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Edwards Deming 

 



Resumo 

A utilização da tecnologia da informação (TI) na prática da atenção à saúde é uma 

tendência no Brasil e no mundo. Neste contexto, o campo de conhecimento informática 

em saúde tem sido aplicado ao desenvolvimento científico que utiliza a informática para 

melhor oferecer serviços à saúde, resolvendo problemas e auxiliando na tomada de 

decisão. Diante dessa abordagem, temos o uso dos modernos recursos da TI para 

realização de atividades a distância relacionadas à prática de saúde em seus diversos 

níveis, resultando assim em atividades denominadas de telessaúde. Ciente dos 

benefícios trazidos pela informática em saúde, o governo federal propõe políticas de 

utilização da TI no auxílio à promoção e gestão da saúde. Neste cenário, o Núcleo de 

Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco (NUTES-UFPE) oferece serviços 

de telessaúde para a população, através de sistemas de informação que auxiliam a 

assistência e diagnóstico do paciente, bem como a formação contínua do profissional 

de saúde. Como medida de monitoramento e avaliação desses serviços de telessaúde, 

o Ministério da Saúde (MS) instituiu medidas de controle e monitoramento através de 

indicadores de desempenho, os quais são coletados dos núcleos e enviados ao MS. 

Com o objetivo de obter uma visão detalhada dos serviços de telessaúde ofertados e 

com isso, analisar a troca de informação entre sistemas e departamentos que 

executam cada serviço, nessa pesquisa foi realizado um detalhamento sintático e 

semântico dos dados a serem trocados entre os sistemas do NUTES-UFPE, garantindo 

a interoperabilidade entre eles para efetuar a coleta dos indicadores de cada serviço de 

telessaúde. Desta forma, como estratégia de pesquisa, foi realizado um estudo de caso 

tomando como premissa a utilização da abordagem da Gestão de Processos de 

Negócio (do inglês, Business Process Management- BPM) para mapear os processos 

de negócio do NUTES-UFPE. A presente pesquisa descreve a aplicação desse estudo 

de caso que teve como resultado a viabilização da interoperabilidade entre os sistemas 

e melhorias na troca de informação, coleta e envio dos indicadores de monitoramento e 

avaliação dos serviços de telessaúde. 

Palavras-chave: Telessaúde, Interoperabilidade, Gestão de Processos de Negócio. 
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Abstract 

The use of information technology (IT) in the practice of health care is a trend that has 

been evolving and gaining increasingly space in health area in Brazil and all around the 

world. In this context, the health informatics, as discussed in literature, is a knowledge 

field applied to scientific development that uses computer technology to improve health 

services, fixing problems and assisting in decision-making. Faced with this approach, 

there is the use of modern IT resources for carrying out distance activities related to 

health practice at various levels, resulting in activities named telehealth. Aware of 

benefits brought by health informatics, the federal government proposes IT usage 

policies in helping to promote and manage health. In this scenario, the Telehealth 

Center of Federal University of Pernambuco (NUTES-UFPE) provides telehealth 

services to the population through information systems that support the assistance and 

diagnose of patients, as well as the continuous education for health professionals.  As a 

measure of monitoring and evaluation of these telehealth services provided by the 

various telehealth centers, the Ministry of Health established control and monitoring 

measures through performance indicators, which are collected from the centers and 

sent to Ministry. With the goal of to get a detailed view of the offered telehealth services 

and thereby, analyze the exchange of information between systems and departments 

that execute each service, this research was made a syntactic and semantic details of 

data to be exchanged between NUTES-UFPE systems, ensuring interoperability 

between them to do the collect of indicators for each telehealth service. So, as a 

research strategy, a case study was realized with the premise of the use of Business 

Process Management (BPM) in order to map the NUTES-UFPE business processes. 

This research describes the application of this case study that resulted in a feasibility of 

the interoperability between systems and improvements of the information exchange, 

collection and dispatch of indicators for monitoring and evaluation of telehealth services. 

Keywords: Telehealth, Interoperability, Business Process Management. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, 

explana sobre o problema e as questões de pesquisa, lista os objetivos de pesquisa 

almejados, relata brevemente um resumo dos resultados alcançados e, finalmente, 

mostra como está estruturado o restante da presente dissertação. 

 

 

1.1 Motivação 

A utilização da tecnologia de informação na prática da atenção à saúde é uma 

tendência que tem evoluído em magnitude e intensidade ao longo do século 21. Com 

isso, a telessaúde tem ganhado cada vez mais espaço nas práticas de saúde no Brasil 

e no mundo (NOVAES, et al. 2008). O exercício da prática de telessaúde se faz pelo 

uso dos modernos recursos da tecnologia da informação e comunicação para realizar 

atividades a distância relacionadas à prática de saúde em seus diversos níveis 

(primário, secundário e terciário) (BRASIL e SUL 2012). 

A telessaúde fornece a infraestrutura e os processos de comunicação necessários 

para o estabelecimento dos avanços na prática dos serviços de saúde. Entretanto, para 



17 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

que o avanço na oferta de serviços em saúde através da telessaúde se torne de fato 

um bem universal, ela deve ser incorporada dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), 

tanto no subsetor público quanto no privado. Porém, ainda há a necessidade da 

superação de relevantes desafios tecnológicos e culturais (CAVALINI 2013). 

Um desses desafios é a problemática vivida no planejamento de ações em saúde, 

que utiliza como uma das fontes a análise de dados e indicadores produzidos pelos 

inúmeros Sistemas de Informação para Saúde (SIS) existentes, que ainda não 

interoperam de forma adequada. Assim é preciso que haja a consolidação dos dados 

da prestação dos serviços, fornecendo um conjunto de informações melhor gestão em 

saúde, seja ela ofertada na rede pública ou privada. 

Essa é uma realidade presente nos dias atuais, em que SIS estão cada vez mais 

integrados e robustos, produzindo informações mais completas para o seu usuário 

final. Por isso, seja em soluções tecnológicas ou na adoção de padrões de 

nomenclatura, os investimentos em interoperabilidade surgem como uma demanda 

cada vez mais urgente dos governos e empresas atuantes no setor de saúde.  

Ter sistemas de saúde interoperáveis é uma realidade mundial e nacional, que o 

governo federal já investe há alguns anos em tecnologias de integração de dados, 

viabilizando uma forma única de cadastro de informações clinicas do cidadão. Essa 

iniciativa de controle dos dados dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) foi, 

durante certo tempo, denominada de Cartão Nacional de Saúde e hoje vive a realidade 

do e-SUS (R. E. Cunha 2003). Com isso, foram criadas diversas estratégias e planos 

de ação para ter uma maior consolidação dos dados do cidadão e gerar informações 

úteis para assistência ao paciente e gestão da saúde pública (CAVALCANTE e 

PINHEIRO 2011). 

Na tentativa de consolidar os dados produzidos pelos núcleos de telessaúde em 

seus serviços prestados à atenção básica e ao programa da saúde da família, o 

Ministério da Saúde (MS) através do Departamento de Atenção Básica (DAB), 

desenvolveu um projeto a fim de integrar os dados produzidos pelos diversos sistemas 

legados de telessaúde desses núcleos. Com isso, foi desenvolvido o Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (SMART), 
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que realiza a coleta dos indicadores de monitoramento dos serviços de telessaúde 

prestados pelos núcleos de todo o país. 

Dentro do contexto abordado, esse trabalho apresenta um estudo de caso que 

solidifica a utilização de interoperabilidade entre sistemas apoiada pela abordagem 

Business Process Management (BPM), para melhor viabilização do fluxo informacional 

dos processos de negócio que guiam os serviços de telessaúde prestados no Núcleo 

de Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco (NUTES-UFPE). Além disso, o 

presente trabalho toma como desafio mapear e analisar os processos de negócio que 

descrevem a rotina de cada serviço de telessaúde prestado pelo NUTES-UFPE, 

possibilitando assim uma melhor análise dos níveis de interoperabilidade a serem 

tratados para garantir a coleta dos indicadores de telessaúde solicitados pelo MS. 

 

1.2 Problema e Questões de Pesquisa 

Diante da necessidade de coletar e transmitir os indicadores de monitoramento 

dos serviços de telessaúde, o Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (NUTES-UFPE) se depara com a problemática de como realizar a coleta 

desses indicadores dos seus serviços de telessaúde ofertados. Onde o fluxo de 

atividades para realizar cada serviço abrange vários setores e sistemas no registro de 

sua ocorrência. Assim, para desenvolvimento dessa dissertação, a partir da revisão 

literária e dos conhecimentos adquiridos pelo aluno na vivência do ambiente de 

trabalho, foram levantadas as seguintes questões de pesquisa perseguidas a serem 

solucionadas nessa dissertação. 

• QP1 – Como realizar a coleta dos indicadores dos serviços de telessaúde 

do NUTES-UFPE, num cenário de uso de vários sistemas e diversos 

setores e departamentos envolvidos na realização de cada serviço? 

• QP1.1 – Quais dados devem ser coletados? Para gerar os 

indicadores de monitoramento e avaliação dos serviços de 

telessaúde  

• QP1.2 – Como unificar os dados de um serviço de telessaúde que 

utiliza mais de um sistema legado? 
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• QP1.3 – Como mapear o fluxo informacional de um serviço de 

telessaúde que utiliza mais de um sistema e permeia mais de um 

setor na organização? 

• QP2 – Quais as melhorias alcançadas com a interoperabilidade dos 

sistemas e o uso de BPM no mapeamento e consolidação dos 

indicadores dos serviços de telessaúde? 

• QP2.1 – Que benefícios o BPM trouxe à organização? 

• QP2.2 – Que benefícios a interoperabilidade trouxe ao fluxo de 

informações dos sistemas de informação do núcleo? 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

A pesquisa teve como objetivo geral compreender, mapear, gerenciar e implantar 

os processos de negócio que consolidam e transmitem os indicadores de telessaúde 

do NUTES-UFPE para o sistema SMART. Informando assim ao MS os indicadores de 

monitoramento e avaliação dos serviços de telessaúde ofertados aos colaboradores 

parceiros do núcleo. 

Para melhor entendimento do objetivo dessa pesquisa o quadro a seguir descreve 

de forma sucinta o objetivo geral da dissertação. 

Analisar A rotina de execução dos serviços de telessaúde de um 

núcleo. 

Com o propósito de Mapear e consolidar os processos e indicadores dos 

serviços de telessaúde do núcleo. 

Do ponto de vista Dos gestores do núcleo e da equipe operacional do núcleo. 

