em exames 

EPICOR Aplicação da pesquisa Banco de dados - 
ACCESS 

Registros de casos 
escolhidos Usuários: médicos de 

ambulatório 

Aplicação da pesquisa Miocardiopatias Bancodedados- 
ACCESS 

Registro HUPES Registros de casos 
escolhidos 

COnjunto específico de 
dados estruturado Usuários: médicos de 

ambulatório 



pós o estudo das bases de dados disponíveis foram verificadas as bases com 

potencial para serem utilizadas. Com isto, também, foi possível inferir na definição de 

alguns grupos de interesse, que seriam os grupos de usuários das aplicações em 

questão: medicos de ambulatório, médicos especialistas de exames, médicos de 

enfermarias, médicos de UTI. A definição dos grupos foi importante na definição dos 

participantes da primeira reunião de apresentação do trabalho. 

As tecnologias que poderiam ser utilizadas foram avaliadas segundo a 

tecnologia disponível na instituição, utilizadas nas aplicações existentes, na utilidade 

de outras que seriam específicas para a aplicação que estava sendo desenvolvida 

(como é o caso da ferramenta OLA ), e das necessidades que poderiam existir em 

termos do que já estava sendo feito individualmente, como, por exemplo, análises 

estatísticas. 

oi feita uma apresentação geral da tecnologia e da motivação para a 

implantação do ambiente na UCCVIF C. Esta apresentação definiu os grupos de 

negócio - especialistas interessados em síndromes coronarianas agudas, em 

cardiopatias isquêmicas e dislipidemias ou em miocardiopatias - motivando aqueles 

que ainda não haviam sido consultados e deixando claras as necessidades de limpeza 

dos dados e qualidade no armazenamento da informação, para garantir a qualidade do 

ambiente. 

Os grupos de negócio foram definidos como grupos formados por membros de 

grupos de interesse diversos da instituição, que direcionam seus interesses em 

negócios específicos (tabela 5-4). 

- - .-.. -. -.-, / Aras de inierass 
. 

. - -I Área de Negócio - -- . - . - - . - 

I Médicos de UTI I 

Médicos especialistas em exames 

Médicos de ambulatório 

Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatias 

Sindrome Coronariana Aguda 

Médicos de enfermaria 

Médicos de ambulatório 

Médicos especialistas em exames 

Médicos especialistas em exames 

Médicos especialistas em exames 

Cardiopatias Isquêmicas e Dislipidemias 

Hipertensão 

Arritmias 

Wemodinâmica 

Médicos especialistas em exames Medicina Nuclear 



Indiretamente via o grupo. com interesses administrativos que viria 

manifestar-se mais tarde, da mesma forma que este nível de interesse dentro dos 

grupos definidos. 

Todas as informações coletadas nas etapas anteriores foram trazidas para as 

etapas seguintes presentadas aos usuários de interesse. A partir da reunião de 

apresentação e motivação os participantes, foram determinados os grupos de 

negócio e agend uniões individuais com cada um deles. 

O objetivo das entrevistas com os grupos de negócio é definir os dados de 

interesse para as suas atividades. Uma recomendação de Kimball (KIM 

em momento algum perguntar "quais as consultas que serão do seu interesse?', a 

qual é de extrema importância, em se tratando do domínio médico, que tem por 

característica o ocínio não estruturado e a subjetividade nas inferências. Esta é 

normalmente seremos levados a fazer. O mais correto é 

partir para conhecer ócio e as atividades envolvidas pelo grupo. Desta forma fica 

mais difícil para o analista, mas é mais fácil para o usuário definir a sua participação 

no processo. 

Com as informações iniciais foi possível se construir um protótipo e, com isso, 

num segundo encontro foi possível definir com mais segurança as proposições de 

valor. Nesta segunda avaliação, foi possível esclarecer os aspectos de integração de 

dados. 

O modelo de dados generalizado na etapa de definição das fontes de dados 

serviu de apoio no levantamento de requisitos gerais. Como a organização é 

constante, os usuários só precisavam expor as suas atividades e contribuições nas 

cadeias de valor, definindo as proposições que mais se adequavam a seus interesses. 

Mais detalhes podem ser vistos no anexo 1. 

