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RESUMO 

 
No Brasil, assim como no resto do mundo, as instituições de saúde sofrem com o 

crescente aumento do fluxo de informação. Tais instituições vêm necessitando, 

simultaneamente, melhorar os serviços de assistência ao paciente, reduzir custos 

operacionais e desenvolver sistemas de informação. Os projetos de SI têm sido a 

principal alternativa para atender a esta demanda.  

Os gestores em saúde se deparam diariamente com um grande volume de 

informações e indicadores, cuja interpretação oportuna necessita de conhecimento e 

experiência de profissionais que nem sempre estão disponíveis em suas realidades 

institucionais. 

Com isso, a aplicação da Gestão do Conhecimento nas instituições têm crescido 

constantemente nos últimos anos e para apoiar o processo de GC há a área de Engenharia 

do Conhecimento. Essa aplicação da Gestão do Conhecimento vem de encontro com a 

necessidade dessas instituições de gerir o conhecimento de forma estratégica para 

tornarem-se mais eficientes. Durante os anos, diferentes metodologias foram criadas, 

entre elas o CommonKADS. 

Essa metodologia traz um conjunto de modelos que abrangem todas as etapas para 

o projeto de um sistema de conhecimento, desde a análise (com verificação de 

viabilidade) até o gerenciamento do projeto. 

O presente trabalho propõe à criação de um sistema de conhecimento para a 

Secretaria Estadual de Saúde, contemplando um conjunto de informações sobre 

programação, financiamento e realização de procedimentos de Alta Complexidade 

Hospitalar e Ambulatorial em Cardiologia. Como resultado, facilitará aos gestores da 

saúde à tomada de decisões. 

Ao final do trabalho com a proposta do desenvolvimento de um SBC, os gestores 

da saúde obterão vantagens como: velocidade na determinação dos problemas, decisões 

fundamentadas em uma base de conhecimento, número reduzido de pessoas para interagir 

com o sistema, estabilidade e flexibilidade do sistema além de evitar a interpretação 

humana de regras operacionais. 

 

Palavras-chave: CommonKADS, Engenharia do Conhecimento, Gestão do 

Conhecimento, Assistência. 
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ABSTRACT 

 
 

In Brazil, as well as the rest of the world, the health facilities suffer from the 

increasing flow of information. Such institutions are needed, while improving services for 

patient care, reduce operating costs and develop information systems. The projects 

themselves have been the main alternative to meet this demand.  

Managers in health care face daily with a large volume of information and 

indicators, whose interpretation requires appropriate knowledge and experience of 

professionals who are not always available in their institutional realities.  

Therefore, the application of Knowledge Management in the institutions have 

grown continuously in recent years and to support the process of KM is the area of 

Engineering of Knowledge. The application of Knowledge Management is to meet the 

need of institutions to manage knowledge strategically to become more efficient. Over 

the years, different methodologies were created, including the CommonKADS.  

This methodology provides a set of models that cover all stages in the design of a 

system of knowledge, from the analysis (with verification of viability) to the management 

of the project.  

This paper proposes the creation of a system of knowledge to the State 

Department of Health, including a set of information on planning, financing and 

implementation of procedures for High Complexity Hospital and Clinic in Cardiology. 

As a result, facilitate the health managers for decision making.  

At the end of the work by the proposed development of an System Based on 

Knowledge, the managers of the health gain benefits such as speed in determining the 

problems, decisions based on a knowledge base, small number of people to interact  

with the system, stability and flexibility of the system than to avoid human interpretation 

of operational rules.  

 

 

Keywords: CommonKADS, Engineering of Knowledge, Knowledge Management, 
System Based on Knowledge, Assistence. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 
 

Apesar dos avanços das Tecnologias da Informação e de sua disseminação no 

universo organizacional, as empresas continuam a ter problemas para tomada de decisão 

estratégica com base em conhecimento atualizado e oriundo de suas fontes e sistemas de 

informação.  

Além de gerarem, armazenarem e utilizarem seus repositórios de informação, as 

empresas estão cada vez mais compelidas a transformá-los em conhecimento estratégico 

à sua tomada de decisão. No setor público, essa realidade é agravada pela necessidade 

deste conhecimento ser útil também à sociedade (STEIL, et al 2008). 

A introdução da Tecnologia da Informação sem alinhamento a um plano 

estratégico de sistemas causa dificuldades ao gestor público na geração de conhecimentos 

e na ação em áreas que requerem tais conhecimentos.  

Além dos avanços nas áreas de business intelligence para o trato de informação 

organizacional, o tratamento estratégico de conhecimento tem sido facilitado pelos 

avanços das últimas décadas na área de engenharia do conhecimento. Metodologias da 

Engenharia do Conhecimento têm tornado possível aos analistas de conhecimento 

projetarem sistemas de conhecimento que contemplam de forma sistêmica todos os 

aspectos da organização, incluindo missão/estratégia, processos, atores de conhecimento, 

formas de conhecimento e formas de comunicação entre os atores (SCHREIBER., et. al 

2002). 

Neste trabalho, aplicam-se técnicas da engenharia do conhecimento à criação de 

um sistema de conhecimento para a Secretaria Estadual de Saúde, contemplando um 

conjunto de informações sobre programação, financiamento e realização de 

procedimentos de Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial na área de Cardiologia, 

oriundas de diferentes sistemas. Com isso, propõe-se facilitar aos gestores da saúde a 

criação de indicadores para a tomada de decisões. 



 14

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

Objetiva-se a proposição da construção de um sistema de conhecimento para o 

apoio ao controle e avaliação da assistência em alta complexidade hospitalar e 

ambulatorial em cardiologia na Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Tendo 

por base a aplicação da metodologia CommonKADS. 

 

1.2.2. Objetivo Específico 
 

A aplicação da metodologia CommonKADS deverá incluir os seguintes objetivos 

específicos: 

• Análise do contexto com que a gestão de procedimentos de alta complexidade em 

Cardiologia ocorre no sistema público de saúde (modelo da Organização); 

• Definição dos processos associados à avaliação e controle da gestão das cirurgias 

(modelo de Tarefa); 

• Definição dos responsáveis (agentes) pelos processos intensivos em 

conhecimento; 

• Modelagem do conhecimento que possuem para tomada de decisão (modelo de 

conhecimento); 

• Modelagem da forma com que se comunicam (modelo de comunicação).  

 

Esses elementos darão os insumos teóricos para a proposição de um sistema de 

conhecimento para análise, avaliação e controle de procedimentos de alta complexidade 

em cardiologia.  
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1.3. Motivação 
 

O conhecimento é um dos maiores valores existentes em uma organização ou 

instituição. Saber lidar com esse conhecimento a fim de obter soluções e resultados, tem 

se tornado algo cada vez mais necessário e presente. Com isso, a Engenharia e a Gestão 

do Conhecimento representam um papel fundamental no desenvolvimento do que 

podemos chamar de “Era do Conhecimento”. 

A motivação para o desenvolvimento do tema deriva da reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido junto à Secretaria de Estado da Saúde na Gerência de Controle e Avaliação 

e da dificuldade de análise do grande conjunto de informações disponíveis e dispersas no 

âmbito da área da saúde.  

             São vários os aspectos que denotam a complexidade e a importância da tomada 

de decisões mais adequadas no âmbito da gestão pública em saúde. Alguns aspectos são:  

• Má distribuição dos recursos alocados nas Secretarias Municipais e Estaduais de 

Saúde; 

• Fraca integração entre os diversos Sistemas de informações e Base de Dados; 

• Profissionais não qualificados para interpretação e análise das informações; 

• Ausência da “cultura da informação”, ou seja, baixa importância dada ao uso 

sistemático de informações fidedignas e atualizadas como base para o 

planejamento e a tomada de decisões no dia-a-dia dos gestores; 

• Defasagem tecnológica encontrada principalmente nos menores municípios. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 
 

Esta seção tem como objetivo apresentar a estrutura do trabalho trazendo uma 

breve descrição do que será apresentado, em cada uma das seções, e sua finalidade. 

O Capítulo 1 apresenta a contextualização do tema fazendo um breve comentário 

sobre Tecnologia da Informação, mostrando sua importância no contexto organizacional. 

São apresentados os objetivos, motivações e justificativas para a execução deste trabalho, 

estrutura do trabalho e delimitações. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica que engloba: informações 

estratégicas para tomada de decisão, Planejamento e Tecnologia da Informação, gestão do 
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conhecimento, classificação, dimensão e componentes essenciais em projetos de TI na 

área de saúde. Além disso, é apresentado o desenvolvimento de sistemas, custos e 

investimentos. 

O Capítulo 3 apresenta uma contextualização sobre Engenharia do Conhecimento 

e as características da metodologia CommonKADS, seus componentes e sua utilização. 

Com isso, pode-se entender a finalidade do sistema de conhecimento proposto neste 

trabalho. 

O Capítulo 4 mostra o domínio da aplicação e a contextualização sobre o SUS, 

Cardiologia, Sistema de Informação Hospitalar e indicadores de qualidade. É apresentado 

também o Sistema de Apoio à Decisão que está implantado na Secretaria Estadual de 

Saúde. Nele foi aplicado a metodologia CommonKADS afim de possibilitar a proposta de 

um Sistema de Conhecimento, tema deste trabalho. 

O Capítulo 5 relata o objetivo deste trabalho: Propor um Sistema de 

Conhecimento a partir da análise das informações obtidas na aplicação do 

CommonKADS. Também é mostrado um breve texto sobre ontologias, que faz parte do 

SBC. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões sobre o trabalho elaborado e sugestões para 

trabalhos futuros. 

O Capítulo 7 apresenta as referências bibliográficas e a seguir os anexos. 

 

1.5. Delimitações do trabalho 
 

A implementação de projetos de Engenharia do Conhecimento é em si um tema 

abrangente e escopo de pesquisa de diversos programas de pós-graduação. Com isso, não 

faz parte deste trabalho estabelecer estudos de aplicação ou aprofundamento da 

metodologia CommonKADS propriamente dita. O que se estará sendo proposto é, em 

realidade, um sistema baseado em conhecimento para extrair conhecimentos a partir do 

conjunto de informações atualmente gerado e do conhecimento de especialistas na gestão 

de saúde. Para tal, deve-se aplicar a metodologia CommonKADS da Engenharia do 

Conhecimento. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Informações estratégicas para tomada de decisão 
 

 
Figura 5 - Passos no processo de tomada de decisão( Tarapanoff; Miranda & Araújo Jr., 2002) 

 

2.1.1. Arquitetura de Informação e Fontes de Informação  
 

Tanto a informação quanto o conhecimento são específicos ao contexto e 

relacionais na medida em que dependem da situação e são criados de forma dinâmica na 

interação social entre as pessoas”. (NONAKA & TAKEUCHI, 1995, p. 64). 