Num contexto de Do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Quadro 1 - Objetivo geral da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa foram definidos os seguintes 

objetivos específicos:  

 Planejar e aplicar o estudo de caso na organização NUTES-UFPE; 

 Determinar qual metodologia do ciclo de vida da abordagem BPM utilizar 

no estudo de caso; 

 Compreender e identificar no ambiente organizacional do NUTES-UFPE os 

dados a serem coletados para gerar os indicadores solicitados pelo MS; 

 Mapear e analisar os processos de negócio que consolidam e transmitem 

os indicadores de monitoramento e avaliação dos serviços de telessaúde; 

 Viabilizar a interoperabilidade entre os sistemas do núcleo para possibilitar 

a coleta dos indicadores dos serviços de telessaúde; 

 

1.4 Resumo dos Resultados 

Como resultado dessa pesquisa, foi obtida a coleta dos indicadores definidos na 

Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, e produzidos pelo Núcleo de 

Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco (NUTES-UFPE). Tais indicadores 

refletem o uso dos serviços de telessaúde ofertados pelo núcleo. 

Para obtenção da coleta dos dados foi realizado um estudo de caso aplicando a 

abordagem BPM no ambiente organizacional do NUTES-UFPE, executando-se as 

fases do ciclo de vida BPM. Dessa forma, foi alcançado um melhor entendimento dos 

indicadores, identificando os dados a serem coletados e os processos de negócio que 

produzem os indicadores. Também foi garantida a interoperabilidade entre os sistemas 

internos do NUTES-UFPE e o sistema SMART. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

 Capítulo 2 – Revisão Teórica: Apresenta uma revisão literária com o intuito 

de entender a base teórica que norteia essa pesquisa. Trazendo conceitos 

básicos sobre BPM e seu ciclo de vida, Interoperabilidade e por fim 

Telessaúde; 
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 Capítulo 3 – Método de Pesquisa: Descreve o método da pesquisa, seu 

quadro metodológico, as etapas da pesquisa, os procedimentos utilizados e, 

por fim a estratégia do estudo de caso a ser realizada; 

 Capítulo 4 – Resultados: São apresentados os resultados alcançados com 

a execução do estudo de caso que trazem solução para as questões de 

pesquisa desse trabalho presentes na seção 1.2. 

 Capítulo 5 –Considerações Finais: Trás as considerações finais sobre o 

estudo de caso, as limitações encontradas no estudo, as recomendações 

para trabalhos futuros e as conclusões dessa pesquisa. 
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Capítulo  

2 

2. Revisão Teórica 
 

 

Este capítulo descreve a base teórica que apoio o desenvolvimento desta 

pesquisa, abordando os principais conceitos relacionados com o presente trabalho. 

 

 

Uma boa revisão teórica em computação segundo Walzlawick (2014) aborda as 

principais técnicas e abordagens que serão aplicadas à pesquisa, bem como os 

conceitos da área à qual serão aplicadas essas técnicas. 

A revisão teórica apresenta as definições de conceitos necessários ao 

desenvolvimento deste trabalho, proporcionando um conteúdo básico dos conceitos 

estudados para realização dessa pesquisa. Nas próximas sessões serão apresentadas 

as definições de Gestão de Processos de Negócio (do inglês, Business Process 

Manager - BPM) e interoperabilidade como conceitos a serem aplicados na área de 

Telessaúde. Além disso, como área aplicada a essa pesquisa também será explorada 

a definição teórica de Telessaúde, consolidando assim a base conceitual desta 

dissertação. 
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2.1 Gestão de Processos de Negócio 

A Gestão de Processos de Negócio ou BPM - Business Process Manager é 

definida pelo Guia BPM CBOK (ABPMP 2013) como uma abordagem disciplinada para 

identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e controlar processos de 

negócio, automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados aos 

objetivos estratégicos da organização. Nesse contexto, a TI surge como apoio para 

agregar valor, melhorias, inovações ao gerenciamento dos processos ponta a ponta, 

permitindo progressos tanto nas atividades de uma área, como entre áreas ou 

organizações. Tudo isso acarreta em melhora no desempenho organizacional, maior 

controle dos processos internos e externos, melhor adaptação e inovação ao mercado, 

resultando, por fim, bons resultados de negócios. 

Para entender o que é a abordagem BPM é necessário compreender algumas 

definições sobre os seus componentes conceituais (ARAÚJO 2015). O primeiro 

conceito a ser entendido é o de negócio, que Cruz (2012) define como uma reunião de 

pessoas, processos e tecnologia, com a finalidade de atender às expectativas dos 

clientes. Já o Guia BPM CBOK (ABPMP 2013) define negócio como uma interação 

entre pessoas para executar um conjunto de atividades de entrega de valor ao cliente, 

gerando renda às partes interessadas.  

Outro conceito a ser entendido é o de processo, onde é bem utilizado em outras 

áreas, como em Direito, por exemplo, que o define como um modo de proceder, 

necessário ao válido exercício do poder. Consistindo em uma sequência de atos 

regidos por lei que têm como propósito produzir um resultado. Já no contexto da 

Psicologia, processo é o desempenho de um conjunto de atividades cognitivas que 

afeta o conteúdo mental, como um acesso à memória ou um processo de 

aprendizagem. Já na visão do o Guia BPM CBOK (ABPMP 2013), processo é um 

conjunto de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para 

alcançar um ou mais objetivos. Os processos são disparados por eventos específicos e 

apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo, ou à 

transferência de controle para outro processo. Processos são compostos por várias 

atividades inter-relacionadas que solucionam uma questão específica (ARAÚJO 2015).  
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No alinhamento desses dois conceitos básicos, temos a formação de um conceito 

que agrega valores de Processo e de Negócio. Como bem define o Guia BPM CBOK 

(ABPMP 2013), Processo de Negócio é entendido como um trabalho ponta-a-ponta que 

entrega valor aos clientes. A noção de trabalho ponta-a-ponta é importante, pois 

envolve todo o trabalho para cruzar limites funcionais, que são necessários e dão visão 

de completude das etapas a serem cumpridas para que seja entregue o valor ao cliente 

final. Já Earl (1994) define processo de negócio como uma forma de organização 

lateral ou horizontal, que encapsula a interdependência de tarefas, pessoas, funções e 

departamentos necessários para fornecer um produto ou serviço. 

O conceito de Processo de Negócio é fundamental para a compreensão de BPM, 

pois o propósito de BPM é alinhar os processos de negócio com os objetivos 

estratégicos da organização e com as necessidades dos clientes (LEE e DALE 1998). 

Temos, portanto, a percepção de que BPM trata a gestão do processo de negócio 

unindo a gestão de negócio com a tecnologia da informação. Essa união melhora os 

processos de negócios das organizações, utilizando para isso métodos e de 

ferramentas para modelar, documentar, analisar, publicar e gerir processos de 

negócios abrangendo aspectos estratégicos, organizacionais, humanos e 

computacionais (ARAÚJO 2015). 

Na visão do Guia BPM CBOK (ABPMP 2013) processos são compostos por 

atividades inter-relacionadas que possuem um propósito único de negócio. Essas 

atividades são guiadas por regras de negócio da organização que proporcionam um 

relacionamento com outras atividades estruturando um fluxo informacional que entrega 

valor ao cliente quando executado. Esse fluxo de atividades é denominado de 

processos de negócio e pode ser classificado em três categorias: 

 Processo primário – o típico processo interfuncional do começo ao fim, ou 

interorganizacional ponta a ponta, percorrendo áreas/setores da 

organização para entregar valor ao cliente. Processos primários são 

facilmente referenciados como processos essenciais, pois representam 

atividades primordiais da organização para cumprir seu negócio. Esses 

processos deixam clara a entrega de valor ao cliente, seja ela por meio de 

produtos ou de serviços prestados. 
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 Processo de suporte – Existe para prover suporte aos processos primários, 

contudo, pode também prover assistência a outros processos de suporte. 

Seu objetivo principal é entregar valor a outro processo, diferenciando-se 

do processo primário que tem como objetivo entregar valor ao cliente. 

Geralmente os processos de suporte são interfuncionais e de grande 

importância para uma organização, pois agregam valor aos processos 

primários e com isso são vistos como estratégicos na organização. 

 Processo de gerenciamento – Tem como propósito medir, monitorar, 

controlar e gerir atividades e administrar o presente e o futuro do negócio 

da organização. Assim como os processos de suporte, os processos de 

gerenciamento não agregam valor ao cliente, mas são essenciais para 

assegurar que a organização funcione de acordo com seus objetivos e 

metas de negócio. 

Neste contexto, BPM é uma abordagem gerencial que trata os processos de 

negócio como alvo essencial da organização, onde devem ser geridos e 

institucionalizados. Consolidando assim os objetivos organizacionais que podem ser 

alcançados por meio da definição, modelagem, controle, melhoria e transformação 

contínua dos processos de negócio. Portanto, BPM trata o trabalho ponta a ponta 

orquestrando as atividades ao longo dos departamentos, papeis e outras organizações 

- funções de negócio – envolvidas no processo (ABPMP 2013).  

2.1.1 Ciclo de Vida – BPM 

Para uma iniciativa em BPM dentro de uma organização, o profissional de 

processos deve: 1) adotar uma metodologia de trabalho que estabeleça os caminhos a 

percorrer em detrimento à gestão dos processos de negócio; e 2) pactuar tal 

metodologia com a liderança da organização onde será implantada a abordagem BPM. 

Ao realizar um projeto de análise, modelagem, organização e melhoria de processos de 

negócio, é importante que, antes de tudo, tenha sido adotada uma metodologia de 

trabalho (CRUZ 2012). 
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Uma metodologia de trabalho completa de BPM é um privilégio de poucas 

organizações, mas é possível estabelecer de forma ágil algumas características que 

irão incorporar mais rapidamente esse método dentro da organização. São elas: 

 A notação de modelagem padrão no projeto; 

 O nível de detalhamento dos processos; 

 O ciclo de aprovação dos modelos gerados; 

 Os papéis e responsabilidades; 

 O ciclo de vida do projeto; 

 O ciclo de vida do gerenciamento de processos de negócio da organização. 

(CAPOTE 2011) 

Com esse conjunto de características, tem-se uma base sólida para adoção da 

abordagem BPM em uma organização, no entanto, ainda não existe uma metodologia 

de trabalho a seguir. Como Khan (2004) comenta, BPM consiste em uma abordagem 

disciplinada de identificação, modelagem, análise, redesenho e implantação de 

processos de negócio para o alcance do aprimoramento organizacional. 