Entre os grupos e negócio, foi observada uma forte tendência ao nível de 

pesquisas epidemiológicas. Todos eles já conduzem atividades de pesquisa em seu 

dia a dia, seja através de suas bases de dados particulares ou utilizando ferramentas 

Sâ). Da mesma forma que alguns apresentavam interesse em 

raâtrear informaç0eâ de seus pacientes caso estes tenham estado em mais de um 

setor ou mesmo em out ara análise de histórico, configurando assim o 

e informações 
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Com a diversidade de grupos de negócio, cada um sendo responsável por uma 

fonte de dado difícil despertar interesses mútuos nos dados alheios. Na 

da natureza da maioria das bases utilizadas nesta fase, seria 

os apresentassem interesses apenas em dados de fontes de 

Devido à dióiculdad de se reunir todos os grupos em um só momento para que 

fossem discutidas as trocas de dados, foram apresentadas as necessidades 

separadamente, pa cada grupo, já em termos de proposição de valor. O grupo 

presente avaliava os dados tratados pelos outros grupos de negócio que pudessem 

agregar algum valor comum aos seus. 

\ Mlocardiop tias e ICC 

Pactenles do EPICOR com disllpidemla 
(dados da dlsllpldemias) 

Paclenlas com dorlorá'dca - LAU ou angina instavel 

\ Pacientescom ICC. e ) sua tiasse íuncionai 

Pactenles c o r n & n  evenlos coronarianos G a d o s  de distipidelnias 

Dlslipldemlas Cardiopatlas Isquemicas 

icado que os grupos cediam informações entre si apenas para os 

pacientes que fossem comuns às bases de dados em questão. O grupo público, 

denominado aqui como C, não teria acesso as informações restritas aos grupos de 

negócio, embora estes também façam arte do grupo FEC. Entretanto os dados das 

s particulares poderiam ser cruzados livremente com os dados da base 

e cada grupo de negócio. 



ociação entre os grupos, tem-se dados suficientes para 

iniciar a especificação dos perfis de acesso e dados restritos aos nív is de análise. Os 

casos de usos, tamb6m, já podem ser definidos e devem marcar claramente as 

fronteiras entre os grupos e a origem das informações de interesse de cada um. 

m modelados para cada nível de análise de cada grupo. Os grupos 

particulares também utilizaram dados da base pública, os quais não necessitava de 

negociação. Um exemplo, de modelagem de um dos fatos para o nível de Instituição 

C e está no anexo 2. 

A elaboração de um protótipo é importante para validação dos casos de uso e, 

por conseqüência, dos requisitos levantados. xemplos de casos de uso foram 

colocados no anexo 2. sta validação deve tratar não só os requisitos de informação 

como também as funções que estarão sendo disponibilizadas para manipulação. 

valiação conclui a fase de análise de requisitos e uma primeira 

versão da aplicação. A primeira fase do desenvolvimento tem ênfase nos dados e 

informações que serão contempladas. Os processos de construção e manutenção 

serão definidos após se disponibilizar para o usuário recursos suficientes para que 

seus requisitos possam ser melhor explorados. 

Considerando-se as etapas descritas anteriormente, foi desenvolvido um 

ambiente para análise de dados em cardiologia com os conjuntos de dados e níveis de 

análise determinados por cada o de negócio que compõe a instituição e que tinha 

participado desta primeira abordagem. Como foi mencionado, após a primeira fase do 

desenvolvimento do ambiente, já se dispunha de uma primeira versão da aplicação 

para manipulação dos dados que estaria disponível para refinamentos e utilização 

restrita. 

o ambiente foi sendo definida a medida em que a fase de análise 

de requisitos evoluía, seguindo as exigências do processo. A camada de definição e 

processos foi incrementa após a conclusão desta fase. As forma 

dos dados foram incorpo as após a liberação da primeira versão ( 
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Definiqão / 
Processos 

Bases de dados 
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HTMLI ASPIJava 

A escolha das ferramentas utilizadas foi feita por conveniência, de modo a 

aproveitar o que havia disponível (registro) na instituição. A existência, na UCCVIFBC, 

de uma redeintranet facilitou a definição da aplicação de análise e a implantação da 

mesma. 

Na primeira versão foram utilizadas as quatro bases de dados escolhidas na 

atividade de avaliação das fontes de dados. stas bases atingem quatro grupos 

distintos, os quais terão seus respectivos petfis de acesso no FBCDataWare. 