Existe uma grande dificuldade em distinguir dados, informação e 

conhecimento. Porém, em função relevância da gestão e geração cíclica do conhecimento 

nas organizações, torna-se necessária a hierarquização dos elementos do conhecimento 

organizado. (ALLEE, 1997; DAVENPORT & PRUSACK, 1998; LEONARD, 1998). A 

figura 6 representa a relação citada acima. 
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Figura 6 - Milt Jenkins, University of Baltimore 

(http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/Overheads/jenkinskrakow.ppt) 
 
 

• Dados: são voltados ao processamento de sistemas computacionais e são a 

matéria-prima utilizada para a geração de informação; 

• Informação: Tipicamente voltada aos seres humanos; 

• Conhecimento: Também voltado aos seres humanos. Somatório do que se pode 

perceber, aprender ou descobrir e, portanto, mutável e variável; 

• Sabedoria: Gerada por seres humanos e aplicada nas organizações; 

• Valor da Informação: Qualquer tipo de informação que esta disponível em uma 

organização de uma forma facilmente utilizável, compreensível e disponível. 

 

Movidas pela importância, muitas organizações não se apercebem, a alguns 

excessos na procura e manutenção da informação. A mesma pode ser classificada em: 

 
Figura 7 – Classes de informação (Amaral e Varejão, 2000) 

 

Esta classificação da informação é baseada em dois princípios:  

• Custo total da informação utilizada resulta do custo de oportunidade de não ter a 

informação necessária; 

• Custo de obtenção, manutenção e utilização da informação necessária. 
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O custo total evolui segundo a curva proposta por Bowonder, [Bowonder, et al. 1993] 

 
Figura 8 – Custo da informação [Bowonder, et al. 1993] 

 

2.2. A dimensão dos SI e da TI na área da saúde 
 

Segundo Shortliffe (1999) cerca de 40% das atividades da área da saúde 

consistem em informação. Além da quantidade e diversidade de tipos de informação, a 

área da saúde apresenta um série de peculiaridades.  

Com a evolução da informática nos hospitais, nasceu o Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP), visando melhorar a eficiência e organização do 

armazenamento das informações de saúde, com a promessa de não só substituir o 

prontuário em papel, mas também elevar a qualidade da assistência à saúde através de 

novos recursos e aplicações (DEGOULET e FIESCHI, 1997; MCDONALD e 

BARNETT, 1990; VAN GINNEKEN e MOORMAN, 1997). 

Apontando para uma demanda mais atual e, portanto, sistêmica, pode-se 

calçar em Murphy, Hanken e Waters (1999, p.26): 

 

[...] um registro eletrônico de saúde é qualquer informação relacionada 

com o passado, presente ou futuro da saúde física e mental, ou 

condição de um indivíduo, que reside num sistema eletrônico usado 

para capturar, transmitir, receber, armazenar, disponibilizar, ligar e 

manipular dados multimídia com o propósito primário de um serviço 

de saúde. 

 
Considerando as afirmações dos autores supramencionados, assim como a 

própria evolução dos SI e respectivas possibilidades de automação eletrônica (TI), torna-
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se necessário explicitar as demais potencialidades dos SI/TI em saúde. Tais 

potencialidades ocorrem em dois sentidos principais, ou seja, na correlação cíclica entre a 

produção assistencial, a pesquisa e o ensino e na transposição dos limites físicos dos 

estabelecimentos de saúde. 

Leitura semelhante pode ser feita dos processos de teste dos próprios 

sistemas e artefatos eletrônicos de TI em saúde. O FDA - Food and Drug Administration 

(2007) considera validação de um SI como sendo um processo de confirmação de suas 

especificações e do atendimento das necessidades dos usuários, através do exame de suas 

funcionalidades, de modo que os requisitos implantados pelo sistema sejam 

coerentemente satisfeitos, garantindo confiabilidade e usabilidade do sistema. A 

validação de um SI é obtida através de testes, inspeções, análises e verificações de tarefas 

executadas em cada estágio de desenvolvimento do sistema, submetido exaustivamente 

ao ambiente real de organizações de saúde.  

Se por um lado a automação dos SI no contexto assistencial e de pesquisa 

científica potencializa uma relação virtuosa de geração de conhecimento na área da saúde 

de forma nunca vista anteriormente, por outro, dita ciclos cada vez mais rápidos de 

obsolescência do conhecimento adquirido. Portanto, o volume e complexidade crescente 

da geração de novos conhecimentos em saúde impacta, não somente no trato assistencial 

e científico, mas também, em seu recurso primordial: a qualificação do profissional de 

saúde. 

Esta evolução nos SI em saúde proporciona qualidade e escala jamais vista 

no que se refere a geração de conhecimento, sua disponibilização, valor agregado e retro-

alimentação do SI. 

 

2.3. Gestão do Conhecimento em Organizações da Área da Saúde 
 

A evolução mais ampla do emprego dos sistemas de informação em saúde 

traz consigo um nível sofisticado e complexo de concepção e instrumentalização, visto 

que há a necessidade de domínio e organização dos dados e diversas dimensões 

geográficas, qualitativas, quantitativas e de tempo. Já não existe mais o problema de 

acesso aos dados (vide internet, que representa por si só uma fonte inesgotável). “O 

grande desafio que hoje confrontamos é a Gestão do Conhecimento (GC) através dos 

dados, tarefa que exige o domínio de técnicas de análise” (FREITAS, 2000, p. 1). 
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Gestão do Conhecimento é um processo que identifica e gera ativos (bens) 

de conhecimento e um de seus principais objetivos é impedir que os profissionais se 

desatualizem. Na área da saúde, GC otimiza e utiliza esses ativos para atender aos 

objetivos fundamentais da área em questão. Os ativos de conhecimento nas organizações 

de saúde (hospitais, por exemplo) são intangíveis, mas podem ser definidos como o 

conhecimento que um médico e/ou demais profissionais, direta e indiretamente, 

produzem durante a interação assistencial junto ao paciente, com o ambiente operacional 

e até mesmo com as tecnologias. 

A GC identifica e mapeia os ativos intelectuais dentro das organizações de 

saúde, gerando assim, um precioso capital. Uma vez que o conhecimento é 

dinamicamente gerado nas organizações e redes de saúde, bem como entre os 

profissionais que neles atuam, os estabelecimentos de saúde necessitam construir 

sistemas de GC que permitam forte interação com seu network (JACKSON, 2000). O 

resultado é que os profissionais terão mais e melhor acesso à informação e, 

consequentemente, serão melhor e continuamente atualizados em suas capacidades. 

É importante que as técnicas adotadas para a criação e exercício do GC 

levem em conta alguns fatores básicos, como o tipo de estabelecimentos de saúde, a sua 

cultura e as suas necessidades para assegurar um bom sistema de Geração de 

Conhecimento em saúde. (GOKCE, 2002; JOHNSON, 1998; KEELING & LAMBERT, 

2000).  
 

2.4. Classificação das TI na área da saúde 
 

As terminologias e categorizações atribuídas para os SI e TI em saúde não 

estão claramente definidas, muito menos homogeneizadas, ao contrário disso, percebe-se 

que é um processo em construção. Dentre outros, apenas no Brasil, existem três grandes 

correntes vinculadas a sociedades de TI em saúde: Sociedade Brasileira de Informática 

em Saúde, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e a Comissão Permanente de 

Telessaúde. As três correntes abordam fortemente processos e tecnologias no âmbito 

assistencial, de pesquisa e ensino, formando então, um imenso mosaico de categorias e 

redundância de significados sob distintas terminologias. 
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O sistema de saúde é formado das seguintes áreas ou subsistemas principais: 

 

a) Subsistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação: pesquisa básica, 

pesquisa aplicada, pesquisa clínica e desenvolvimento de novas tecnologias; 

b) Subsistema de formação, educação e treinamento: formação profissional de 

nível médio, formação profissional de nível superior, formação e educação em 

nível de pós-graduação, treinamento técnico e metodológico e educação 

continuada; 

c) Subsistema de atenção à saúde: medicina e cirurgia, enfermagem, odontologia, 

outras áreas da saúde, organizações de serviços de saúde, consultórios e clínicas, 

laboratórios e centros de diagnóstico, hospitais e centros ambulatoriais e postos e 

centros de saúde; 

d) Subsistema de produção e serviços ao setor saúde: indústria de medicamentos e 

suprimentos médico-hospitalares, indústria de móveis e equipamentos, indústria 

de veículos especializados, software e serviços de processamento de dados, 

serviços de transporte médico, etc. 

Internacionalmente, as categorizações também não estão plenamente 

estabelecidas. Wilhelm Hasselbring (1999), com o propósito identificar terminologias, 

sugere um exemplo de taxonomia para Sistemas de Informação em Saúde ilustrada a 

seguir na figura 9:  
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Figura 9 – Taxonomia para Sistemas de Informação em Saúde (Wilhelm Hasselbring 1999). 

 

Atualmente, além da heterogeneidade das categorias e redundância de 

significados sob distintas terminologias e tecnologias em saúde, há um forte movimento 

no sentido da diversificação de aplicação e convergência dessas tecnologias. Tal 

movimentação tem sido estimulada e, em grande parte, protagonizada pelos projetos de 

telessaúde. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS – 

http://www.who.org), telemedicina compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados 

com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico; tais serviços são prestados 

por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação 

para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de 

doenças e a contínua educação dos profissionais em saúde, assim como para fins de 

pesquisas e avaliações. 

Conforme von Wangenheim (2006) a centralização e expansão do portal de 

Telemedicina da Rede Catarinense de Telemedicina irão servir como um prontuário 

universal de pacientes no serviço público de saúde, possivelmente também agilizando a 

recuperação do histórico e maior precisão na realização do laudo. 
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Mais do que a comunicação remota entre as bases críticas da cadeia de 

serviços de saúde, hospitais, postos de saúde, centros diagnósticos, etc., as TI têm se 

inclinado a propiciar a mobilidade dos próprios pontos de serviço e cuidado com a saúde 

do paciente.  
 

2.5. Desenvolvimento de Sistemas de Software 
 
 

O desenvolvimento de sistemas de software não é o ponto central deste 

trabalho, porém é um componente importante na gestão de projetos de sistemas de 

informação em saúde. Atenção à proposta deste trabalho e para facilitar a 

contextualização dos demais fatores críticos, alguns pontos do desenvolvimento de 

software serão abordados com prioridade, como por exemplo o levantamento de 

requisitos. 

No processo de desenvolvimento de um software, um conjunto de etapas 

deve ser definido, o qual é denominado “Paradigmas da Engenharia de Software” 

(PRESSMAN,1995); também conhecido como “Modelos de Ciclo de Vida de Software”. 

Tais ciclos correspondem a 5 etapas básicas: descrição do problema, análise de requisitos, 

projeto, codificação e teste. 

O primeiro passo na construção de um sistema deve ser o entendimento de 

"o quê" será desenvolvido, através do levantamento dos requisitos e sua análise. Os 

requisitos se referem às necessidades dos usuários, do sistema, de custos e prazos. 