O Guia BPM CBOK (ABPMP 2013) mostra uma visão clara dessa metodologia de 

trabalho, representada como um ciclo de vida do BPM. As fases desse ciclo de vida 

são executadas de forma constante e persistente e, a cada interação, melhorias 

contínuas são alcançadas dentro da organização. Essas fases incluem atividades que 

buscam um ciclo de feedback sem fim, assegurando aos processos de negócio da 

organização um alinhamento as suas metas e foco nas necessidades do cliente. 
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Figura 1 - Ciclo de vida BPM 

Fonte: (ABPMP 2013) 

De acordo com CBOK (ABPMP 2013) e descrição detalhada presente nos trabalhos 

de Capote (2011), Joyce (2014) e Araújo (2015), temos as seguintes fases do ciclo de 

vida proposto pelo CBOK: 

 Planejamento e Alinhamento Estratégico: Tem como objetivo planejar um 

plano de ação, identificando os envolvidos nos processos da organização, 

melhor compreendendo os processos primários executados na organização 

analisando sua documentação interna. Isso possibilita uma visão ampla dos 

processos em relação à cadeia de valor entregue ao cliente e os processos 

de apoio à gestão, identificando indicadores de desempenho. 

 Análise de Processos: Fase que tem como principais atividades a 

realização de entrevistas com atores do processo, documentação e validação 

do levantamento de dados. O objetivo é reunir informações para próxima 

fase de desenho de processos da organização. 
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 Desenho de Processos: Essa fase tem como objetivo definir as decisões de 

melhoria a serem tomadas em relação às informações coletadas na fase 

anterior. Modelando os processos da organização retratando a sua 

realização exatamente como no momento da análise (As Is). Neste caso, se 

faz necessário desenvolver um novo modelo (To Be) com as melhorias 

previstas para os cenários identificados. 

 Implantação de Processos: Consiste em viabilizar a implantação das 

melhorias sugeridas e modeladas na etapa anterior, entregando aos 

envolvidos no novo processo de negócio um novo fluxo de atividades. 

Podendo ocasionar mudanças mais sistemáticas como alterações em rotinas 

de sistemas de informação, ou mudanças mais pontuais, não sistemáticas, 

envolvendo valores humanos. 

 Monitoramento de Processos: Essa fase é essencial para avaliar e garantir 

o alinhamento dos processos com os objetivos da organização. Visa 

monitorar os processos a partir dos indicadores de desempenho, coletando 

informações durante a execução desses processos no intuito de ajustá-los às 

metas da organização. 

 Refinamento do Processo: Essa fase é responsável pela análise e tomada 

de decisão baseada nos resultados encontrados e monitorados na fase 

anterior. Tem como objetivo a realização da melhoria continuada dos 

processos de negócio corporativos. 

Outro ciclo de vida interessante a ser mencionado nessa revisão é o 

apresentado no trabalho de L. A. Oliveira (2014), onde é definida uma metodologia 

denominada de EBPM (do inglês, Easy Business Process Management) que possui um 

ciclo de vida mais dinâmico e apropriado para organizações ainda imaturas quando à 

implantação da abordagem BPM. Baseado no ciclo de vida apresentado pelo CBOK 

(ABPMP 2013), L. A. Oliveira (2014) propõe o ciclo de vida que é descrito na Figura 2. 
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Figura 2 - Ciclo de vida da metodologia EBPM 

Fonte: (L. A. OLIVEIRA 2014) 

As fases desse ciclo são bem apresentadas no trabalho de L. A. Oliveira (2014) 

e Araújo (2015) e vistas da seguinte forma: 

 Fase 1 – Planejamento: O objetivo dessa fase é realizar o alinhamento do 

projeto BPM com a estratégia da organização. Essa fase determina quais 

pessoas e/ou departamentos investigar para coleta de dados e de qual 

documentação institucional se apropriar para delimitação do escopo do projeto, 

de modo a compreender o contexto da organização. 

 Fase 2 – Modelagem do Processo Atual (As Is): Fase de coleta de dados 

necessária para o entendimento do processo de negócio da organização. Nessa 

fase deve-se modelar exatamente como está sendo executado cada processo 

de negócio da organização, esteja ele correto ou não. 
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 Fase 3 – Análise do Processo: Consiste em buscar os pontos de melhoria nos 

processos modelados na fase anterior. Nessa fase também é realizado o 

levantamento das métricas (KPI – Key Performance Indicators)1 de cada 

processo. Essas métricas são indicadores de avaliação da performance de cada 

processo de negócio. 

 Fase 4 - Desenho do processo Proposto (To Be): O objetivo dessa fase é 

tratar as mudanças propostas na fase anterior, sejam mudanças que visem à 

padronização dos processos ou mudanças que reflitam na otimização e melhoria 

de seu desempenho. Assim remodelando os processos de negócio. 

 Fase 5 – Implementação do Processo: Fase crucial ao ciclo de vida, onde são 

implementados e implantados os processos melhorados ou padronizados na 

fase anterior. Esta fase também inclui a implementação de políticas e 

procedimentos novos ou revisados. 

 Fase 6 – Monitoramento e Controle do Processo: O objetivo dessa fase é 

monitorar a execução dos processos implantados na fase anterior, de modo que 

seja possível ter as informações necessárias a partir dos KPI de cada processo. 

Isso possibilita a tomada de decisão para melhoria dos processos e, 

consequentemente, ocasiona uma melhora nos negócios da organização. 

Na literatura temos diversos ciclos de vida aplicados à BPM que abordam a 

melhoria contínua dos processos de negócio. Porém, independente da quantidade, da 

ordem das fases ou mesmo da descrição e definição de atividades que serão 

realizadas em cada fase, a maioria dos ciclos tem como base o ciclo básico PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) de Deming2 (ARAÚJO 2015) (ABPMP 2013). 

 

                                            

1
 Na abordagem BPM Key Performance Indicators (KPI) são indicadores de desempenho dos processo 

de negócio que possibilitam o monitoramento da execução de cada processo de negócio. 

2
William Edwards Deming foi um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor 

estadunidense, que criou o método de melhoria contínua PDCA em um dos seus trabalhos no Japão. 
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2.1.2 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

O Business Process Modeling Notation é uma notação gráfica que descreve com 

elementos simples e de fácil compreensão as etapas de um processo de negócio, 

descrevendo o fluxo ponta a ponta do processo, como exemplificado na Figura 3 – 

Representação simples de um fluxo em BPMN. Foi criada pela Business Process 

Management Initiative (BPMI) e incorporada pelo grupo que estabelece padrões para 

sistemas de informação e BPM, o Object Management Group (OMG) (CAPOTE 2011).  

 

Figura 3 – Representação simples de um fluxo em BPMN 

Fonte: (ABPMP 2013) 

A aceitação de BPMN vem crescendo por várias perspectivas, mas 

principalmente pela sua inclusão em muitas ferramentas de modelagem de processos. 

BPMN apresenta um conjunto de símbolos que dão ao profissional de processos a 

possibilidade de descrever o fluxo de mensagens que fluem entre os participantes do 

processo. Seu principal objetivo é a padronização e aproximação da área de negócio 

da própria especificação dos processos, com o fácil entendimento dos processos 

modelados (ABPMP 2013) (CAPOTE 2011). 

2.1.3 BPM e SOA 

Na construção dos processos de negócio em muitas ocasiões é necessário 

plataformas, tecnologias e padrões de comunicação diferentes. Os processos de 

negócios são expressos por um conjunto de serviços alinhados num processo único 

com diversos sistemas. Com isso, existe a necessidade de enxergar a área de TI 

dentro de uma empresa como um conjunto de sistemas desconexos que representam 
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individualmente um fragmento do processo de negócio, apresentando assim 

interrupções dentro de um processo contínuo de atividades. 

No intuito de sanar essas interrupções, como relatadas a situação descrita 

anteriormente, essa abordagem do uso de BPM e SOA apresentar ferramentas que 

auxiliem empresas a integra seus diversos sistemas alinhados aos seus processos de 

uma forma simples e direta. Service Oriented Architecture (SOA) é uma abordagem 

arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis, 

que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas 

(BIEBERSTEIN, et al. 2008). 

O CBOK (ABPMP 2013) define a utilização da arquitetura SOA dentro dos 

processos de negócio da organização, considerando pontos como: operar com ou sem 

um barramento corporativo de serviços, instanciação estática ou dinâmica de serviços 

ofertados, consolidação de políticas para conexão estática e dinâmica dos serviços, 

tolerância a falhas, serviços de armazenamento e disponibilidade de dados que darão 

suporte ao ciclo de vida dos serviços. Ao utilizar serviços e interfaces padronizadas, 

SOA oferece maneiras de construir aplicações orientadas a serviços que possibilitam 

novas aplicações para sistemas legados trocarem informações, garantindo o fluxo 

contínuo da informação num processo de negócio. 

Diante desta união Judith Hurwitz (2009) enfatiza que,  

“É cada vez mais claro que, sem um foco claro no processo de negócio, uma arquitetura 
orientada a serviços não pode ser útil sem uma infraestrutura de gerenciamento de 
processos de negócios.” 

 Afirmando que a união desses dois paradigmas é essencial para uma boa 

abordagem dentro de uma empresa. Já o consultor Carlos Evangelista (2010) afirma 

que  

“Juntos, BPM e SOA, provêm uma combinação perfeita. BPM provê a abstração de alto-
nível para definir processos de negócios e administrar esses processos. Serviços 
provêm as funções que apoiam esses processos. SOA provê as capacidades para que 
os serviços sejam combinados juntos para apoiar e criar um empreendimento ágil e 
flexível. BPM sem SOA é útil para construir aplicações, mas difícil é estender todo o 
processo organizacional. SOA sem BPM é útil para criar serviços reutilizáveis e 
consistentes, mas falta à habilidade para transformar esses serviços em um 
empreendimento ágil, competitivo e organizado estruturalmente.” 
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2.2 Interoperabilidade 

A interoperabilidade pode ser compreendida como uma característica que 

diversos sistemas e organizações possuem para trabalhar em conjunto (interoperar), 

de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam e 

troquem informações mações de maneira eficaz e eficiente (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO 2012). Trata-se da capacidade de um sistema (informatizado ou 

não) de se comunicar de forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro 

sistema (semelhante ou não). Para um sistema ser considerado interoperável é 

importante que ele trabalhe com padrões abertos, pois fornecem a possibilidade de 

integração com outros sistemas (APDSI 2013).  