Os processos de extração e transformação foram manuais através de rotinas de 

importação de dados e scripts de transformação direcionados a carga dos fatos e 

a mesma forma a definição e processamento de cubos na ferramenta 

OLAP. 

a aplicação serão mostrados na próxima seção. 

Uma caracterís imporianie desta aplicação, é a definição de et-íis de acesso 

para os grupos de n is delimitam os grupos de dados que podem ser 

negócio em seus respectivos nlveis de análise, 

nálise de requisitos. 



0 s  perfis são o anizados de moda que cada usuário faz parte de pelo menos 

um grupo e cada grupo trabalha com pelo menos um nível de análise. Cada nível 

possui pelo menos um tema efinido (cubo) (Figura 5-4). 

Na entrada do sistema o usuário escolhe o grupo do qual faz parte. Um usuário 

pode fazer parte de mais de um grupo, visto que o grupo público F C abriga todos os 

especialistas da instituição e estes podem, também, fazer parte de grupos particulares 

(Figura 5-5). 

FBÇ . -3 e Di$Iiaidemias . Sindromes Coronatiaiias Aauca-. . Miocairiimaliac e Insuliciência$ Cardíacas 

r;;l 

- Acesso aos grupos 

Uma vez definido o grupo, o usuário deve passar por uma autenticação neste 

grupo através de lo in e senha previamente cadastrados (Figura 5-6). 



Uuilrio: 

Senha: 

Dlgits o nome do uruáilo e sua senha de acesso. 

eito isto, o usuário estará numa área de acesso restrito ao grupo que foi 

escolhido. A tela inicial do grupo está sendo usada para a publicação de alguns 

índices de avaliação da instituição (Figura 5-7). Estes índices não fazem parte 

necessariamente do modelo, mas servem para informar imediatamente ao grupo a 

situação de alguns fatores, ate que o usuário defina em que perfil irá trabalhar. 

Flllpe Visitas anuais 

Serviços 



er8il escolhido, podem ser utilizadas consultas pr6-definidas pelo 

próprio usuário ou que foram definidas por outros integrantes do grupo e publicadas 

para que todos pudessem utilizá-la (Figura 5-8). 

Br. Ximener bagistas com indicação 

isquêmica (IMC, SC, PA, medicamentos) C3 
Pacientes tabagiçtas com mais de 35 anos com indicação para coronai-iana 
(medicamentos, exameç). O 

cia (~xaiiies. indicàçáo ,idade. 
" regiáo, medicamentos) O 

Hotne - 

2s consultas d 

Caso o usuário ou o grupo não possua consultas pré-definidas, o sistema 

disponibiliza uma interface para que o usuário possa trabalhar definindo suas próprias 



ma: 
E Dados 

NEGRO 
OUTROS 

* v.-- -.- 

E Mosktrar Vazios 

Após a elaboração da consulta ou execução de alguma já pr6-definida, os dados 

são apresentados em forma de tabela, e podem ser impressos e efetivamente 

utilizados (Figura 5-10). Algumas consultas podem ser apresentadas em forma de 

gráfico (Figura 5-1 1). 



cada. 
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Algumas funcionalidades de gerência dos grupos também foram implementadas, 

e, a principio, disponibilizadas para que um usuário do grupo possa alterar sua senha 

ou incluir mais integrantes ( 

e Ana Garcia 

r Dr. Alvaro 

B Dr. Nelson Lobo 

Dr. Ximenes 

e Philip Machado 

anacog 

arabelo 

nlobo 

xirrienes 

philip 

Outras funcionalidades mais sofisticadas e que envolvem definição dos perfis, 

estão disponíveis apenas para usuários administradores que, provavelmente, não 

serão médicos (Figura 5-1 3). 



s, CID Ana Garcia anacog 0 
CID Dr. Nelson Lobo 

s CID Dr. Ximenes 

e FBC Dr. Alvaro 

e FBC Dr. Nelson Lobo 

e FBC Dr. Ximenes 

e FBC Philip Machado 
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ra SCA Ana Garcia 

nlobo 0 
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nlobo 0 
ximer-ies 0 
ptllllp 0 
ar-iacog 0 
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importante ressaltar que ao final da fase de organização, o produto gerado era 

muito simples e preparado para melhoramentos em todos os sentidos, sendo que o 

principal objetivo era apoiar s andamento da fase de levantamento de requisitos. Era 

de grande importância para aproximar o usuário do que poderia ser um produto final, 

de modo que já tratava dados reais que poderiam ser efetivamente usados, mesmo 

que de maneira simples. 