A especificação dos requisitos é de suma importância, pois a maior parte dos 

erros encontrados durante os testes e a operação dos sistemas é derivada de pouco 

entendimento ou má interpretação dos requisitos (DEGOULET e FIESCHI, 1997). 

Com isso, é de fundamental importância a compreensão total dos requisitos 

para que se obtenha sucesso no desenvolvimento de um software, gerando benefícios 

como: a aceitação de todos os envolvidos (usuários, desenvolvedores, etc.), servir de base 

para estimativas (custos, prazos, equipe, etc.), melhora da usabilidade, melhoria da 

manutenibilidade e de outros atributos de qualidade do sistema, cumprimento das metas 

com os recursos previstos, dentre outros (DORFMAN, 1997). 
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2.6. Componentes essenciais em projetos de TI para saúde 
 

Ammenwerth e Keizer, 2004, identificam três grupos de requisitos 

fundamentais em projetos de TI: atores (pessoas), artefatos (tecnologias) e ambiente. 

Adicionam um componente relevante sobre a análise do comportamento desses 

requisitos: a medida da interação contextual entre eles. Para melhor balizar o 

entendimento quanto aos possivelmente críticos, a partir do agrupamento de 

Ammenwerth e Keizer, serão detalhados alguns componentes essenciais em projetos de 

TI para saúde. 

 

2.6.1. As Organizações 
 

Segundo Maximiano(1992) uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma 

organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para 

uma pessoa.  

Por diversas razões, o setor da saúde não tem a tradição no uso de sistemas 

de informação similar a outros setores da economia, como o setor financeiro, por 

exemplo. 

Apesar das transformações estarem ocorrendo de forma intensa e 

rapidamente, a aplicação da TI ainda é tratada como um fenômeno na área da saúde. Esta 

área de saúde é dominada por profissionais que tem suas competências essenciais em 

áreas diversas da gestão da informação e das organizações (SUOMI, TÄHKÄPÄÄ e 

HOLM, 2001). 

É evidente que os sistemas de informação são subsistemas de um sistema 

maior. Este por sua vez, é um subsistema de seu ambiente. É indispensável pensar a TI 

nas organizações como uma parte de um sistema maior. Isto nos remete ao conceito de 

sistemas. 

As organizações, de saúde inclusive, devem ser vistas não apenas como 

estruturas estanques e monolíticas, mas sim como estrutura e sub-estruturas de 

relacionamento interdependente e relativo, seja no âmbito interno; incorrendo pela 

interação entre as áreas e departamentos, seja no âmbito externo; onde distintos 

estabelecimentos comportam-se como uma cadeia de suprimentos de competências 

complementares. 
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2.6.2. O Recurso Humano 
 

A qualidade assistencial oferecida por uma organização de saúde está 

diretamente associada à gestão do seu capital intelectual. (CONKLIN, 1998). 

As considerações de Conklin sobre o quão primordial é o recurso humano 

em organizações de saúde podem ser constatadas não somente no plano assistencial, mas 

em sua correlação com o ensino e a pesquisa de organizações de saúde, assim como nos 

processo e infra-estrutura de apoio à geração de conhecimento. Desta forma, as 

tecnologias somente obtêm o máximo do seu potencial quando existe um 

comprometimento dos recursos humanos no seu uso, implementação e, até mesmo, 

durante o processo de desenvolvimento. 

Considerações que levam ao entendimento do fator humano como a unidade 

primária de recurso e a mais importante na constituição das organizações, nos seus 

sistemas de informação e respectivas tecnologias. 

Nota-se que a maioria dos requisitos considerados como fatores chaves de 

sucesso para implementação de projetos de TI em ambientes hospitalares refere-se a 

fatores comportamentais. Grande parte dos autores relacionados a este tema admite haver 

certa resistência dos profissionais de saúde em adotar sistemas de informação 

informatizados. 

A ocorrência em diferentes graus de aspectos culturais implica no grau de 

aceitação, comprometimento ou mesmo resistência dos indivíduos às mudanças 

materializadas pelas novas tecnologias, de TI inclusive. 

Capacitação é essencial. É necessário mostrar os benefícios que a tecnologia 

da informação pode oferecer, como, por exemplo, o tempo que se pode economizar com 

o uso de TI, ou como o cuidado com o paciente pode ser melhorado. 

 

2.6.3 Infra-estrutura nas organizações de saúde 
 

Infra-estrutura de TI é necessária para tornar possível uma rápida e 

adequada reação às novas necessidades emergentes. Isso inclui a capacidade de adicionar 

novas funcionalidades ao sistema com o mínimo de risco (LENZ e KUHN, 2004).  

Audy et al. (2000) observam que as dificuldades de implementação, uso e 

manutenção são enormes, e que, muitas vezes, os administradores não conseguem obter 

as informações quando necessárias. Fatores de ordem técnica, como base de dados 
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redundantes e desorganizadas, programas que impedem a absorção de novos 

procedimentos com a rapidez e flexibilidade desejadas, ambientes com plataforma de 

hardware e software inadequados, são elementos dificultadores à utilização da TI. 

 

2.7. Custos e investimentos 
 

A disseminação da uso da TI nas organizações tem crescido de forma 

impressionante nos últimos anos. Estima-se que em 2004 mais de US$ 4 trilhões tenham 

sido investidos em TI, 25 vezes a proporção dos gastos de 30 anos atrás (SHU e 

STRASSMAN, 2005). 

Os principais fatores de motivação para as organizações adotarem a 

automação de processos através da TI têm sido a expectativa de cortes nos custos, os 

ganhos de produção sem incremento de gastos ou simplesmente a melhoria da qualidade 

dos produtos e serviços, de modo a aumentar a lucratividade e a produtividade 

(COLLERETTE, 2003). 

São recorrentes os casos de frustração em que vultosos investimentos em 

projetos de TI fracassados. Sistemas não concluídos ou abandonados, mesmo atendendo 

todas os requisitos especificados; casos de sistemas concluídos, faltando grande parte da 

funcionalidade das especificações originais; e, ainda, projetos onde as verbas e o tempo 

gastos em desenvolvimento excederam ao planejado (PETERSON, 2004; TURBAN, 

McLEAN e WETHERBE, 2004). 

O retorno sobre investimento (ROI) em projetos de TI na área da saúde, bem 

como nos demais setores da economia, envolve semelhantes problemas e expectativas 

que tangem cortes nos custos, ganhos de produção, melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços. Desta forma, o alto custo para aquisição e sustentabilidade de sistemas de 

informação e respectivas TICs em saúde constituem um dos fatores determinantes 

durante a argumentação dos projetos e sua definição. 

Embora os projetos de TICs em saúde sejam notadamente plausíveis em 

função da demanda, principalmente na racionalização assistencial relacionada à doenças 

crônicas, o investimento inicial ainda é muito alto e a cadeia de valor é fragmentada em 

vários atores (governo; hospitais; companhias de seguros; etc). 
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3. ENGENHARIA DO CONHECIMENTO E METODOLOGIA COMMONKADS 
 

3.1. Engenharia do Conhecimento 

3.1.1. Contexto 
 

A Engenharia do Conhecimento surgiu na década de 60 com a criação de sistemas 

especialistas. Estes sistemas tinham como objetivo a transferência do conhecimento 

humano para uma base de conhecimento. Essa por sua vez, era implementada de forma a 

tornar tal conhecimento acessível. O foco principal estava nos profissionais especialistas 

que através de entrevistas explicitavam como resolviam tarefas específicas. A partir daí 

estas informações eram armazenadas e, através de regras, eram manipuladas. 

Com a evolução das pesquisas, a partir da década de 80, deu-se início a segunda 

geração de sistemas especialistas, onde a proposta de transferência de conhecimento 

cedeu espaço para a proposta de modelagem conhecimento (Alkaim, 2003). 

A percepção de que o conhecimento não deve ser perdido e pode ser utilizado de 

forma estratégica, fez com que a produção de sistemas para gestão de conhecimento 

aumentasse e encontrasse na Engenharia do Conhecimento os fundamentos e métodos 

necessários para conceber sistemas com a capacidade de atender as diversas situações e 

necessidades das grandes corporações. 

 

3.1.2. Engenharia e Gestão do Conhecimento 
 

A Engenharia do Conhecimento guarda íntima relação com a Gestão do 

Conhecimento, considerando as organizações como inimagináveis sem a utilização de 

avançados sistemas de informação, baseados nos avanços da Engenharia de Software, 

aplicados a projetos em que conhecimento e raciocínio são centrais (Schreiber et. 

al.,2002). 

Segundo Schereiber et. al., 2002, a Engenharia do Conhecimento oferece muitos 

conceitos e métodos úteis à Gestão do Conhecimento, como: 

 

• A análise da organização orientada ao conhecimento, ajuda no rápido 

mapeamento de áreas proveitosas para ações de gestão do conhecimento; 
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• Análise da tarefa e do agente que a executa tem sido muito útil para identificar 

gargalos de conhecimento em áreas específicas. Essa análise geralmente mostra 

que os resultados sejam diferentes do esperado na organização. CommonKADS 

fornece uma transição gradual entre a análise do negócio e da informação; 

• A Engenharia do Conhecimento coloca uma forte ênfase na modelagem de 

atividades intensivas em conhecimento. Técnicas gráficas têm se mostrado muito 

úteis em capacitar e estimular comunicação proveitosa com uma variedade de 

pessoas (gestores, especialistas e usuários finais) que geralmente não têm um 

conhecimento em tecnologia da informação; 

• A experiência da Engenharia do Conhecimento mostra que existem estruturas e 

mecanismos recorrentes em trabalho intensivo em conhecimento. Essa abordagem 

oferece muitos insights proveitosos que são cada vez mais necessários em 

organizações modernas baseadas em Tecnologia da Informação. 

 

3.1.3. Metodologias da Engenharia do Conhecimento 
 

Ao longo da história de desenvolvimento de sistemas de conhecimento, novas 

abordagens e ferramentas de análise, aquisição de conhecimento e projeto de sistemas 

inteligentes foram propostas. Para a modelagem de sistemas alguns frameworks1 de 

modelagem foram criados e, a partir desses, foram estabelecidas metodologias de 

desenvolvimento: 

 SPEDE: combinação de princípios, técnicas e ferramentas retiradas da 

Engenharia do Conhecimento e utilizadas na Gestão do Conhecimento; 

 MOKA: Methodology and tools Oriented to Knowledge-Based Engineering 

Applications. Mais utilizado em indústrias aeronáuticas e automotivas; 

 VITAL: metodologia baseada em ciclos de vida que visa o apoio ao 

desenvolvimento de sistemas de conhecimento em larga escala; 

 CommonKADS: framework para projetos de sistemas de conhecimento. É 

considerado o mais completo atualmente por fornecer suporte a vários aspectos do 

desenvolvimento de projetos de Engenharia do Conhecimento.  