Existem definições de classificação dos níveis ou dimensões em 

interoperabilidade, onde são classificadas as diversas etapas na aplicação da mesma 

em situações distintas. Perez, Moura e Tanaka (2010) descrevem em seu trabalho que 

existem quatro níveis de interoperabilidade existentes: 

 Sistema: Capacidade de troca de dados em diferentes níveis de hardware 

e de sistemas operacionais; 

 Sintaxe: Focada nas diferentes representações dos dados, formato e 

armazenamento. Direcionada a padronizar a representação dos dados a 

serem trocados em diversas situações; 

 Estrutura: Preocupa-se com a diferença de modelos de dados e estrutura 

aplicados a uma determinada informação; 

 Semântica: É a grande problemática de interoperabilidade, onde as 

diferenças do vocabulário e da terminologia aplicados a um determinado 

conteúdo podem ter diversas interpretações. Com isso, esse nível de 

interoperabilidade foca em definir de forma clara e única as terminologias 

aplicadas às informações trocadas. 

Ainda em seu trabalho Perez, Moura e Tanaka (2010) apresentam uma 

representação (Figura 4 - Tipos de usuários, grau de interoperabilidade e níveis de 

informação) dos tipos de usuários que interagem com a aplicação interoperável, o grau 

de interoperabilidade e os níveis de informação. (SHETH e KASHYAP 1999) 
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Figura 4 - Tipos de usuários, grau de interoperabilidade e níveis de informação 

Fonte: (PEREZ, MOURA e TANAKA 2010) 

De forma sucinta a Figura 4 pode ser entendida em partes, como os níveis de 

interoperabilidades já descritos anteriormente. Já quanto à visão do tipo de usuário, 

podendo ser um sistema ou uma pessoa que irá exercer um papel no ciclo de vida da 

informação gerada no cenário de sistemas interoperáveis temos:  

 Consumidores: Usuários finais que buscam a informação necessária; 

 Fornecedores: Aqueles que fornecem os dados necessários para a 

informação levada ao consumidor; 

 Agente: São os intermediários entre os fornecedores e os consumidores, 

responsáveis por disponibilizar as informações geradas pelos fornecedores, 

possibilitando aos consumidores o acesso a essas informações. 

Por fim, fornecedores geram os Dados que os Agentes necessitam extrair 

utilizando Metadados na extração. Depois, os consumidores utilizam Terminologias 

para recuperar as informações necessárias dos dados gerados pelos fornecedores e 

extraídos pelos agentes, como descrito na Figura 4 - Tipos de usuários, grau de 

interoperabilidade e níveis de informação. 

Essa foi a visão de Perez, Moura e Tanaka (2010) sobre os níveis de 

interoperabilidade existentes. Já o Guia de Interoperabilidade - Manual do Gestor 

elaborado pelo Ministério do Planejamento (2012), vê os níveis de interoperabilidade 

como dimensões que são descritas na Figura 5 - Dimensões da Interoperabilidade. 
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Figura 5 - Dimensões da Interoperabilidade 

Fonte: (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 2012) 

A interoperabilidade organizacional é vista como a colaboração entre 

organizações que trocam informações, mantendo suas estruturas internas e seus 

processos de negócios. As organizações mantêm um padrão de troca de informação, 

porém possuem modelos de operações distintos, processos de negócios variados e 

podem até vir a gerar as informações de formas totalmente diferentes. Isso quer dizer 

que elas realmente operam em tempos e modos diferentes. Contudo, se ambas não 

possuírem processos modelados e dentro de um padrão comum entre elas, essa troca 

de informação não será eficaz.  

A interoperabilidade semântica é a capacidade de dois ou mais sistemas 

heterogêneos e distribuídos trabalharem em conjunto trocando informações entre si, 

com comum entendimento desta informação por ambas as partes. Assim, as 

organizações trocam dados e têm o efetivo significado das informações interpretadas 

no contexto do fluxo informacional dos processos de negócio que as organizações 

participam. Tendo um entendimento das partes sobre a informação trocada.  

A interoperabilidade técnica é a responsável por fazer a ligação entre os 

sistemas e serviços computacionais utilizando padrões para apresentar, coletar, trocar, 

processar e transportar dados. Esses padrões podem abranger software, hardware, 

protocolos e processos de negócio, estabelecendo como será a troca de informação 

entre os sistemas. 
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Ambas as definições de níveis ou dimensões da interoperabilidade são factíveis, 

levando a um entendimento melhor da definição do conceito de interoperabilidade na 

área da computação, e principalmente no contexto de troca de informação entre 

processos de negócio que percorrem sistemas distintos. Diante disto, será abordada a 

importante aplicação desse conceito na perspectiva de troca de informações entre 

sistemas de informação voltados para a saúde, contexto dessa dissertação. 

2.2.1 Interoperabilidade entre Sistemas de Informação para Saúde (SIS) 

A interoperabilidade é fundamental para os sistemas de informação voltados para 

área da saúde, pois existe uma enorme quantidade de serviços em saúde ofertados 

aos pacientes, clientes desses serviços, por diversos estabelecimentos e órgãos. Como 

explanado por Brailer (2005) a interoperabilidade é a chave para o futuro dos sistemas 

de saúde, mostrando a importância da interoperabilidade entre SIS, pelo principal fato 

do paciente ter um leque enorme de acesso à saúde nos Estados Unidos. Essa grande 

oferta de serviços de saúde ao paciente ocasiona uma falha, pois pode ocorrer a perda 

e duplicação de dados nos diversos sistemas de saúde dos hospitais, clínicas médicas 

e enfermarias onde o paciente realiza seus procedimentos clínicos (WALKER, et al. 

2005). 

Brailer (2005) afirma que interoperabilidade, ou troca de informação em saúde, é 

mais bem entendida como o conceito de processos de negócio, indo de encontro ao 

conceito puramente técnico. Aborda o fluxo de atividade da origem dos dados até o 

consumo e transmissão dessa informação para os sistemas envolvidos com o negócio, 

garantindo um prontuário clínico eletrônico mais completo e longitudinal, contendo um 

maior número de informação histórica da vida clínica do paciente. 

Ter sistemas de saúde interoperáveis já é uma realidade nacional e mundial nos 

dias de hoje, o governo investe há alguns anos em tecnologias de integração de dados, 

viabilizando uma forma única de cadastro de informações clínicas do cidadão. Essa 

iniciativa de controle dos dados dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

denominada, durante certo tempo, de Cartão Nacional de Saúde, e hoje vive a 

realidade do e-SUS (R. E. Cunha 2003). Com isso, foram criadas diversas estratégias e 

planos de ação para ter uma maior consolidação dos dados do cidadão e gerar 
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informações úteis para assistência ao paciente e gestão da saúde pública (APDSI 

2013). 

2.3 Telessaúde 

A informatização de parte dos processos na saúde pode apresentar ganhos 

consideráveis em qualidade, com a informatização de diversos procedimentos 

administrativos e de registro de informações que ainda hoje são executados de forma 

manual em documentos impressos ou totalmente manuscritos. Com essa 

informatização da saúde, tem ocorrido uma enorme melhoria na relação entre o 

profissional da saúde e o seu paciente, já que grande parte do processo burocrático e 

manual pode ser informatizado. Proporcionando aos profissionais de saúde ganhos 

potenciais na qualidade do diagnóstico e no estabelecimento do percurso terapêutico 

(CAVALINI 2013). 

O Manual de Telessaúde do Ministério da Saúde (2012) define que telessaúde é 

o uso dos modernos recursos da tecnologia da informação e comunicação para 

atividades a distância relacionadas na prática de saúde em seus diversos níveis 

(primário, secundário e terciário). Ela possibilita a interação entre profissionais de 

saúde ou entre estes e seus pacientes – Teleconsulta3, assim como o acesso remoto a 

recursos de apoio diagnósticos, ou até mesmo terapêuticos (através da robótica) 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 2002). A telessaúde fornece a infraestrutura e 

os processos de comunicação necessários para o estabelecimento dos avanços na 

prática dos serviços de saúde. Entretanto, para que realmente o avanço na oferta de 

serviços em saúde através da telessaúde se torne de fato um bem universal, ela deve 

ser incorporada dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto no setor público 

quanto no privado. Além disso, existe ainda a necessidade da superação de relevantes 

desafios tecnológicos e culturais (CAVALINI 2013). 

Desta forma os serviços de telessaúde utilizarão das inovações da tecnologia de 

comunicação e informação para apoiar o planejamento, monitoramento, avaliação e 

intervenção nos serviços de saúde na atenção primária. Assim, qualificando-se a oferta 

                                            
3
 A Teleconsulta (interação a distância entre profissional de saúde e paciente) é proibida no Brasil pelo 

Art. 62 do Código de Ética Médica, salvo em situações de emergência, o que é regulado pela Resolução 
1.643/02 do Conselho Federal de Medicina. 
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das ações assistências a fim de ampliar a capacidade de identificação e resolução das 

necessidades na saúde da população assistida pelos serviços da saúde pública e 

privada no âmbito nacional (BRASIL e SUL 2012). 

Instituições formadoras, e/ou de gestão, e/ou de prestadoras de serviços de 

saúde responsáveis pela formulação e gestão de teleconsultorias, telediagnósticos e 

segunda opinião formativa, são denominadas de Núcleo de Telessaúde Técnico-

Científico (NT). Possuem características de apoio diagnóstico e terapêutico, com 

ênfase no caráter educacional e formativo, provendo assistência aos profissionais de 

saúde através de teleconsultorias, telediagnósticos, seminários e cursos de 

aprimoramento profissional. 

Segundo a portaria 2.546/11 de 27 de Outubro de 2011 (BRASIL 2011), os 

serviços ofertados na telessaúde pelos NT, previstos na portaria, são: 

 Teleconsultoria 

No Art. 2º da portaria 2.546/11 de 27 de Outubro de 2011 (BRASIL 2011), 

define-se teleconsultoria como: 

“consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de 
saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de 
esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas 
ao processo de trabalho...” 

A portaria citada também deixa claro que a teleconsultoria pode ser ofertada por 

dois tipos de serviços distintos quanto à sua natureza temporal. 

o Síncrona – Teleconsultoria realizada em tempo real via chat, 

webconferência4 ou mesmo videoconferência5.  

o Assíncrona – Teleconsultorias realizadas em tempos distintos, quanto a 

seu envio e resposta, são geralmente são concretizados por meio de 

mensagens off-line. 

                                            
4
Webconferência é uma reunião ou encontro virtual realizado pela internet através de aplicativos ou 

serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, vídeo, textos e arquivos via web. 

5
Videoconferência é uma tecnologia que permite o contato visual e sonoro entre pessoas que estão em 

lugares diferentes, dando a sensação de que os interlocutores encontram-se no mesmo local. Permite 
não só a comunicação entre um grupo, mas também a comunicação pessoa a pessoa. 
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Existe ainda um serviço complementar à teleconsultoria denominado Segunda 

Opinião Formativa (SOF), que trata de forma mais embasada em evidências científicas 

e clínicas as questões discutidas na teleconsultoria em sua forma mais comum. O Art. 