A experimentação do processo foi importante no sentido de adequá-las ao 

domínio médico. Os usuários dessa área possuem características particulares dadas 

pela sua forma de raciocínio, característica do tipo de atividade que desempenha. 

Sendo assim, pelo am iente de data warehouse não ser um tipo de aplicação ao qual 

eles estão acostumados a lidar, o desenvolvimento da fase de análise de requisitos 

deveria acontecer a maneira mais ágil e produtiva possível, vis 0 que para estes 



profissionais não é comum regularidade de tempo disponível para as atividades 

extras. Com a mesma agilidade deveriam se tornar claros os objetivos do ambiente. 

O produto final já possuía características do processo de transformação das 

informações da instituição, mesmo ainda sem utilizar todos os recursos de uma 

ferramenta OLA , como navegação hierárquica e quebras dinâmicas de grupos de 

dados. O primeiro ciclo da análise de requisitos tinha como objetivos principais a 

definição de grupos d negócios e caracterização do fluxo de informações para cada 

grupo, desta forma, o produto adquirido desta iteração auxiliava o esclarecimento das 

característica e motivava melhorias com maior fundamento. 



ste trabalho tratou de aspectos relacionados a organização de um ambiente para 

apoiar atividades de pesquisa e tomada de decisão, abordando os níveis de análise de 

dados que podem ser encontrados numa instituição de saúde. ste ambiente tem 

características de data warehouse e repositório de dados clínicos, pelas particularidades 

da área de atuação. 

A pesquisa foi direcionada para a exploração de formas de desenvolvimento e 

organização de informações em um data warehouse. Foi feito um estudo sobre o estado 

da arte desta tecnologia e dos diversos sistemas de informação encontrados na área 

médica. Outro aspecto avaliado foi o processamento de informações de uma organização 

e o desenvolvimento de atividades destinadas a contribuir com algum valor para o 

negócio em questão. ste aspecto auxiliou a identificação e o mapeamento do 

processamento de informações de uma instituição de saúde. Na literatura existem poucos 

trabalhos voltados para a organização de data warehouse clínico baseados nos níveis de 

análise da informação que podem ser constatados na instituição. 

Uma contribuição relevante deste trabalho é a organização de uma seqüência de 

atividades para a análise de requisitos de um data warehouse baseado nos níveis 

analíticos de uma instituição. O detalhamento destas atividades foi possível baseado no 

estudo das atribuições necessárias para a construção de um data warehouse e nos 

requisitos de ambientes desta categoria. ste processo foi experimentado e possibilitou a 

construção de um data warehouse para cardiologia na UCCVIFBC. 

A experimentação do processo de organização proposto foi de grande importância 

para validação de todas as etapas definidas. A instituição possui fortes elementos para a 

realização de um projeto deste tipo e soube perceber sua importância e contribuições 

incentivando o seu desenvolvimento. Foi disponibilizada uma primeira versão do ambiente 

que ainda necessita de melhoramentos, principalmente por se ter cumprido apenas a 



primeira fase do desenvolvimento. Ainda assim, pode ser utilizada para auxiliar o 

refinamento dos requisitos. 

A concretização deste trabalho gerou elementos essenciais para outros projetos. 

Sendo assim, muito ainda pode ser feito, principalmente no que se refere a: 

Aprofundar as técnicas de refinamento das funcionalidades do ambiente; 

Caracterizar os níveis de análise em termos de adequação dos dados, 

facilitando uma possível automatização do enquadramento dos requisitos; 

Definir atividades de manutenção do ambiente de acordo com os níveis de 

análise definidos, para evitar uma descaraterização após sucessivas. evoluções; 

studar o impacto da utilização do ambiente para a instituição; 

stender o ambiente a outros grupos da instituição e avaliar os aspectos desta 

ampliação. 

A experiência no desenvolvimento deste trabalho mostrou que a medida que os 

usuários vão conhecendo a tecnologia que está sendo proposta mais idéias e interesses 

vão surgindo, aumentando assim as perspectivas de trabalhos e pesquisas que podem 

ser desenvolvidas. 
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Anexo 2. Especificação dos Requisitos 

Miocardiopatias 

SIGAH 
Diagnóstico 

EPICOR 

ACID 

Miocardiopatias 



Atores 
rdiologia e administradores da FBCIUCCV. 

po de pesquisa da FBCIUCCV para o estudo de pacientes 

Cardiopatias Isquêmicas e Dislipidemias: grupo de pesquisa da FBCIUCCV para o estudo de 
pacientes do ambulatório de com cardiopalipat isquêmicas e dislipidemias 
Miocardiopatias: grupo de pesquisa da CIUCCV para o estudo de pacientes com 
miocardiopatias 

> Consultar informações de paciente. 