 
                                                           
1 Framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio 
de um subsistema da aplicação. 
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3.2. Metodologia CommonKADS 

3.2.1. Introdução 
 

O CommonKADS – um modelo de gestão e engenharia do conhecimento 

proposto originalmente em 1983 por Schreiber et al. (2002) como forma de responder a 

demandas por sistemas de conhecimento geradas no âmbito da indústria – parte do 

pressuposto de que o conhecimento pode ser modelado num sistema, visando à melhoria 

da qualidade, da produtividade e a agilidade na tomada de decisão. Segundo seus 

idealizadores: “A engenharia do conhecimento permite focar as oportunidades e gargalos 

a respeito de como as organizações desenvolvem, distribuem e aplicam seus recursos de 

conhecimento, de modo a fornecer as ferramentas para a gestão do conhecimento 

corporativo” (SCHREIBER et al., 2002, p.7). 

Possui um conjunto de 6 modelos que especificam todos os aspectos ligados à 

aplicação a ser desenvolvida, incluindo a organização, os recursos humanos, os aspectos 

de implementação e a interação entre eles, estes modelos são:  

Organizacional, Tarefas, Agentes, Conhecimento, Comunicação e Projeto. O 

CommonKADS dá suporte à realização de três atividades principais: atividades de 

modelagem, atividades de gestão de projetos e reusabilidade. 

 

3.2.2. Atividades de Modelagem  
 

A aplicação dos modelos do CommonKADS na organização tem o objetivo de 

responder três questionamentos principais. A partir das respostas serão definidos os 

caminhos a serem seguidos e as soluções a serem escolhidas. Schreiber et al., 2002, 

apresentam estes questionamentos da seguinte forma: 

1. Por quê? – Porque um sistema de conhecimento é uma solução em potencial? 

Para quais problemas? Que benefícios, custos e impactos organizacionais ele terá?  

2. O que? – consiste em entender qual é a natureza e estrutura do conhecimento 

envolvido, bem como a natureza e estrutura de comunicação correspondente.  

3. Como? – Como o conhecimento deve ser implementado no sistema 

computacional? Como deve ser a infra-estrutura tecnológica necessária para a 

construção e execução do sistema? Os aspectos técnicos da implementação são o 

principal foco neste questionamento. 
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3.2.3. Componentes da Metodologia CommonKADS 
 

Segundo Schreiber et al., 2002, para estabelecer um projeto de engenharia do 

conhecimento, o engenheiro deve definir o contexto do projeto (i.e., a organização onde 

ocorrerá o projeto, os processos com tarefas de conhecimento intensivo e os responsáveis 

pela realização dessas tarefas). Para tal, a metodologia CommonKADS é composta pelos 

modelos: 

 

 Modelo da Organização: Apóia a análise das características da organização, a 

fim de descobrir problemas e oportunidades para sistemas de conhecimento; 

 Modelo da Tarefa: analisa o layout das principais tarefas do domínio, suas 

entradas, saídas, pré-condições e critérios de desempenho; 

 Modelo do Agente: descreve as características dos agentes, em particular suas 

competências, autoridades e restrições para agir, estabelecendo a comunicação 

entre agentes necessários para executar uma tarefa; 

 Modelo do Conhecimento: descreve o conhecimento envolvido no domínio do 

projeto; 

 Modelo de Comunicação: modela a transação de comunicação entre os mesmos. 

Essa transação é feita de forma independente de implementação ou de conceito, 

como ocorre no modelo de conhecimento; 

 Modelo do Projeto: todos os modelos do CommonKADS compõem a 

especificação necessária para a criação de um sistema de conhecimento. O 

modelo do projeto conterá, então, a conversão das informações contidas nos 

modelos em especificações técnicas do sistema. 

 

 
Figura 10: Visão geral do Modelo CommonKADS (Fonte: [SCHREIBER et al., 2002]) 

Contexto 

Conceito 

Artefato 

Modelo da 
Organização 

Modelo da 
Tarefa 

Modelo do 
Agente 

Modelo do 
Conhecimento 

Modelo de 
Comunicação 

Modelo de 
Projeto 



 32

 

3.2.3.1. Modelo da Organização 

 
O objetivo do Modelo da Organização é traçar o perfil da organização, seus 

problemas e oportunidades, seus processos e o conhecimento que está envolvido em cada 

tarefa. 

A aplicação do modelo dá-se através de cinco tabelas, onde serão descritas 

informações como, por exemplo, a estrutura organizacional e as funções que são 

executadas em cada uma das unidades da organização. A partir da análise das 

informações obtidas em cada tabela é possível identificar as deficiências em cada 

processo de negócio, bem como identificar quais serão os impactos e melhorias que um 

Sistema de Conhecimento poderá trazer (Scheiber et al.,2002). 

Cada uma das tabelas do Modelo da Organização possui uma abordagem da 

organização, dessa forma, ao final, têm-se as seguintes perspectivas: estrutura 

organizacional, atividades, processos de negócios, pessoas e recursos. 

 
Figura 11: Visão geral do Modelo da Organização (Fonte: [SCHREIBER et al., 2002]) 

 

A primeira parte do modelo (MO-1) é voltada para os problemas e oportunidades. 

Nela o analista, através de entrevistas, brainstorms e conversas com gerentes, criará uma 

pequena lista de problemas e oportunidades. 

Em seguida ele descreverá o contexto da organização a fim de se posicionar 

melhor os problemas e oportunidades dentro da realidade da organização.  Após todo o 

levantamento dos problemas e oportunidade e como eles se enquadram dentro da 

organização, o analista criará uma lista de possíveis soluções para os problemas 

percebidos. (Scheiber et al., 2002) 
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“A segunda parte do modelo (MO-2) concentra-se nos aspectos que influenciam 

ou são afetados pelas soluções apontadas. Assim, aspectos como processos de negócio, 

staff envolvida, recursos utilizados, cultura organizacional etc., são componentes do 

modelo que podem mudar como resultado da introdução dos sistemas de conhecimento.” 

[FREITAS, 2003] 

Será no MO-2 que o analista fará o levantamento da estrutura organizacional, seus 

departamentos. O levantamento de processos, pessoas envolvidas, recursos utilizados nos 

processos de negócios, bem como o conhecimento envolvido são itens que serão listados 

neste momento para serem detalhados nos modelos seguintes.  

A última parte do MO-2 refere-se a aspectos de cultura e poder na organização. 

Este é um ponto muito importante, pois trata das regras escritas (e não escritas) da 

empresa, o estilo de trabalho, a comunicação (que quase nunca obedece a um 

organograma).  

A terceira parte do modelo organizacional (MO-3) realiza uma análise dos 

processos de negócios. Neste momento, cada tarefa será avaliada, e deverão estar 

explícitos os agentes que executam cada tarefa, qual o tipo de conhecimento que é 

utilizado, se este conhecimento é intensivo e qual é significância desta tarefa dentro do 

domínio do problema.  

A análise detalhada de um processo pode resultar na percepção de processos 

falhos o que mostraria a necessidade de realizar uma reengenharia de processos 

(Schreiber et al., 2002). 

A quarta parte do modelo da organização (MO-4) traz a relação de conhecimentos 

utilizados nas tarefas, e explicita alguns detalhes sobre eles. Este modelo vem trazer um 

overview do que será detalhado no modelo de conhecimento. 

Neste momento, será descrito apenas quem possui o conhecimento, onde ele é 

utilizado, se sua utilização ocorre de forma correta, no lugar correto e no tempo e 

qualidade corretos.  

O último passo do modelo organizacional (MO-5) consiste em documentar e 

avaliar as implicações das informações, colhidas em cada modelo, frente às soluções 

propostas para o problema. O objetivo aqui é verificar os benefícios e a viabilidade do 

desenvolvimento do sistema de conhecimento. [FREITAS, 2005] 
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3.2.3.2. Modelo da Tarefa 

 
O objetivo do modelo de tarefa é detalhar o fluxo de tarefas em processos, 

facilitando assim a análise de cada atividade e a forma como elas se relacionam. O 

detalhamento de cada tarefa pode ser obtido aplicando os dois modelos de tarefa que 

ajudarão no refinamento e na definição do conhecimento envolvido na execução de cada 

tarefa. 

O primeiro modelo da tarefa (MT-1) faz um aprofundamento nas tarefas do 

processo alvo, identificando as dependências, relações, agentes, recursos, etc. 

Neste modelo, cada tarefa especificada no modelo organizacional será refinada 

através de especificações como dependência de fluxo de execução, objetos manipulados, 

o tempo de duração da tarefa e quais são os agentes responsáveis pela execução da tarefa, 

bem como quais são conhecimentos e competências necessários para a execução da 

tarefa.  

O segundo modelo da tarefa (MT-2) apresenta um detalhamento dos 

conhecimentos e competências utilizados para realização da tarefa. Trata-se também de 

um refinamento das informações inseridas no modelo da organização (MO-4) a respeito 

de conhecimentos utilizados. Neste modelo também será feita a análise dos “gargalos de 

conhecimento”. 

 

3.2.3.3. Modelo do Agente 

 
O modelo de agente representa todos os agentes participantes em um processo de 

resolução de problema, por meio da descrição de suas características (competências), sua 

autonomia para agir e suas restrições quanto à tarefa. Além disso, esse modelo permite 

definir as formas de comunicação entre os agentes participantes na realização da tarefa 

(Freitas, 2003). 

No modelo de agentes (MA-1) serão levantadas informações como: a posição do 

agente dentro da hierarquia da organização, quais as tarefas (conforme MT-1) com as 

quais ele está envolvido, quais são os agentes com quem ele se comunica (conforme MT-

2), quais são os conhecimentos, competências e responsabilidades que o agente possui ou 

que seriam necessárias. 
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3.2.3.4. Modelo do Conhecimento 

 
O modelo de conhecimento é onde é detalhado o conhecimento do domínio e 

descrito a capacidade de um sistema de conhecimento em resolver problemas utilizando o 

conhecimento. (Schreiber et al.,2002). 

O modelo de conhecimento é dividido em três níveis e, em cada nível, há um tipo 

particular de conhecimento. Os níveis do modelo de conhecimento são o conhecimento 

do domínio, conhecimento de inferência e conhecimento da tarefa. 

Segundo Freitas, 2003, para construir um modelo de conhecimento é preciso 

passar pelas seguintes etapas: 

 

 Identificação do conhecimento: Nesse estágio, são identificadas as fontes de 

informação e é construído um glossário preliminar de termos; 

 Especificação do conhecimento: Esse estágio tem como objetivo a especificação 

completa do modelo de conhecimento. As atividades desse estágio são: escolher a 

estrutura de inferência (template) com base em uma biblioteca disponível e  

construir o esquema inicial do domínio; 

 Refinamento do conhecimento: Esse estágio volta-se à validação do 

conhecimento. Essa validação é realizada por meio do teste do modelo e da base 

de conhecimento, utilizando cenários (ou contextos) obtidos na fase de 

identificação do conhecimento. As atividades relacionadas a esse estágio são: 

validar o modelo de conhecimento por intermédio de uma simulação e completar 

a base de conhecimento, incluindo instâncias do conhecimento necessárias à 

execução da tarefa em questão. 