2 da portaria 2.546/11 de 27 de Outubro de 2011 (BRASIL 2011) define SOF como 

uma: 

“resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores 
evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a 
perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de 
relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS.” 

Assim, o governo realiza uma tentativa de construir uma base de conhecimento 

das teleconsultorias, além do seu objetivo básico de resolver, em curto prazo, a 

demanda do solicitante, por meio de uma resposta direta. Ao médio-longo prazo será 

realizado um trabalho de gestão de conhecimento para transformar as teleconsultoria 

em SOFs auxiliando assim o sistema de saúde pública por meio da oferta de 

conhecimento formativo das informações complementares. Com isso, aumentando a 

resolutividade, em situações-problemas, dos profissionais de saúde no cotidiano da 

saúde pública (BRASIL e SUL 2012). 

 Tele-educação 

É um dos serviços de telessaúde mencionados na portaria 2.546/11 de 27 de 

Outubro de 2011 (BRASIL 2011), que o descreve como: 

“conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação.” 

A tele-educação é um serviço prestado para ofertar ensino e aprendizagem, com 

a mediação humana disponibilizando recursos didáticos devidamente classificados e 

disponíveis para o aprimoramento dos profissionais de saúde. Para viabilizar esse 

serviço o uso de plataformas de Educação a Distância (EAD), ou de ambientes virtuais 

de aprendizagem6 (AVA), possibilitam a utilização de ferramentas necessárias para a 

                                            
6
Ambientes virtuais de aprendizagem são softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis 

pela Internet. Como ferramenta para EAD, ajuda os professores no gerenciamento de conteúdos para 
seus alunos e na administração do curso, e permite acompanhar constantemente o progresso dos 
estudantes. 
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prática da tele-educação, como o uso de chat, fóruns, disponibilização de objetos de 

aprendizagem7, cursos e avaliações (SILVA, CAMPOS FILHO e NOVAES 2010). 

 

 Telediagnóstico 

É um serviço recente que está tendo uma grande aceitação nos NT, como 

relatada o trabalho de Cunha et. al. (2012) que com a telecardiologia, uma das 

modalidades de serviços do telediagnóstico, o NT de MG alcançou bons resultados 

como aderência de 817 pontos de telessaúde (PT) utilizando seus serviços, além de 

uma média de 1500 ECG8 por dia em 2011. Mesmo com todo esse sucesso existem 

relatos do uso de tecnologias da comunicação para realização de teste diagnóstico 

datados da década de 50, quando por meio de fax foi possível a transmissão de raio-x 

para serviços especializados em radiologia nos Estados Unidos (ZUNDEL 1996). 

Porém, apenas nos anos 90 teve-se um maior desenvolvimento na área de 

telecomunicação e esse serviço ganhou mais espaço na telessaúde (BRASIL e SUL 

2012). 

O telediagnóstico está definido na portaria 2.546/11 de 27 de Outubro de 2011 

(BRASIL 2011) como: 

“serviço autônomo que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para realizar 

serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias geográfica e temporal;” 

A tecnologia utilizada para transmissão dos dados pode ser desde um simples 

envio de sinais por redes telefônicas até complexos sistemas de transmissão de 

imagem, como transmissões de raio-x. A implantação de serviços de telediagnóstico 

pode vir a reduzir custos em saúde, evitando longos deslocamentos de pacientes e 

profissionais, além de promover acesso a diagnósticos oportunos e tratamentos que de 

outro modo seriam impossíveis (BRASIL e SUL 2012). 

 

                                            
7
 Objeto de aprendizagem pode ser documento texto ou audiovisual disponibilizado para acesso dos 

profissionais em ambiente virtual (Ex.: Biblioteca Virtual, Coletânea Telessaúde no ARES/UNA-SUS). 

8
Eletrocardiogramas (ECG) é um exame de saúde na área de cardiologia no qual é feito o registro da 

variação dos potenciais elétricos gerados pela atividade elétrica do coração. 
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2.4 Trabalhos Relacionados 

Essa seção da dissertação irá abordar outras perspectivas da abordagem BPM 

em situações de processos de negócio que tramitam entre sistemas legados utilizando 

a arquitetura SOA, assim garantindo a interoperabilidade no fluxo da informação nos 

processos de negócio.  

A aplicação de BPM numa empresa possibilita aos gestores enxergar: Onde estão 

os gargalos nos processos da empresa? O quê ou quem está atrasando determinada 

tarefa? O quanto está atrasando e com que frequência isso ocorre? O percentual de 

processos concluídos e em andamento, possibilitando maior controle na gestão da 

empresa. 

O BPM responde as perguntas levantadas uniformizando o entendimento sobre o 

negócio através do uso de modelos, deixando mais concreta a visão do gestor, 

oferecendo a ele uma possibilidade de gerir com melhor clareza os processos de 

negócio. O fluxo de informações dentro da organização e entre organizações parceiras 

é outro ponto que BPM permite esclarecer, pois possibilitando aos gestores um maior 

domínio do negócio, identificando os dados que serão transmitidos entre organizações. 

Já SOA tem como foco a disponibilização e a integração de serviços que 

possuem propósitos bem definidos. Uma vez disponibilizados, esses serviços podem 

ser utilizados dentro ou fora da companhia. Tais serviços podem ser criados a partir de 

aplicações já existentes na corporação (sistemas legados) ou novos aplicativos. Com 

isso, SOA possibilita a reutilização de software, dividindo o sistema em módulos, onde 

algumas rotinas complexas que precisam ser utilizadas por mais de um sistema na 

organização são facilmente acopladas e reutilizadas.  

Nesta união de BPM e SOA, embasada na seção 2.1.3 dessa dissertação, um 

dos casos de sucesso é o relatado pelo consultor Robert Lario (2009), que explica a 

tentativa de unificar os registros dos pacientes na política de saúde dos EUA, 

melhorando a qualidade do atendimento e reduzindo custos. O governo dos EUA exigiu 

que os empresários do ramo da saúde implementassem registros médicos eletrônicos 

(EMRs) ou Electronic Health Records (RSE) até 2014, numa tentativa de eliminar a 

fragmentação das informações do paciente em vários sistemas distintos. Assim, 
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unificando os dados desse paciente para que ele fosse melhor atendido e pudesse 

transitar em diferentes entidades de saúde (ROBERT LARIO 2009). 

Robert Lario (2009) afirma ainda que a aplicação da estratégia de BPM e SOA 

nas empresas provedoras de serviços de saúde pode começar a catalogar os seus 

sistemas existentes, expor dados dos sistemas legados e criar serviços atômicos. 

Esses serviços podem ser orquestrados com fluxo de trabalho, possibilitando uma 

maior intervenção na gestão da saúde e na criação de serviços mais ricos para o 

governo americano e a população como um todo. 

Em 2010, Richard Soley (2010) relata a experiência do uso de BPM e SOA pelo 

Van Ameyde Group, quando o grupo empresarial reconheceu a necessidade de 

aperfeiçoar os seus processos de gestão, a fim de alcançar o crescimento do negócio. 

O objetivo era obter o controle total sobre todos os processos da empresa no intuito de 

oferecer aos clientes o melhor serviço e níveis de transparência no mercado. Para 

atingir seu objetivo, a empresa embarcou em um novo sistema de tratamento de 

reclamações chamado ECHO. 

O sistema ECHO foi apoiado por uma arquitetura orientada a serviços (SOA) a fim 

de permitir contínuas modificações e alinhamento com os processos de negócio da 

empresa, permitindo que futuras alterações fossem facilmente implementadas 

sustentando com isso o crescimento planejado pela empresa. Dessa forma, unindo 

BPM e SOA, Van Amey de Group conseguiu oferecer um melhor serviço ao cliente por 

ter total domínio do seu processo de negócio em suas diversas filiais, atendendo assim 

cada cliente de forma personalizada (SOLEY 2010). 

Já no trabalho de Inaganti e Behara (2007), eles exploram os caminhos a serem 

seguidos para identificação dos serviços e das melhores práticas a serem aplicadas 

durante uma transformação SOA na cultura de uma organização. Trazendo uma 

perspectiva de interação do SOA com BPM, deixando clara a necessidade do uso de 

processos de negócio apoiando a TI na identificação dos serviços oferecidos por cada 

aplicação, e a interação dessas aplicações para prover recursos ao fluxo de atividades 

dos processos de negócio.  

Inaganti e Behara (2007) ainda trazem uma visão (Figura 6 - Correlação entre 

serviços e atividades de negócio) ampla da correlação das atividades e subprocessos 
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com os serviços, explorando a reutilização de serviços das aplicações atrelando-os às 

atividades descritas nos processos de negócio, evitando a duplicidade e o não uso de 

serviços existentes na organização. 

 

Figura 6 - Correlação entre serviços e atividades de negócio 

Fonte: (INAGANTI e BEHARA 2007) 

Esse artigo (INAGANTI e BEHARA 2007) alega mais claramente a necessidade 

de interagir processos de negócios com TI, enfatizando na colaboração das equipes 

para a identificação dos serviços no nível empresarial. Pretendendo evidenciar que a 

identificação dos serviços é um dos elementos centrais do BPM e SOA, reforçando o 

mantra descrito no artigo que diz: "BPM deve ser orientada a serviços, SOA deve ser 

focada em processos de negócios, BPM e SOA deixam a empresa em um caminho 

para a agilidade”. 

Assim como explorado no trabalho de Inaganti e Behara (2007) o uso de BPM 

gera maior domínio do negócio de uma organização e facilita a identificação dos dados 

que serão consumindo e ofertados pelos serviços disponíveis nos sistemas da 

organização. Essa pesquisa usa dessa abordagem BPM para, junto com SOA, melhor 



44 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

compreender o negócio envolvido na telessaúde e desta forma, coletar indicadores de 

monitoramento e avaliação dos serviços prestados no Núcleo de Telessaúde da UFPE, 

nos diversos sistemas dessa organização. 