Atores: 
FBC; Síndromes Coronarianas Agudas; Cardiopatias Isquêmicas e Dislipidemias; 
Miocardiopatias 

I. O caso de uso começa quando o usuário escolhe um grupo de acesso. 
2. O sistema pede nome e senha para validação do usuário no grupo escolhido 
3. O sistema disponibiliza a área de trabalho do grupo 
4. O usuário escolhe o perfil Paciente, para consultas específicas de paciente 
5. O usuário escolhe área de definição de consultas 
6. O sistema disponibiliza temas (cubos) específico para paciente 
7. O usuário escolhe as dimensões, os níveis das dimensões elou dados específicos que 

deseja selecionar 
8. O usuário escolhe os dados condicionais para a consulta 
9. O sistema apresenta os dados disponíveis segundo os critérios informados 

O usuário pode desistir da consulta em qualquer ponto do caso de uso, voltando para 
o passo de escolha do grupo de acesso (1) 
O usuário pode decidir entrar como outro grupo antes informar nome e senha (2) e 
voltar para o passo de escolha do grupo de acesso (1 ) 

e O usuário pode não fazer parte do grupo escolhido, nome inválido para o grupo, e não 
passar para a área de trabalho do grupo (3) 

e O usuário pode errar a senha de acesso e não passar para a área de trabalho do 
grupo (3) 

e O usuário pode escolher a área de consultas definidas, alterando o caso de uso nos 
passos (51, (61, (7), (8 ) ,  (9), para: 
5. 0 usuário escolhe a área de consultas definidas e publicadas para o grupo 
6.  O usuário escolhe a consulta desejada 
7. O sistema apresenta os dados disponíveis segundo os critérios da consulta 

escolhida 
e O usuário pode decidir em qualquer ponto deste caso de uso acessar outro perfil 

dentro da área de trabalho do grupo. 
equisitos 

Para que este caso de uso seja realizado deve haver pelo menos um cubo para o perfil 
paciente definido para o grupo. 



> Consultar informações de comunidade. 

ronarianas Agudas; Cardiopatias Isquêmicas e Dislipidemias; 

1. O caso de uso começa quando o usuário escolhe um grupo de acesso. 
2. O sistema pede nome e senha para validação do usuário no grupo escolhido 
3. O sistema disponibiliza a área de trabalho do grupo 
4. O usuário escolhe o perfil Comunidade, para consultas especificas de comunidade 
5. O usuário escolhe area de definição de consultas 
6. O sistema disponibiliza temas (cubos) específico para comunidade. 
7. O usuário escolhe as dimensões, os níveis das dimensões elou dados específicos que 

deseja selecionar 
8. O usuário escolhe os dados condicionais para a consulta 
9. O sistema apresenta os dados disponíveis segundo os critérios informados 

e O usuário desistir da consulta em qualquer ponto do caso de uso, voltando para 
o passo de escolha do grupo de acesso (1) 
O usuário pode decidir entrar como outro grupo antes informar nome e senha (2) e 
voltar para o passo de escolha do grupo de acesso (1) 

e O usuário pode não fazer parte do grupo escolhido, nome inválido para o grupo, e não 
passar para a área de trabalho do grupo (3) 

e O usuário pode errar a senha de acesso e não passar para a área de trabalho do 
grupo (3) 

e O usuário pode escolher a area de consultas definidas, alterando o caso de uso nos 
passos (5), (61, (7), (8), (9), para: 
5. O usuário escolhe a área de consultas definidas e publicadas para o grupo 
6. O usuário escolhe a consulta desejada 
7. O sistema apresenta os dados disponíveis segundo os critérios da consulta 

escolhida 
e O usuário pode decidir em qualquer ponto deste caso de uso acessar outro perfil 

dentro da área de trabalho do grupo. 
equiçitos 

Para que este caso de uso seja realizado deve haver pelo menos um cubo para o perfil 
comunidade definido para o grupo. 