 

3.2.3.5. Modelo de Comunicação 

 
O modelo de comunicação indica todas as transações (comunicações) ocorridas 

entre agentes, e mostra a comunicação requerida entre estes agentes durante a execução 

de um processo, podendo especificar, ainda, a troca de mensagens e quem toma a 

iniciativa em uma transação (Schreiber et al., 2000). Este modelo tem o objetivo de 

mostrar como o conhecimento produzido será transferido entre os agentes. 

 



 36

 

4. DOMÍNIO DA APLICAÇÃO 

4.1. Sistema Único de Saúde (SUS) 
 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS foi construído baseado em princípios e 

diretrizes que apontam o que um modelo de atenção em saúde deve respeitar para a 

consolidação do SUS. Os princípios constitucionais são: 

 

• Universalidade: Direito de todos e dever do Estado; 

• Equidade: Garantia de atendimento ao cidadão em todos os serviços, em 

igualdade de condições e respeitando suas necessidades; 

• Integralidade:  Articulação entre ações preventivas e assistênciais ou como um 

modo ampliado de apreensão das necessidades das pessoas Mattos (2003).   

 

O Sistema Único de Saúde é composto por um conjunto de ações e serviços 

voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde prestada por órgãos e instituições 

públicas e privadas contratadas. Para o funcionamento deste sistema é imprescindível a 

definição de um modelo de atenção, que tenha condições de responder positivamente aos 

princípios e diretrizes do SUS. 

 

4.2. Cardiologia 
 

As doenças cardiovasculares constituem atualmente um grave problema mundial 

de saúde. No Brasil, este grupo de doenças é a primeira causa de óbito, tendo alta 

prevalência nas internações. Em Santa Catarina, as doenças do aparelho circulatório são 

as principais causas de mortalidade, contribuindo com um terço do total das mortes. A 

insuficiência cardíaca, a hipertensão, o acidente vascular cerebral, a angina pectoris e o 

infarto agudo do miocárdio correspondem, juntos, a 11% do total de internações, com 

uma leve tendência ascendente, apontando para necessidade de implementação de 

serviços de controle e prevenção.  

Mesmo quando não fatais, as doenças cardiovasculares levam, com freqüência, à 

invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para sua vida, de sua 
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família e para a sociedade. Isso mostra que o investimento neste setor é decisivo não só 

para garantir qualidade de vida, mas também evitar gastos desnecessários com 

hospitalização, que a cada dia se torna mais cara em razão do alto grau de sofisticação 

tecnológica em saúde. O diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares têm 

apresentado enormes avanços nos últimos anos, com a introdução de novas técnicas na 

rotina de atendimento. Entretanto, apesar deste avanço tecnológico, ainda prevalece o alto 

o índice de óbitos precoces por esse grupo de doenças.  

O Sistema Único de Saúde é responsável por executar ações e serviços de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos cidadãos brasileiros. A 

execução pode ser feita diretamente pelo gestor público ou por entidade contratada, desde 

que de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. A 

crescente demanda de pacientes portadores de doenças cardiovasculares; o alto custo da 

assistência; e a ausência de avaliação dos resultados desses serviços justifica a busca de 

soluções que otimizem os serviços existentes e que aumentem a qualidade da assistência 

prestada à população.  

As orientações normativas para a organização das ações e serviços de atenção em 

alta complexidade cardiovascular estão descritas nas Portarias nºs 1169/GM, 123/SAS e 

210/SAS de 15 de junho de 2004, publicadas pelo Ministério da Saúde. Esses atos 

normativos instituem a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta 

Complexidade, por meio da organização e implantação de Redes Estaduais e/ou 

Regionais de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular, com validade para todo o 

território nacional. A Rede Estadual deverá ser composta por serviços de assistência de 

alta complexidade cardiovascular, situados em Unidades de Assistência e em Centros de 

Referência. 
 

4.3. Alta Complexidade Hospitalar em Cardiologia  
 

A assistência em cardiologia é uma área estratégica no Estado de Santa 

Catarina, uma vez que pelo perfil de morbi-mortalidade as doenças cardiovasculares são 

o primeiro motivo de óbitos e gastos e o terceiro em motivo de internações. 

Ao longo dos anos a regulamentação para a alta complexidade vem 

passando por modificações acompanhando o desenvolvimento tecnológico e 

principalmente mudando sua lógica, que antes era focado somente no procedimento 
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hospitalar, para uma lógica de rede de atenção responsável pelo diagnostico, tratamento e 

acompanhamento do paciente e inclusive no desenvolvimento de ações de prevenção. 

No caso específico da cardiologia atualmente é regulamentada através da 

Portaria GM/MS 1.169 de 15 de junho de 2004 que institui a nova Política Nacional de 

Atenção Cardiovascular. Os critérios para a definição de uma rede de atenção em alta 

complexidade em cardiologia estão definidos na Portaria SAS/MS nº. 210 de 15 de junho 

de 2004 que estabelece as condições técnicas que uma unidade hospitalar deve ter para 

ser habilitada nesta área determina também quais as competências das unidades de 

assistência e os centros de referências em alta complexidade cardiovascular. Foi editada a 

Portaria SAS/MS nº 123 de 28 de fevereiro de 2005, que atualiza a partir da câmara 

técnica da assistência cardiovascular de novembro/2004, as normas para a organização 

das redes de atenção em alta complexidade cardiovascular.  

As portarias estabelecem que as unidades prestadoras de serviços para o 

SUS em alta complexidade em cardiovascular tenham real e forte integração com o 

sistema e é proposto a organização de uma rede de atenção onde a unidade hospitalar 

deve estar integrada e ter uma relação com os demais atores do sistema, tendo uma 

função não somente de assistência hospitalar e sim oferecer a integralidade da assistência 

aos pacientes (consultas, diagnóstico, tratamento e acompanhamento). 

Em Santa Catarina em abril de 2005 foi aprovada a rede de assistência em 

alta complexidade em cardiovascular pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB, que é 

um órgão colegiado de gestão composto por representantes do estado e dos municípios 

com o objetivo de consolidar políticas públicas de saúde de forma compartilhada. 

O Ministério da Saúde aprovou a rede do estado em março de 2006 através 

da Portaria GM/MS 694. Para a consolidação desta rede, foi pactuado um Termo de 

Compromisso de Garantia de Acesso de Alta Complexidade em Cardiovascular, 

apontando as responsabilidades e metas a serem desenvolvidas por cada unidade 

hospitalar habilitada. 

Um dos grandes desafios do SUS é o de garantir o acesso equânime a 

recursos tecnológicos de maior complexidade e assegurar o direito à integralidade da 

assistência, sendo os gestores responsáveis no controle e avaliação da execução das ações 

e serviços se estão sendo executados de acordo com o pactuado, avaliando aspectos da 

assistência bem como da cobertura. 
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4.4. Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS 
 

O Ministério da Saúde, órgão da administração direta do Governo Federal, 

responsável pelas diretrizes das políticas públicas de saúde, é também o responsável pelos 

diversos sistemas de informação disponibilizados para a gestão do SUS.  

Os Sistemas de Informação em Saúde podem ser epidemiológicos – 

utilizados para fins de vigilância, avaliação e pesquisa, por exemplo, de mortalidade 

(SIM) e nascidos vivos (SINASC), ou administrativos desenvolvidos para fins de 

pagamento dos serviços de saúde prestados, por exemplo, SIH-SUS e SIA-SUS. 

Neste estudo será utilizado o Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS 

que é constituído de dados decorrente de internações realizadas pelos prestadores de 

serviços vinculados ao SUS. Sua importância está nas informações contidas nos 

documentos que geram relatórios e que servem especialmente para o planejamento, 

controle, avaliação e auditoria. 

Os atendimentos realizados através de internação hospitalar pelos 

prestadores de serviços tanto públicos quanto os contratados utilizam o SIH/SUS como 

instrumento de pagamento através da Autorização de internação Hospitalar - AIH.  

Conforme o manual de Ministério da Saúde, a AIH ”é o documento hábil 

para identificar o paciente e os serviços prestados  sob regime de internação hospitalar e 

fornecer informações para o gerenciamento do sistema, sendo através desse documento 

que hospitais, profissionais e serviços auxiliares de diagnose e terapia se habilitarão a 

receber pelos serviços” .(Ministério da Saúde, 1996, p. 7). O documento AIH tem 

diversas funções, como: 

 
• Controlar a autorização para internação de acordo com o diagnóstico; 

• Identifica o usuário de forma detalhada e os serviços prestados; 

• Possibilita o repasse de recursos financeiros as unidades e profissionais; 

• Levantamento epidemiológico.  

 
O documento que gera a entrada dos dados no SIH é chamado de laudo 

médico. Este documento é preenchido pelo profissional médico que aponta a necessidade 

de internação hospitalar.  

 



 40

4.5. Indicadores de Saúde 
 

Os valores numéricos referentes à contagem de qualquer evento de interesse 

em saúde e obtidos pelos diferentes tipos de levantamentos (contínuo, periódico ou 

ocasional) são necessários para o conhecimento de determinada situação que se deseja 

avaliar. 

Os números absolutos representam o que se obtém ao contar diretamente 

uma série de eventos de mesma natureza. Ainda que esses números absolutos sirvam para 

algum tipo de avaliação, não medem a força ou o risco de ocorrência de determinado 

evento. 

Para medir os riscos utilizam-se os indicadores, que na área da saúde são 

chamados de indicadores de saúde, também conhecidos como coeficientes ou taxas. 

Anualmente, são produzidos pelas instâncias municipal, estadual e federal 

de saúde uma série de indicadores que se pode classificar em categorias: 

 

• Demográficos; 

• Socioeconômicos; 

• Mortalidade; 

• Morbidade; 

• Recursos; 

• Cobertura. 

 

Estes indicadores são produzidos utilizando as bases de sistemas de 

padronização nacional do Ministério da Saúde (Sistema de Mortalidade, Sistemas de 

Nascidos Vivos, Sistema de Notificação de Agravos, Programa de Imunização, Sistema 

de Controle Ambulatorial, Sistema de Controle Hospitalar), a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (Dados de população), o Instituto de Pesquisa 

aplicada – IPEA, entre outras. 

Ainda assim, para grande parte dos gestores de saúde estes números 

permitem comparabilidade, porém é necessário interpretar o significado de cada um dos 

indicadores apresentados e que variáveis estão relacionadas a ele. 
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Os sistemas de informação em saúde, quando alimentados corretamente, 

constituem-se em ferramenta fundamental para o acompanhamento da situação de saúde, 

o que pode ser feito por meio de indicadores.  

O desenho de um Sistema de Informação em Saúde começa pela definição 

dos indicadores mais apropriados para se mensurar ou conhecer o que se quer avaliar ou 

monitorar. 