 

2.5 Resumo do Capítulo 

Este capítulo apresentou de forma sucinta e básica o referencial teórico 

necessário para a compreensão dos conceitos de Gestão de Processo de Negócio(do 

inglês, Business Process Manager- BPM) e suas possibilidades de interação como a 

união de BPM e SOA. Apresentou conceitos de interoperabilidade que remetem ao 

entendimento e contextualização da importância da troca de informações entre 

sistemas, principalmente entre SIS. Por fim, foi explorado o conhecimento sobre 

telessaúde como área aplicada desta pesquisa, onde foram apresentados seus 

conceitos nessa dissertação. 
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Capítulo  

3 

3. Método de Pesquisa 
 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa. Na parte inicial apresentamos e justificamos a abordagem de 

pesquisa utilizada. Em seguida é explicado como foi realizada a coleta de dados. A 

seguir explicam-se como os dados foram tratados e os instrumentos utilizados para a 

análise. No final do capítulo, apresentam-se a validade e as limitações do estudo. 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia, técnicas e 

procedimentos adotados nesta pesquisa para alcance dos resultados. O capítulo inicia 

trazendo novamente as questões de pesquisa já apresentadas no Capítulo 1. A seção 

3.2 descreve o quadro metodológico adotado neste trabalho. Na seção 3.3 são 

elencadas as premissas e suposições consideradas nesta pesquisa. As etapas 

planejadas para a pesquisa são descritas na seção 3.4. Já a seção 3.5 explora o 

planejamento das fases do estudo de caso. As descrições dos procedimentos de coleta 

de dados para essa pesquisa, e a análise dos dados, são descritos respectivamente 

nas seções 3.6 e 3.7. Por fim a seção 3.8, que aborda as limitações desta pesquisa.   
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3.1 Questões de Pesquisa 

A questão de pesquisa consiste em um enunciado claro de um problema 

compreensível e operacional, que o melhor modo de soluciona-lo é através de uma 

pesquisa, ou solucionado por processos, ou abordagens científicas (MARCONI e 

LAKATOS 2010). A elaboração e clarificação das questões é uma etapa inicial e central 

no processo metodológico da pesquisa (CARNEIRO 2011). Assim, para 

desenvolvimento dessa dissertação, a partir da revisão literária e dos conhecimentos 

adquiridos pelo aluno na vivência do ambiente de trabalho, foram levantadas as 

seguintes questões de pesquisa a serem solucionadas nessa dissertação. 

• QP1 – Como realizar a coleta dos indicadores dos serviços de telessaúde 

do NUTES-UFPE, num cenário de uso de vários sistemas e diversos 

setores e departamentos envolvidos na realização de cada serviço? 

• QP1.1 – Quais dados devem ser coletados? Para gerar os 

indicadores de monitoramento e avaliação dos serviços de 

telessaúde  

• QP1.2 – Como unificar os dados de um serviço de telessaúde que 

utiliza mais de um sistema legado? 

• QP1.3 – Como mapear o fluxo informacional de um serviço de 

telessaúde que utiliza mais de um sistema e permeia mais de um 

setor na organização? 

• QP2 – Quais as melhorias alcançadas com a interoperabilidade dos 

sistemas e o uso de BPM no mapeamento e consolidação dos 

indicadores dos serviços de telessaúde? 

• QP2.1 – Que benefícios o BPM trouxe à organização? 

• QP2.2 – Que benefícios a interoperabilidade trouxe ao fluxo de 

informações dos sistemas de informação do núcleo? 

Tais questões de pesquisa foram aos poucos refinadas ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação, aprimorando com isso seu objetivo de pesquisa. 
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3.2 Quadro Metodológico 

Essa seção será destinada à descrição da abordagem metodológica utilizada 

nessa pesquisa. Utiliza-se de procedimentos e estratégias para alcançar o objetivo 

científico da dissertação e traz o quadro de referência metodológico (simples quadro 

metodológico ou quadro de referência) desta pesquisa, que resume o caráter científico 

da mesma. 

Atualmente podemos encontrar diversas definições do conceito de metodologia 

científica. Alguns autores a definem como método científico, já outros diferem 

metodologia científica de métodos. Assim é relatado por Strauss e Corbin (2008), 

afirmarem que metodologia é a forma sistêmica de pensar sobre o mundo, sobre a 

sociedade e estudá-la. Já os métodos são conjuntos de procedimentos e técnicas para 

coletar e analisar dados. Marconi e Lakatos (2010), descrevem método científico como 

um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo 

científico traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista.  

Segundo Marconi e Lakatos (2010) o quadro de referência metodológico quando 

cuidadosamente selecionado é o que confere rigor científico a um trabalho de 

pesquisa. Desta forma, levando em consideração o problema desta pesquisa e os 

objetivos a serem alcançados, foram adotadas estratégias que melhor atendem esta 

pesquisa. 

 Quanto à natureza da pesquisa: 

 Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de natureza aplicada, que 

tem como objetivo gerar conhecimento para aplicação prática, voltado à resolução de 

problemas específicos evolvendo verdades e interesses locais (GERHARDT e 

SILVEIRA 2009). Assim será visto nessa pesquisa, que tem como objetivo buscar uma 

solução, de forma científica e embasada, para os problemas de pesquisa descritos na 

seção 3.1.  

 Quanto ao caráter: 

 Com um caráter empírico essa pesquisa traz uma perspectiva de 

observação direta de um fenômeno gerando conceitos a partir dessa análise da 
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realidade de um evento real. De acordo com Bhattacharya (2008), uma pesquisa tem 

caráter empírico quando é norteada por conceitos de observação direta de um 

fenômeno real de forma adequada, com a intenção de gerar novos conhecimentos 

sobre esse fenômeno observado. Bhattacharya (2008) ainda relata que este caráter 

empírico vem da afirmação central do empirismo que considera a experiência como a 

base do conhecimento. 

 Quanto à metodologia:  

 A metodologia utilizada nesta pesquisa é a qualitativa, pois foca em 

investigar de forma embasada cientificamente qual a melhor abordagem utilizar para 

solução dos problemas de pesquisa descritos na seção 3.1. A metodologia qualitativa 

tem como objetivo investigar e interpretar aspectos mais específicos e complexos, 

envolvendo vários conceitos teóricos aplicados ao comportamento humano, sua forma 

de trabalhar, de tomar decisões, suas emoções, sentimentos e também sobre 

funcionamento organizacional (CARNEIRO 2011). Assim, Marconi e Lakatos (2010) 

afirmam que com análise qualitativa consegue-se obter mais detalhes a respeito de 

uma investigação, através de hábitos, atitudes, tendências e comportamentos. 

 Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim no intuito de analisar o meio 

social, os aspectos organizacionais e as diferentes formas de trabalho que transcorrem 

nos processos de negócio do núcleo de telessaúde, como já mencionado, essa 

pesquisa adota a metodologia qualitativa. 

 Quanto ao método científico: 

 Essa pesquisa adota o método científico indutivo, que a partir da observação 

de um fenômeno é possível formular hipóteses relacionadas à causa do fato observado 

e, por indução, chegar a conclusões que são possivelmente prováveis. O método 

científico indutivo é um processo mental que parte de dados particulares e específicos 

com o intuito de inferir uma verdade geral ou universal, não contidas nos dados 

examinados. Portanto, o objetivo do método indutivo é chegar a conclusões cujo 
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conteúdo analisado é mais amplo do que as premissas estabelecidas (MARCONI e 

LAKATOS 2010).  

 Marconi e Lakatos (2010), afirmam que devem ser consideradas três etapas 

fundamentais na condução do método indutivo. São elas: 

o Observação dos fenômenos: Etapa de observação e análise dos 

fenômenos investigados, com o objetivo de descobrir as causa de suas 

manifestações; 

o Descoberta da relação entre eles: Essa etapa preocupa-se em 

identificar similaridades ou diferenças, através de comparações entre os 

fatos ou fenômenos, com a finalidade de encontrar relações entre eles;  

o Generalização da relação: Nessa última etapa são generalizadasas 

relações encontradas na etapa anterior, entre os fatos e fenômenos, 

muitos dos quais ainda não foram observados. 

 Assim de forma indutiva essa pesquisa é realizada com o objetivo de explorar 

uma abordagem conceituada, como BPM para coletar e analisar dados dos processos 

de negócios que descrevem os serviços de telessaúde. Tendo como objetivo a 

consolidação dos indicadores de monitoramento e avaliação desses serviços 

garantindo a interoperabilidade dos sistemas que os apoiam. 

 Quanto ao propósito (objetivo):  

 Para Gil (2007), quanto ao objetivo da pesquisa classifica-la em três grupos: 

exploratória, descritiva e explicativa. Embasada com os conceitos apresentado por Gil 

(2007), essa pesquisa tem com objetivo exploratório e descritivo. Busca uma maior 

familiaridade do problema envolvido, investigando uma série de informações para 

melhor solucionar e relatar como realizar a interoperabilidade, apoiada na abordagem 

BPM, entre os serviços de telessaúde com o intuito de coleta de dados. 

 Quanto aos procedimentos: 

 Marconi e Lakatos (2010)relatam que métodos e procedimentos são fases 

mais concretas do processo de desenvolvimento de uma pesquisa, com o objetivo mais 

restrito e menos abstrato de explicação geral, trazendo dados mais concretos. Este 

trabalho adota como procedimento o estudo de caso, que Yin (2005) expõe como:  
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“um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da 
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos”. 

 Já Gil (2007) descreve o procedimento estudo de caso como: 

“Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 
uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 
determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico.” 

 Os estudos de casos são adequados a muitas questões de pesquisa em 

Ciência da Computação, principalmente na área de Engenharia de Software, onde 

trabalhos são realizados entre pessoa, grupos e organizações. Nesse contexto essa 

dissertação utiliza um estudo de caso para realizar o procedimento científico na 

exploração de uma abordagem BPM com o intuito de mapear os processos de negócio 

do núcleo de telessaúde, viabilizando a interoperabilidade entre sistemas e, com isso, a 

coleta de dados. 

Para fechamento dessa seção, apresenta-se o quadro de referência metodológico 

(simples quadro metodológico ou quadro de referência) desta pesquisa:  

Quadro Metodológico 

Natureza da Pesquisa Aplicada 

Caráter da Pesquisa Empírico 

Metodologia da Pesquisa Qualitativa 

Método Científico Indutivo 

Propósito (Objetivo) Exploratório e Descritivo 

Métodos e Procedimentos Estudo de Caso 

Quadro 2 - Quadro Metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.3 Premissas 

Esse estudo tem como premissa a utilização de BPM usando o ciclo de vida 

apropriado ao contexto vivenciado no núcleo de telessaúde. Na intenção de mapear os 

seus processos de negócio e obter uma visão detalhada de cada serviço de 

telessaúde. Possibilitando assim analisar a troca de informação entre sistemas e 

departamentos que executam cada serviço. Pretende alcançar, com isso, o 

detalhamento dos dados a serem trocados entre os sistemas, garantindo a 

interoperabilidade entre eles e efetuando a coleta dos indicadores de cada serviço de 

telessaúde do NUTES-UFPE. 

Diante das várias teorias e relatos de experiência de sucesso em BPM e SOA, 

foram adotados nessa pesquisa os conceitos descritos no Capítulo 2. Quanto ao ciclo 

de vida BPM mais adequado ao contexto organizacional do NUTES-UFPE, foi adotado 

nesse trabalho o ciclo de vida EBPM relatado na dissertação de L. A. Oliveira (2014) e 

no trabalho de conclusão de curso de Araújo (2015). Tal ciclo foi detalhado no capítulo 

de Revisão Teórica seção 2.1.1. 

 

3.4 Etapas da Pesquisa 

Essa seção tem como objetivo descrever, de forma geral, as etapas da pesquisa. 

As etapas são descritas de forma sucinta e objetiva na Figura 8, mostrando as 

atividades realizadas em cada fase da pesquisa. 

Essa pesquisa iniciou-se com um tema aberto a ser perseguido no contexto de 

telessaúde, estudando e analisando referências teóricas sobre a área, assim como 

analisando os documentos e o contexto profissional em que o pesquisador estava 

inserido. Dessa forma, foi realizada uma revisão bibliográfica e o campo de leitura foi 

sendo refinado gradativamente, chegando a uma problemática comum da literatura que 

inferia diretamente em uma questão identificada no âmbito profissional de um núcleo 

de telessaúde. Então, chegou-se à interseção de grandes áreas como sistemas de 

informação para saúde e interoperabilidade entre sistemas. Realizando uma maior 

emersão na literatura, foi identificado o problema recorrente da interoperabilidade entre 

sistemas de informação em saúde.  
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Assim, ainda na etapa de revisão bibliográfica, foram identificadas possíveis 

soluções para a problemática que não só era apresentada na literatura, mas que 

também estava inserida no contexto profissional do pesquisador. Os conceitos 

estudados logo conduziram à abordagem BPM e, em seguida a BPM e SOA, como 

uma forma prática de solucionar problemas de interoperabilidade entre sistemas, como 

relatado na seção de revisão teórica dessa pesquisa no Capítulo 2.  

Na etapa de planejamento foi realizada a elaboração do desenho do estudo de 

caso (Figura 7 - Desenho do Estudo de Caso) que aos poucos viabilizou a ideia de 

como seria o planejamento do estudo de caso. Esse planejamento foi cuidadosamente 

elaborado e seguido durante toda a pesquisa, sofrendo ajustes quando havia 

mudanças no contexto onde o estudo estava inserido como, por exemplo, mudanças 

no entendimento de um determinado indicador ou mudança quanto o colaborador 

previamente selecionado para relatar a execução de cada serviço de telessaúde. 

 

Figura 7 - Desenho do Estudo de Caso 

Fonte: Elaboração própria. 

Após o planejamento, foi iniciada a execução do estudo de caso que contemplou 

as etapas de pesquisa em campo e análise e discussão, onde o ciclo de vida BPM foi 

aplicado para modelagem e compreensão dos processos de negócio de cada serviço 

de telessaúde, bem como o mapeamento dos dados a serem trocados entre os 

sistemas que apoiavam cada serviço de telessaúde. Com a realização da análise dos 
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dados coletados, os processos foram remodelados para melhor atender aos resultados 

esperados do estudo de caso, possibilitando a integração entre os sistemas, coleta e 

transmissão dos indicadores ao MS. As etapas descritas estão representadas na 

Figura 8- Etapas da pesquisa. 

 

Figura 8- Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.5 Estudo de Caso 

Nessa seção será apresentado o planejamento do estudo de caso aplicado a 

esse trabalho, descrevendo o contexto ao qual ele está inserido e a proposta que o 

estudo apresenta. 

Segundo Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

examina um fenômeno contemporâneo inserido no seu contexto real, fato que o autor 

enfatiza como importante na execução de um estudo de caso, compreendendo que os 

limites do estudo não são claros entre o fenômeno avaliado e o contexto inserido.  

Com a finalidade de analisar o fenômeno de aplicar a abordagem BPM no 

contexto organizacional NUTES-UFPE para viabilizar a interoperabilidade entre 

sistemas de telessaúde e, assim possibilitar o envio dos indicadores para o MS. O 

estudo de caso dessa pesquisa se depara com tal relato destacado por Yin (2005) no 

parágrafo anterior, onde os limites do estudo e o contexto em que o estudo está 

inserido não são claros para o pesquisador. Ainda em seu trabalho, Yin (2005) comenta 

que a tentativa de separação entre o fenômeno e o contexto, ou de controlar a 

interação entre contexto e fenômeno, é uma limitação da capacidade de investigar o 

estudo de caso. Diante disso, a aplicação da abordagem BPM no NUTES-UFPE foi 

uma verdadeira imersão no ambiente de desenvolvimento de sistemas, na tentativa 

real de integrar os sistemas que acolhiam os serviços de telessaúde e, com isso obter 

os indicadores desejados. 

O estudo de caso não é meramente uma tática para coletar dados, ele deve ser 

realmente planejado, para ser uma estratégia de pesquisa abrangente, buscando 

compreender o fenômeno e convergir aos conceitos alcançados. 

3.5.1 Planejamento 

A possibilidade do estudo de caso permitir alterações nos parâmetros de 

pesquisa e nas suas etapas torna o estudo de caso flexível. Contudo, o experimento e 

o objetivo são definidos no início da pesquisa e seguidos até o fim do estudo. Com 

isso, um bom planejamento é fundamental para o sucesso da pesquisa (RUNESON e 

HOST 2008) (CARNEIRO 2011).  
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No seu livro, Yin (2005) destaca essa necessidade de planejar o estudo de caso 

e traz a citação: 

"uma lógica de planejamento ... uma estratégia que deve ser priorizada quando as 
circunstâncias e os problemas de pesquisa são apropriados, em vez de um 
comprometimento ideológico que deve ser seguido não importando quais sejam as 
circunstâncias" (PLATT 1992). 

A definição de quais documentos serão lidos, qual embasamento será 

consumido para tomar conhecimento sobre o contexto em que o estudo de caso está 

inserido, assim como a escolha de departamentos a serem visitados e pessoas a 

serem entrevistadas, são fatores a serem pensados na elaboração do planejamento do 

estudo de caso. Assim, Carneiro (2011) destaca em seu trabalho que um estudo de 

caso deve ter etapas a serem executadas para o sucesso do mesmo. Etapas essas 

que são: 

 Planejamento do estudo de caso: etapa de definição do objetivo da pesquisa e 

planejamento do estudo. 

 Preparação para coleta de dados: define os métodos e procedimentos para a 

coleta de dados. 

 Coleta de evidências: realização da coleta de dados, coletando evidências na 

execução do estudo. 

 Análise dos dados coletados: etapa de análise dos dados coletados, realizando 

a consolidação dos resultados alcançados. 

 Validação: com os resultados consolidados, essa etapa valida os achados do 

estudo junto aos participantes. 

 Relato dos resultados: consolidar os resultados da pesquisa. 

Diante dessas etapas, e analisando o contexto em que o estudo de caso está 

inserido, pensou-se inicialmente na proposta do estudo como descrito no desenho da 

Figura 7 - Desenho do Estudo de Caso. Posteriormente com um maior entendimento 

do ciclo de vida da abordagem BPM, foi realizada uma análise das etapas a serem 

realizadas no estudo de caso dessa pesquisa e com isso o planejamento do estudo foi 

pensado como descrito na Figura 9 – Desenho do planejamento do estudo de caso. O 

detalhamento das etapas realizadas desse planejamento está descrito no Capítulo 4, 

com a execução do estudo de caso. 
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Figura 9 – Desenho do planejamento do estudo de caso 

Fonte: Elaboração própria. 

Além das etapas do planejamento outro fato importante a se destacar em um 

estudo de caso é a definição do caso e da unidade de análise. A definição da unidade 

de análise e também a definição do caso estão relacionadas à questão da pesquisa. O 

caso pode ser um grupo a ser analisado, ou um indivíduo, um paciente, um evento, ou 

até uma área como a computação, uma tecnologia, o desenvolvimento de um software 

ou um processo. Já a unidade de análise está relacionada diretamente a questão de 

pesquisa e como ela foi criada, podendo ser uma organização, uma política econômica, 

um grupo de pessoas, um indivíduo (YIN 2005).  

Yin (2005) ainda relata que a definição do caso e da unidade de análise pode 

determinar o tipo de projeto de estudo de caso que será aplicado. Em seu livro, ele 

comenta que existem quatro tipos mais comuns de projetos, que seguem uma lógica de 

matriz 2x2. O primeiro par de possibilidades caracteriza se o estudo de caso é um 

projeto de caso único ou casos múltiplos. Já o segundo par de características classifica 

o estudo quanto a sua análise, se uma ou mais unidades de análise serão examinadas. 

Podendo assim combinar com as possibilidades do primeiro par como o segundo e ter 
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quatro possibilidades de classificação do estudo, como representado na Figura 10 – 

Principais tipos de projeto para estudo de caso. 

 

Figura 10 – Principais tipos de projeto para estudo de caso 

Fonte: (YIN 2005) 

Diante das definições apresentados por Yin este trabalho é um estudo de caso 

do tipo holístico que estuda apenas uma unidade de análise em um único caso. 
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Onde a unidade de análise é a execução do ciclo de vida BPM com o objetivo de 

promover a integração entre os sistemas de telessaúde, apoiada do conceito SOA, 

para realizar a coleta dos indicadores de telessaúde. Já o caso único é a organização 

NUTES-UFPE que apresenta a necessidade de coletar os indicadores dos seus 

serviços de telessaúde e caracteriza essa pesquisa no estudo da interoperabilidade 

entre sistemas de saúde. 

3.5.2 Contextualização 

Para estudos de caso é especialmente relevante a definição das questões de um 

estudo, como presente na seção 3.1, onde termos como: “quem”, “o que”, “onde”, 

“como” e “por que”, são proeminentes ao se estabelecer a estratégia da pesquisa e 

definição das questões. Desta forma, Yin (2005) afirma que:  

“Essas questões "como" e "por que", pegando a essência daquilo que você realmente 
está interessado em responder, levam-no ao estudo de caso como a estratégia 
apropriada em primeiro lugar. Não obstante, tais questões não apontam para aquilo que 
você deveria estudar. Somente se for obrigado a estabelecer algumas proposições, 
você irá na direção certa.” (YIN 2005) 

Assim o termo “Como” citado por Yin já remete à questão de pesquisa QP1 - 

Como realizar a coleta dos indicadores dos serviços de telessaúde do NUTES-UFPE, 

num cenário de uso de vários sistemas e diversos setores e departamentos envolvidos 

na realização de cada serviço? - que de forma direta não aponta para a unidade de 

análise deste estudo. Pois é estudando e aplicando a abordagem BPM, que será 

possível tentar solucionar a questão de pesquisa QP1. 