Ultimamente as discussões geradas sobre a avaliação de programas e sobre a 

definição de indicadores que reflitam melhor os resultados obtidos têm trazido novas 

metodologias e enfoques como subsídio a gerência em saúde e ao desenho de sistemas de 

informações.  

Na avaliação de programa, com a finalidade de se verificar a efetividade de 

um programa ou de partes dele, nascem os indicadores de desempenho.  

No processo de tomada de decisões, torna-se essencial conhecer a origem 

das informações para garantir sua fidedignidade, bem como sua relevância, isto é, a 

importância delas no processo decisório. E, sobretudo, devem estar oportunamente 

disponíveis, ou seja, facilmente acessíveis ou recuperáveis, para possibilitar uma resposta 

adequada, em tempo ideal, que permita subsidiar uma tomada de decisão.  

 

4.6. Sistema de Apoio à Decisão (SAD) – ControleAC 
 

É de conhecimento público a crescente complexidade do segmento da saúde 

e suas novas dimensões. Os avanços da tecnologia, o aumento da longividade da 

população assistida pelas instituições, a multiplicidade de parâmetros (sinais biológicos, 

imagens, telemedicina), a internet com uma demanda crescente dos usuários por 

informações on-line, a globalização dos serviços e alianças estratégicas, as descobertas da 

biotecnologia, o aumento da responsabilidade ambiental e social, etc... são sinais 

irrefutáveis de que o ambiente está mudando e consequentemente o relacionamento entre 

o participantes deste ambiente. 

Com base no texto exposto foi desenvolvido em 2008 um Sistema de Apoio 

à Decisão na Gerência de Controle e Avaliação de Saúde com a finalidade de ajudar no 

controle de autorizações das cirurgias em Alta Complexidade Hospitalar. Este Sistema 

recebeu o nome de ControleAC. 
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5. SISTEMA BASEADO EM CONHECIMENTO (SBC) - SISTEMA PROPOSTO 
 

5.1. Introdução 
 

O processo de desenvolvimento de softwares tem como etapa inicial a fase de 

análise de requisitos e projeto. Esta etapa é indispensável, pois está diretamente 

relacionada à qualidade final produto que está sendo criado.  

 A criação de sistemas de conhecimento deve ser iniciada pelo entendimento sobre 

o negócio a ser desenvolvido e pelo mapeamento do conhecimento envolvido. A 

modelagem conceitual é uma forma de tornar compreensível e replicável (abstraindo e 

representando) a complexidade da realidade, de forma a facilitar o entendimento dos 

processos do negócio de uma empresa.  

Segundo Uschold et al. (1996), ontologia é o termo usado para se referir ao 

entendimento compartilhado em algum domínio de interesse, o qual pode ser usado como 

uma infra-estrutura unificada para resolver problemas, evitando a redescoberta de 

resultados equivalentes. Portanto, uma das formas para se conseguir essa linguagem 

comum seria o uso de ontologias, que facilitaria o reuso do conhecimento e da 

comunicação entre analistas de negócio e engenheiros de software.  

Desta forma, serão apresentados alguns conceitos e ontologias para que possa ser 

proposto o desenvolvimento de sistemas de conhecimento valorizando aspectos 

importantes como: reuso de informações, documentação dos processos, linguagem 

comum utilizada no processo do desenvolvimento de sistemas, otimização do tempo 

gasto nas tarefas, entre outros. E por fim serão apresentadas as conclusões. 
 

5.2. Conceitos 
 

Na década de 1950, começaram os primeiros estudos experimentais em 

Inteligência Artificial. Esses estudos possuíam uma motivação: “capacitar o computador 

a executar funções que são desempenhadas pelo ser humano usando conhecimento e 

raciocínio” (REZENDE, 2003: p. 3). Essa tecnologia representou a evolução dos sistemas 

de informação. 
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Segundo a classificação da Rezende (2003), os SBCs e os Sistemas 

Especialistas podem ser considerados Sistemas Inteligentes, conforme a figura abaixo: 

 
Figura 12: Sistema Baseado em Conhecimento versus Sistema EspecialistaFonte: 

REZENDE (2003, p. 19) 
 

Nas últimas décadas, os Sistemas Baseados em Conhecimento foram 

considerados a vanguarda da nova geração de técnicas e ferramentas da Inteligência 

Artificial, principalmente relacionada à descoberta da importância do conhecimento 

específico do domínio como requisito indispensável à resolução de problemas 

(REZENDE, 2003: p. 14). Existem várias diferenças entre os sistemas convencionais e os 

Sistemas Baseados em Conhecimento. Essas diferenças são mostradas na tabela 1 abaixo:  

 
Tabela 1 : Principais diferenças entre sistemas convencionais e sistemas baseados em 

conhecimentoFonte: REZENDE (2003: p. 18) 
 

Os SBCs utilizam métodos e técnicas de Inteligência Artificial e seus 

principais componentes são: a base de conhecimento e mecanismos de inferência. 

Segundo Rezende (2003), os SBCs são capazes de resolver problemas 

usando o conhecimento específico do domínio de aplicação, enquanto os SE são SBC’s 

que resolvem problemas ordinariamente resolvidos por um especialista humano. Assim, 

os SBC’s podem ser classificados como SE quando o desenvolvimento do mesmo é 

voltado para aplicações nas quais o conhecimento a ser manipulado restringe-se a um 

domínio específico e conta com um alto grau de especialização. 
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Os SBCs possuem como principais características uma base de 

conhecimento e um mecanismo de raciocínio capaz de realizar inferências sobre essa 

base e obter conclusões a partir deste conhecimento (REZENDE, 2003, p. 14). Na base 

de conhecimento, fica organizado e disponibilizado o conhecimento do especialista do 

domínio, de forma permanentemente acessível, a fim de ser facilmente recuperado e 

utilizado por todos os usuários do sistema. 

Os SBCs são geralmente construídos em dois módulos distintos: 

 
Figura 13: Problem-solving engine.Fonte: BARRETO (2005) 

 

A base de conhecimento (knowledge base) contém toda a informação 

relevante ao domínio de um determinado problema, permitindo que o programa se 

comporte como um solucionador de problemas inteligente e especializado.  

A máquina de inferências (inference engine) é o componente do sistema 

encarregado de controlar o processo dedutivo, ela implementa a estratégia mais adequada 

para resolver um determinado problema (BARRETO, 2005). 

Para Rezende (2003), a utilização dos SBCs é crescente, principalmente nas 

organizações com amplas bases de dados para o gerenciamento do conhecimento. 

Portanto, qualquer sistema de informação ou de conhecimento só pode 

funcionar satisfatoriamente se, e somente se, estiver inserido no contexto organizacional, 

tanto em nível macro como operacional. Diante disso, os sistemas de conhecimento, 

assim como quaisquer sistemas de informação, devem ser vistos como componentes de 

apoio aos processos de negócio da organização – não menos e nem mais (SCHREIBER et 

al, 2002). 
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5.2.1. Engenharia do Conhecimento aplicada à construção de um SBC 
 

 

No passado, segundo Studer et al (2000), a Engenharia do Conhecimento 

consistia em transferir o conhecimento do especialista para dentro da base de 

conhecimento do sistema. Essa abordagem, no entanto, normalmente era falha, uma vez 

que o especialista não conseguia explicitar todo o conhecimento envolvido na realização 

de suas tarefas de forma verbal. 

Atualmente, esse processo permite reconhecer oportunidades e gargalos nos 

processos de desenvolvimento, distribuição e aplicação dos recursos de conhecimento das 

organizações, no sentido de proporcionar ferramentas à gestão do conhecimento 

corporativo. Além disso, ajuda a construir os melhores Sistemas Baseados em 

Conhecimento, isto é, sistemas mais fáceis de usar, que tem uma arquitetura bem 

estruturada e de simples manutenção.  

O engenheiro do conhecimento é o agente responsável por compartilhar com 

os especialistas e analistas de sistemas seus procedimentos, estratégias e regras práticas 

para solução de problemas, e construir este conhecimento em um sistema inteligente. O 

resultado é um programa que soluciona problemas à maneira dos especialistas humanos. 

Apesar do conceito referente ao engenheiro do conhecimento estar 

diretamente relacionado ao desenvolvimento de SBCs, ele também é utilizado quando se 

aborda a questão da criação do conhecimento organizacional.  
 

5.3. Ontologias 
 

Gruninger et al. (2002) identificaram três categorias principais no espaço de 

aplicações de ontologias:  

• comunicação; 

• inferência computacional;  

• reutilização e organização do conhecimento.  

 

Quanto à aplicação para comunicação, as ontologias permitem compartilhar o 

conhecimento e facilitar a comunicação entre as pessoas com diferentes visões e pontos 

de vista, sem se fixar no contexto particular de cada um. Assim, através do uso de 
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ontologias, é possível construir um modelo normativo do sistema, permitindo identificar 

explicitamente as conexões entre os diferentes modelos do sistema.  

Definições sem ambigüidade para os termos usados em um sistema de software 

foram estabelecidas, integrando diferentes perspectivas dos usuários. Pessoas de posições 

diferentes na organização possuem visão diferente do que a organização faz, dos 

objetivos e de como alcançar esses objetivos. Usando ontologias, a integração pode ser 

alcançada, levando as pessoas a chegarem a um acordo (Gruninger et al, 2002).  

Devedzic (1999) afirma que ontologias facilitam a captura e a representação do 

conhecimento em níveis mais abstratos, oferecendo o esqueleto do conhecimento e uma 

infra-estrutura para integrar bases de conhecimento no nível de conhecimento, 

independente de uma implementação particular  

Finalmente, do ponto de vista da reutilização e organização do conhecimento, 

ontologias podem ser usadas para estruturar ou organizar bibliotecas ou repositórios e 

planejar e dominar a informação (Gruninger et al, 2002).  

A utilização de ontologias oferece grandes benefícios, entre eles: o seu próprio 

reuso e também de bases de conhecimento; a possibilidade de usuários efetuarem 

consultas e comparações; operações de integração e checagens de consistência através de 

editores de ontologias; a existência de vasta diversidade de ontologias, já prontas para o 

uso; facilidades de comunicação entre pessoas e agentes; possibilidade se traduzir as 

ontologias em diversas linguagens e formalismos de representação de conhecimento etc.  
 

5.4. O processo de desenvolvimento de software e a análise de requisitos 
 

Embora alguns autores considerem a abordagem de análise de requisitos 

pouco adequada à construção de SBCs, ressalta-se que, apesar da intangibilidade 

relacionada a algumas variáveis desses sistemas, é possível utilizar os princípios da 

análise de requisitos na sua construção.  
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5.5. Justificativa do desenvolvimento de um SBC 
 
 

Como justificativa do desenvolvimento podemos citar alguns pontos: 

 

• Falta de especialistas: Com a construção de um SBC, o gestor possuirá uma 

grande quantidade de conhecimento fazendo com que as decisões possam ser 

tomadas de forma rápida e eficiente; 

• Delimitação do domínio: Necessário para que o SBC possa resolver 

completamente o problema. No caso desse trabalho o foco é uma área 

específica da Alta Complexidade, a Cardiologia; 

• Ausência de especialistas em vários locais: Descartada a necessidade de 

existir um gestor especializado em cada local onde o sistema irá ser utilizado; 

• Retenção de conhecimento: Evita que o conhecimento obtido através da 

construção de um sistema tradicional fique retido com o analista de sistemas 

ou programador. Importante na atualidade, onde os funcionários de empresas 

públicas (geralmente mal remunerados) migram para empresas privadas 

buscando uma estabilidade financeira maior. 
 

5.6. Definição da aplicação 
 

Para se estabelecer as delimitações de um projeto é necessário que se tenha todo o 

conhecimento sobre o domínio do problema em questão e quais são os requisitos 

definidos para aplicação.  

Probst (2002) afirma que o mapeamento do conhecimento deve ser apoiado por 

uma linguagem comum que cubra os diferentes campos de conhecimento e que somente 

com um vocabulário controlado pode-se garantir o uso consciente de termos e 

classificação de informações junto as diferentes dimensões do conhecimento, e nesse 

contexto, as ontologias tem sido bastante utilizadas como uma forma de organizar os 

conceitos de um domínio e estabelecer essa linguagem comum.  

Os negócios da empresa serão analisados pelos analistas de negócios que 

procurarão delimitar e entender o escopo que será trabalhado, os processos a serem 

desenvolvidos, etc, sendo assim o analista de negócios mapeará o conhecimento desses 

processos de forma a já atender os modelos do CommonKADS, porém para essa 
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proposta, para auxiliar na criação dos mapas de conhecimento e ontologias, será dado 

ênfase nos três primeiros modelos, uma vez que são eles os responsáveis por tentar 

elucidar as questões levantadas pelos autores da metodologia sobre porque o 

desenvolvimento de um sistema de conhecimento ajudaria nos problemas e quais 

possíveis soluções ele traria para a organização.  

As ontologias podem ser consideradas como “peça chave” para a documentação 

dos processos, reuso de informação, linguagem comum entre analistas de negócios e 

engenheiros de software entre outros benefícios.  

O sistema desenvolvido dessa forma, deverá representar em sua totalidade a 

abstração do negócio da empresa, de forma otimizada em relação a custos e tempo, assim 

como documentação, uso e reuso do conhecimento dos processos da empresa. A figura 14 

ilustra a proposta. 

 
Figura 14: Proposta para Desenvolvimento de Sistemas de Conhecimento com uso da Metodologia 

CommonKADS e Ontologias.  
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5.6.1. Aplicação do CommonKADS  
 

A partir da aplicação do CommonKADS no Sistema ControleAC verificou-se que 

o contexto onde os procedimentos de alta complexidade em Cardiologia estava sendo 

efetuado de forma desorganizada e lenta. Todas as autorizações eram feitas manualmente 

e através de solicitações feitas por ofícios. Os mesmos eram recebidos e respondidos pelo 

correio, fazendo com que a burocracia ficasse ainda maior. A aplicação do Modelo da 

Organização revelou esses problemas e criou oportunidades para que sejam 

desenvolvidos sistemas de conhecimento além de estabelecer sua viabilidade e analisar o 

impacto das ações de conhecimento pretendidas na organização. 

Após realizada a primeira etapa do CommonKADS foram identificados os 

processos associados ao controle e avaliação das cirurgias em alta complexidade na 

cardiologia. Os dados de entrada (cotas de cirurgias distribuídas por município), pré-

condições e critérios de desempenho (indicadores de qualidade) e dados de saídas (dados 

que foram transformados em informações) para que seja feita a análise pelo gestor de 

saúde.  

Os responsáveis pela execução das tarefas referente ao processo todo de controle 

e avaliação seriam:  

 

• Gestor de saúde: compete analisar as informações geradas a partir do Sistema 

tendo autoridade para fazer sugestões a fim de obter uma qualidade cada vez 

maior nas suas decisões; 

• Auxiliar administrativo: compete o cadastramento das cotas de cirurgias que cada 

município tem direito a realizar, por especialidade, na alta complexidade; 

• Gestor municipal: compete o cadastramento e/ou exclusão dos pacientes no 

Sistema a partir da autorização realizada pelo médico autorizador; 

• Médico Autorizador: compete a autorização da cirurgia de um determinado 

paciente do sistema. 

 

A aplicação do Modelo do Conhecimento descreve o conhecimento envolvido no 

domínio do projeto. Com este modelo foi possível definir como o conhecimento está 

relacionado em cada tarefa do processo de controle das cirurgias em cardiologia. Esta 
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etapa gerou todo o conhecimento necessário para tomada de decisão, que será efetuada 

pelo gestor em saúde.  

Os diversos agentes envolvidos nas tarefas se comunicarão entre si. Essa 

comunicação é feita de forma independente de implementação ou de conceito, como 

ocorre no modelo de conhecimento. 

Finalmente, a partir da especificação de cada etapa dos modelos do 

CommonKADS é possível propor a criação de um sistema de conhecimento. O modelo 

do projeto contem, então, a conversão das informações contidas nos modelos em 

especificações técnicas do sistema quanto a arquitetura, plataforma de implementação, 

módulos de softwares e construtores de representação. A figura 15 mostra as etapas do 

processo de controle e autorização das cirurgias em cardiologia utilizando o Sistema 

ControleAC: 

 
Figura 15: Etapas do processo de controle e autorização dos procedimentos em cardiologia.  
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5.6.2. Regras da Base de Conhecimento 
 

Base de conhecimento pode ser definida como um repositório das primitivas de 

conhecimento, ou seja: fatos, regras e heurísticas. O projeto deste dispositivo influencia o 

projeto e mecanismo de inferência e o mecanismo de atualização. Utilizam-se diversas 

técnicas de representação do conhecimento para a construção da base de conhecimento, 

pode-se citar: Regras de produção, redes semânticas, frames, scripts, etc. 

É necessária a descrição do conhecimento necessário para a resolução do 

problema e um conjunto de representações de ações e acontecimentos do mundo que são 

chamadas de sentenças. Essas por sua vez, são expressadas em uma determinada 

Linguagem de Representacao de Conhecimento. 

As regras de produção definem parte do conhecimento necessário para a resolução 

de problemas e podem ser representadas da seguinte forma: <condição>  <ação>; 

 

• Segmento condição: Padrão que determina quando uma regra pode ser aplicada a 

uma instância de resolução do problema; 

• Segmento ação: Define o passo associado à resolução. 

 

Algumas sentenças do tipo condição-ação (regra de produção) construídas a partir 

da análise do Sistema de Apoio à Decisão - ControleAC: 

 

SE  NRO_AUTORIZACOES-MUNICIPIO > COTA-MUNICIPIO 

ENTÃO COTA EXCEDIDA 
 

SE  PROCED_AUT-MUNICIPIO <> LISTA_PROCEDIMENTOS -MUNICIPIO 

ENTÃO PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO 

A atualização das regras contidas na base de conhecimento é muito importante 

para que o Sistema Baseado em Conhecimento seja sempre eficiente, Para tal, pode ser 

feita de duas formas: 

• Manual: As modificações são inseridas por um engenheiro de conhecimento ou 

pelo especialista no domínio; 

• Automática: O novo conhecimento é gerado no sistema a partir de generalizações 

feitas através de experiências. 
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6.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

A aplicação proposta visa oferecer uma solução para o reuso de conhecimento e a 

criação de uma linguagem comum entre Analistas de Negócios e Engenheiros de 

Software, contribuindo diretamente para a facilitação das etapas que envolvem o 

desenvolvimento do sistema de conhecimento, assim como utilizar, principalmente, três 

dos modelos da Metologia CommonKADS para auxiliar no mapeamento do 

conhecimento e criação das ontologias.  

Segundo o que foi exposto, é de fundamental importância que o conhecimento 

adquirido e utilizado pelos processos de negócios da empresa seja facilmente resgatado 

para facilitar o reuso deste conhecimento e assim como das informações, parâmetros e 

demais especificações referentes aos sistemas computacionais utilizados.  

A perspectiva do uso de ontologias está se consolidando como uma das melhores 

alternativas para representar o conhecimento dos processos de negócios da empresa, 

sendo também um meio para facilitar operações de representação, alteração e análise 

deste conhecimento através do uso de editores de ontologias já disponíveis.  

Para a consolidação de um avanço desta proposta, sugere-se a realização de uma 

implementação e aplicação experimental na Secretaria Estadual de Saúde, com a 

finalidade de validar os reais benefícios e avaliar as dificuldades que poderão ser 

encontradas para, desta forma, obter o feedback necessário ao seu aprimoramento. 
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Resumo 
 

Os gestores em saúde se deparam 

diariamente com um grande volume de 

informações e indicadores, cuja 

interpretação oportuna necessita de 

conhecimento e experiência de 

profissionais que nem sempre estão 

disponíveis em suas realidades 

institucionais. 

Com isso, a aplicação da Gestão 

do Conhecimento nas instituições têm 

crescido constantemente nos últimos 

anos. Essa aplicação da Gestão do 

Conhecimento vem de encontro com a 

necessidade dessas instituições de gerir o 

conhecimento de forma estratégica para 

tornarem-se mais eficientes. Durante os 

anos, diferentes metodologias foram 

criadas, entre elas o CommonKADS. 

Essa metodologia traz um 

conjunto de modelos que abrangem 

todas as etapas para o projeto de um 

sistema de conhecimento, desde a 

análise (com verificação de viabilidade) 

até o gerenciamento do projeto. 

A proposição de um sistema de 

conhecimento para a Secretaria Estadual 

de Saúde, contemplando um conjunto de 

informações sobre programação, 

financiamento e realização de 

procedimentos de Alta Complexidade 

Hospitalar e Ambulatorial em 

Cardiologia proporcionará aos gestores 

da saúde à tomada de decisões 

fundamentadas em uma base de 

conhecimento.  

 
1. Introdução 
 

O conhecimento é um dos 

maiores valores existentes em uma 

organização ou instituição. Saber lidar 

com esse conhecimento a fim de obter 

soluções e resultados, tem se tornado 

algo cada vez mais necessário e 

presente. Com isso, a Engenharia e a 
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Gestão do Conhecimento representam 

um papel fundamental no 

desenvolvimento do que podemos 

chamar de “Era do Conhecimento”. 

Ao longo da história de 

desenvolvimento de sistemas de 

conhecimento, novas abordagens e 

ferramentas de análise, aquisição de 

conhecimento e projeto de sistemas 

inteligentes fora propostas. Para a 

modelagem de sistemas algumas 

metodologias foram criadas, dentre elas 

é possível destacar a CommonKADS 

que traz a junção métodos e conceitos 

utilizados em outras metodologias, 

tornando-se uma das metodologias mais 

difundida e testada em projetos reais. 

 
 
2. A Metodologia CommonKADS 
 

O CommonKADS – um modelo 

de gestão e engenharia do conhecimento 

proposto originalmente em 1983 por 

Schreiber et al. (2002) como forma de 

responder a demandas por sistemas de 

conhecimento geradas no âmbito da 

indústria – trabalha com a hipótese de 

que, através de uma abordagem 

estruturada, o conhecimento possa ser 

gerenciado a partir de seu processamento 

metódico, com o apoio de técnicas e 

ferramentas de engenharia.  

 Este modelo possui um conjunto 

de 6 modelos que especificam todos os 

aspectos ligados à aplicação a ser 

desenvolvida, incluindo a organização, 

os recursos humanos, os aspectos de 

implementação e a interação entre eles, 

estes modelos são:  

Modelo da Organização: apóia a 

análise das características da 

organização, a fim de descobrir 

problemas e oportunidades para sistemas 

de conhecimento.; 

Modelo da Tarefa: analisa o layout das 

principais tarefas do domínio, suas 

entradas, saídas, pré-condições e 

critérios de desempenho; 

Modelo do Agente: descreve as 

características dos agentes, em particular 

suas competências, autoridades e 

restrições para agir; 

Modelo do Conhecimento: descreve o 

conhecimento envolvido no domínio do 

projeto; 

Modelo de Comunicação: muitos 

agentes podem estar envolvidos em uma 

tarefa, portanto, é importante modelar a 

transação de comunicação entre os 

mesmos; 

Modelo do Projeto: contêm a conversão 

das informações contidas nos modelos 

em especificações técnicas do sistema 

quanto a arquitetura, plataforma de 
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implementação, módulos de softwares, 

construtores de representação, e 

mecanismos computacionais necessários 

para implementar as funções verificadas 

nos modelos de conhecimento e 

comunicação (Alkaim,2003). 

 

3. Domínio da Aplicação 

3.1. Sistema Único de Saúde (SUS) 
 
 

O Sistema Único de Saúde é 

composto por um conjunto de ações e 

serviços voltados à promoção, proteção e 

recuperação da saúde prestada por 

órgãos e instituições públicas e privadas 

contratadas. Para o funcionamento deste 

sistema é imprescindível a definição de 

um modelo de atenção, que tenha 

condições de responder positivamente 

aos princípios e diretrizes do SUS. 

 

3.2. Cardiologia 
 

As doenças cardiovasculares 

constituem atualmente um grave 

problema mundial de saúde. No Brasil, 

este grupo de doenças é a primeira causa 

de óbito, tendo alta prevalência nas 

internações. Em Santa Catarina, as 

doenças do aparelho circulatório são as 

principais causas de mortalidade, 

contribuindo com um terço do total das 

mortes. A insuficiência cardíaca, a 

hipertensão, o acidente vascular cerebral, 

a angina pectoris e o infarto agudo do 

miocárdio correspondem, juntos, a 11% 

do total de internações, com uma leve 

tendência ascendente, apontando para 

necessidade de implementação de 

serviços de controle e prevenção.  

Mesmo quando não fatais, as 

doenças cardiovasculares levam, com 

freqüência, à invalidez parcial ou total 

do indivíduo, com graves repercussões 

para sua vida, de sua família e para a 

sociedade. Isso mostra que o 

investimento neste setor é decisivo não 

só para garantir qualidade de vida, mas 

também evitar gastos desnecessários 

com hospitalização, que a cada dia se 

torna mais cara em razão do alto grau de 

sofisticação tecnológica em saúde. O 

diagnóstico e tratamento das doenças 

cardiovasculares têm apresentado 

enormes avanços nos últimos anos, com 

a introdução de novas técnicas na rotina 

de atendimento. Entretanto, apesar deste 

avanço tecnológico, ainda prevalece o 

alto o índice de óbitos precoces por esse 

grupo de doenças.  

 

3.3. Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 
– ControleAC 
 

É de conhecimento público a 

crescente complexidade do segmento da 
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saúde e suas novas dimensões. Os 

avanços da tecnologia, o aumento da 

longividade da população assistida pelas 

instituições, à multiplicidade de 

parâmetros (sinais biológicos, imagens, 

telemedicina), a internet com uma 

demanda crescente dos usuários por 

informações on-line, a globalização dos 

serviços e alianças estratégicas, as 

descobertas da biotecnologia, o aumento 

da responsabilidade ambiental e social, 

etc... são sinais irrefutáveis de que o 

ambiente está mudando e 

consequentemente o relacionamento 

entre o participantes deste ambiente. 

Com base no texto exposto foi 

desenvolvido em 2008 um Sistema de 

Apoio à Decisão na Gerência de 

Controle e Avaliação de Saúde com a 

finalidade de ajudar no controle de 

autorizações das cirurgias em Alta 

Complexidade Hospitalar. Este Sistema 

recebeu o nome de ControleAC. 

 
4. Sistema Proposto – Sistema 
Baseado em Conhecimento (SBC) 
 

A criação de sistemas de 

conhecimento deve ser iniciada pelo 

entendimento sobre o negócio a ser 

desenvolvido e pelo mapeamento do 

conhecimento envolvido. A modelagem 

conceitual é uma forma de tornar 

compreensível e replicável (abstraindo e 

representando) a complexidade da 

realidade, de forma a facilitar o 

entendimento dos processos do negócio 

de uma empresa.  

Nas últimas décadas, os Sistemas 

Baseados em Conhecimento foram 

considerados a vanguarda da nova 

geração de técnicas e ferramentas da 

Inteligência Artificial, principalmente 

relacionada à descoberta da importância 

do conhecimento específico do domínio 

como requisito indispensável à resolução 

de problemas (REZENDE, 2003: p. 14). 

Os SBCs utilizam métodos e 

técnicas de Inteligência Artificial e seus 

principais componentes são: a base de 

conhecimento e mecanismos de 

inferência. 

A base de conhecimento 

(knowledge base) contém toda a 

informação relevante ao domínio de um 

determinado problema, permitindo que o 

programa se comporte como um 

solucionador de problemas inteligente e 

especializado. Existem muitas maneiras 

de representar e operacionalizar o 

conhecimento humano, entre elas estão 

os formalismos lógicos puramente 

declarativos, regras de produções, redes 

semânticas, etc. A máquina de 

inferências (inference engine) é o 

componente do sistema encarregado de 
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controlar o processo dedutivo, ela 

implementa a estratégia mais adequada 

para resolver um determinado problema 

(BARRETO, 2005). 

 

4.1. Justificativa do desenvolvimento 

de um SBC 

 

Como justificativa do 

desenvolvimento pode ser citado: 

Falta de especialistas: Com a 

construção de um SBC, o gestor possuirá 

uma grande quantidade de conhecimento 

fazendo com que as decisões possam ser 

tomadas de forma rápida e eficiente; 

Delimitação do domínio: Necessário 

para que o SBC possa resolver 

completamente o problema. No caso 

desse trabalho o foco é uma área 

específica da Alta Complexidade, a 

Cardiologia; 

Ausência de especialistas em vários 

locais: Descartada a necessidade de 

existir um gestor especializado em cada 

local onde o sistema irá ser utilizado; 

Retenção de conhecimento: Evita que o 

conhecimento obtido através da 

construção de um sistema tradicional 

fique retido com o analista de sistemas 

ou programador. Importante na 

atualidade, onde os funcionários de 

empresas públicas (geralmente mal 

remunerados) migram para empresas 

privadas buscando uma estabilidade 

financeira maior. 

 

4.2. Aplicação do CommonKADS 
 

A partir da aplicação do 

CommonKADS no Sistema ControleAC 

verificou-se que o contexto onde os 

procedimentos de alta complexidade em 

Cardiologia estava sendo efetuado de 

forma desorganizada e lenta. Todas as 

autorizações eram feitas manualmente e 

através de solicitações feitas por ofícios. 

Os mesmos eram recebidos e 

respondidos pelo correio, fazendo com 

que a burocracia ficasse ainda maior. A 

aplicação do Modelo da Organização 

revelou esses problemas e criou 

oportunidades para que sejam 

desenvolvidos sistemas de conhecimento 

além de estabelecer sua viabilidade e 

analisar o impacto das ações de 

conhecimento pretendidas na 

organização. 

Após realizada a primeira etapa 

do CommonKADS foram identificados 

os processos associados ao controle e 

avaliação das cirurgias em alta 

complexidade na cardiologia. Os dados 

de entrada (cotas de cirurgias 

distribuídas por município), pré-

condições e critérios de desempenho 
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(indicadores de qualidade) e dados de 

saídas (dados que foram transformados 

em informações) para que seja feita a 

análise pelo gestor de saúde.  

A aplicação do Modelo do 

Conhecimento descreve o conhecimento 

envolvido no domínio do projeto. Com 

este modelo foi possível definir como o 

conhecimento está relacionado em cada 

tarefa do processo de controle das 

cirurgias em cardiologia. Esta etapa 

gerou todo o conhecimento necessário 

para tomada de decisão, que será 

efetuada pelo gestor em saúde.  

Os diversos agentes envolvidos 

nas tarefas se comunicarão entre si. Essa 

comunicação é feita de forma 

independente de implementação ou de 

conceito, como ocorre no modelo de 

conhecimento. 

Finalmente, a partir da 

especificação de cada etapa dos modelos 

do CommonKADS é possível propor a 

criação de um sistema de conhecimento. 

O modelo do projeto contem, então, a 

conversão das informações contidas nos 

modelos em especificações técnicas do 

sistema quanto a arquitetura, plataforma 

de implementação, módulos de 

softwares e construtores de 

representação. 

 
 

5. Conclusões 
 

A Metodologia 

CommonKADS mostra-se extremamente 

eficiente em projetos de Engenharia e 

Gestão do Conhecimento. Sua utilização 

e disseminação vem crescendo devido a 

grande popularização da Gestão do 

Conhecimento em ambientes 

corporativos. 

A aplicação da metodologia 

CommonKADS em projetos de 

Engenharia e Gestão do Conhecimento 

ainda é trabalhosa pela falta de recursos 

que facilitem o registro e gerenciamento 

das informações coletadas durante a fase 

de análise.  

A aplicação proposta visa 

oferecer uma solução para o reuso de 

conhecimento e a criação de uma 

linguagem comum entre Analistas de 

Negócios e Engenheiros de Software, 

contribuindo diretamente para a 

facilitação das etapas que envolvem o 

desenvolvimento do sistema de 

conhecimento, assim como utilizar, 

principalmente, três dos modelos da 

Metologia CommonKADS para auxiliar 

no mapeamento do conhecimento e 

criação das ontologias.  

Segundo o que foi exposto, é de 

fundamental importância que o 

conhecimento adquirido e utilizado pelos 
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processos de negócios da empresa seja 

facilmente resgatado para facilitar o 

reuso deste conhecimento e assim como 

das informações, parâmetros e demais 

especificações referentes aos sistemas 

computacionais utilizados.  
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