Já a expressão “por que” se aplica ao contexto que essa pesquisa está inserida, 

pois – por que coletar indicadores dos serviços de telessaúde do NUTES-UFPE? – é o 

que levou à necessidade de se compreender como de fato deve ser realizada a 

interoperabilidade entre os sistemas de telessaúde. Com isso, chegou-se a evitar um 

enorme e cansativo trabalho manual que era efetuado para coletar e consolidar os 

indicadores do uso dos serviços de telessaúde do NUTES para prestação de contas 

junto ao MS. 

Por meio da implantação, manutenção e consolidação de uma ampla rede de 

comunicação entre os serviços de saúde do SUS, os serviços de telessaúde poderão 

representar o fortalecimento das linhas de união dos pontos assistenciais, sendo 
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estratégia robusta na efetivação das redes de atenção à saúde (BRASIL e SUL 2012). 

No intuito de gerir as informações geradas pela telessaúde ofertada no Brasil o MS 

através da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS anexada a essa 

dissertação, relata como realizará o monitoramento e avaliação dos serviços de 

Telessaúde ofertados nos Núcleos de Telessaúde Técnicos Científicos (NT), buscando 

padronizar os indicadores do uso dos serviços de telessaúde, definindo assim uma 

série de indicadores de monitoramento e avaliação de cada serviço da telessaúde.  

As atividades realizadas nos NT devem ser monitoradas e seus indicadores de 

uso dos serviços de telessaúde mensalmente transmitidos para o Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (SMART). 

Essa troca de informação com o SMART é realizada hoje por webservices9, que estão 

disponíveis no domínio do site do próprio SMART, estabelecendo assim a 

interoperabilidade no nível de sistema como descrito no capitulo 2.2 pelo trabalho de 

Perez et al. (2010). 

O SMART foi planejado para se comunicar com os diversos sistemas legados de 

telessaúde espalhados pelo Brasil. Dessa forma o projeto que viabilizou o SMART teve 

a preocupação de utilizar tecnologias que possam ser viáveis à troca de dados com os 

mais diversos sistemas. Assim, promove-se a interoperabilidade e a integração entre 

os diversos sistemas de Telessaúde por meio do formato de troca de dados JSON 

(JavaScriptObjectNotation)10 usando nos seus webservices. Definindo com isso, o nível 

de estrutura da interoperabilidade entre os sistemas. 

A equipe que desenvolveu o SMART disponibiliza aos núcleos de telessaúde um 

contato direto de suporte para maior sucesso nessa integração entre sistemas. 

Disponibiliza projetos clientes implementados em diversas linguagens de programação 

como exemplos para comunicação dos sistemas legados dos NT e os web services do 

SMART. Isso possibilita que os NT tenham um modelo já pré-estabelecido de cliente 

                                            
9
Web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 

diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com outras já 
existentes. 

10
 JSON é um formato de intercâmbio de dados leve, fácil para os seres humanos lerem e escreverem, 

assim como fácil para as máquinas de analisarem e gerarem dados.  
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web services que possa ser incorporado aos sistemas de telessaúde utilizados no NT, 

independente da linguagem de programação que foram desenvolvidos. 

Além da viabilização da interoperabilidade nos níveis já descritos, a equipe do 

SMART garante a interoperabilidade no nível quanto à sintaxe dos dados trocados. 

Apresentando uma documentação dos serviços ofertados na forma de web services 

através do padrão JavaDoc11. Disponibilizando aos NT uma sintaxe de dados para 

transmissão dos indicadores de telessaúde pré-estabelecidos na Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. 

O nível semântico da interoperabilidade fica por parte do MS que através da Nota 

Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, vagamente determina os conceitos 

necessários para entendimento de cada indicador, deixando por responsabilidade dos 

NT o entendimento dos conceitos apresentados. O NT deve com isso, estruturar seus 

sistemas para consolidar, coletar e transmitir seus indicadores de produção para o 

SMART. Com isso, já estabelecida à comunicação com o SMART, tendo já estruturada 

toda a comunicação com o mesmo, restando a árdua tarefa de conceituar os dados 

gerados pelos serviços de telessaúde, automatizados ou não, com os conceitos 

descritos nos quadros de indicadores da Nota Técnica.  

Esse é o contexto inserido na organização NUTES-UFPE, caso dessa pesquisa, 

que utiliza como unidade de análise a execução do ciclo BPM para consolidar os 

processos de negócio dos seus serviços de telessaúde. Alcançando com isso, o 

alinhamento semântico dos indicadores descritos na Nota Técnica, além de promover a 

integração entre os sistemas, para efetivar a coleta dos indicadores. 

 

3.6 Procedimentos de Coleta de Dados 

Existem vários procedimentos para a realização de coleta de dados na literatura, 

que mudam de acordo com o foco pesquisa ou o tipo de fenômeno investigado. O bom 

planejamento e o rigor na execução dos instrumentos utilizados são fatores 

fundamentais para uma boa pesquisa (MARCONI e LAKATOS 2010). Assim, nessa 

                                            
11

JavaDoc é um gerador de documentação criado pela Sun Microsystems para documentar API 
(ApplicationProgramming Interface), projetos, dos programas em Java, a partir do código-fonte. 
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seção serão apresentados os três procedimentos de coleta de dados utilizados nessa 

pesquisa.  

 Análise Documental 

Documentos são registros importantes em qualquer organização e neles está, em 

muitos casos, o conhecimento tático da organização. Eles proporcionam informações 

em prol da compreensão dos fatos relevantes quanto ao fenômeno investigado 

(SOUZA, KANTORSKI e LUIS 2011). Esses documentos podem ser materiais escritos, 

visuais, digitais ou físicos, pois dependendo do seu conteúdo, podem ser importante 

para a pesquisa (OLIVEIRA 2014). Toma-se como exemplo um importante documento 

analisado nessa pesquisa a Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. 

A análise documental tem por objetivo identificar, verificar e analisar documentos 

com a finalidade de compreender o contexto em que a pesquisa está inserida. Contudo 

a análise documental necessita ser complementada por outras técnicas de coleta de 

dados. Portanto, essa pesquisa utiliza esse procedimento como um recurso importante 

para compreensão do contexto em que o estudo de caso está inserido, porém, realiza a 

coleta de dados através de outros procedimentos complementares. 

 Observação 

Segundo Marconi e Lakatos (2010) observação é uma técnica de coleta de dados 

que consegue obter informações de determinados aspectos da realidade não 

alcançados por outras técnicas. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

analisar fatos ou fenômenos que se deseja investigar e são essenciais ao estudo.  

Na investigação científica são encontradas várias modalidades de observação, 

que mudam de acordo com o meio utilizado, com o número de observações, sua 

participação ou até com o local onde será realizada a observação (MARCONI e 

LAKATOS 2010). Ander-Egg (1978) classifica tais modalidades de observação da 

seguinte forma: 

“a) Segundo os meios utilizados: 

 Observação não estruturada (Assistemática). 

 Observação estruturada (Sistemática). 

b) Segundo a participação do observador: 

 Observação não participativa. 
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 Observação participativa. 

c) Segundo o número de observações: 

 Observação individual. 

 Observação em equipe. 

d) Segundo os meios utilizados: 

 Observação efetuada na vida real (trabalho em campo). 

 Observação efetuada em laboratório.” 

A observação ajuda o pesquisador a encontrar provas de evidências e aspectos 

que os indivíduos observados não têm consciência que existem (MARCONI e 

LAKATOS 2010). Essa é uma característica fundamental na coleta de dados quanto à 

unidade de análise dessa pesquisa, que tem como uma das etapas do ciclo BPM 

coletar dados de como é efetivamente o processo de negócio desenvolvido na 

organização, bem como modelar esse fluxo de acordo como ele é executado ( Modelo 

As Is). Exige-se, então, uma técnica investigativa de coleta de dados que reflitam em 

atividades ou aspectos executados pelos participantes do processo que não são claros 

para eles. Como, por exemplo, atividades que os participantes executam de forma 

“automática”, inconscientemente. 

Desta forma, no decorrer da pesquisa foi utilizada a observação não 

estruturada, realizada sem um roteiro pré-determinado, pois nas etapas iniciais do 

ciclo BPM ainda não se sabe o fluxo de atividades de cada processo de negócio a ser 

modelado. O pesquisador estava executando as etapas do ciclo de BPM dentro da 

organização NUTES-UFPE, com isso caracterizando a observação como observação 

participativa e efetuada na vida real. Por fim, pode classificar a observação como em 

equipe, pois houve participação da equipe de analistas de sistemas em alguns 

momentos de observação para melhor coleta de dados. 

 Entrevista 

A entrevista é o encontro de uma ou mais pessoas, onde uma delas tem o 

objetivo de coletar informações a respeito de um determinado assunto de interesse 

comum através de uma conversa clara, direta e profissional. É um procedimento muito 

utilizado pelos pesquisadores por ser uma técnica excelente para coletar dados de uma 

forma mais detalhada e realizar também uma investigação social. Tem como objetivo 
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averiguar fatos, descobrir planos de ação, compreender a conduta de um indivíduo e 

motivos conscientes e inconscientes (MARCONI e LAKATOS 2010). 

A entrevista pode ser classificada em diversos tipos, porém a presente pesquisa 

utiliza a entrevista não estruturada, onde o entrevistado tem a liberdade de conduzir a 

conversa para qualquer direção que deseje a fim de melhor coletar dados. A pesquisa 

segue também a modalidade entrevista focalizada, sugerida por Ander-Egg (1978) 

onde há um roteiro de tópicos relativos ao problema investigado, possibilitando ao 

pesquisador realizar perguntas no intuito de sondar razões e motivos que lhe tragam 

dados relevantes (YIN 2005). 

 

3.7 Análise de Dados 

O processo de análise de dados difere de pesquisa a pesquisa, dependendo do 

objetivo do trabalho, existindo várias técnicas de análise de dados quanto a uma 

pesquisa seja ela qualitativa ou quantitativa. Em uma pesquisa quantitativa, técnicas de 

cruzamento de dados, triangulação e comparação de variáveis tornam o processo de 

análise mais sistemático. Já no processo qualitativo de análise de dados não se tem 

uma receita de bolo ou algo que possa ser mecanizado, pois dados qualitativos estão 

passivos de serem interpretados (YIN 2005). Diante disso, essa pesquisa utiliza de 

técnicas analíticas apoiadas a unidade de análise para qualitativamente chegar aos 

resultados esperados. 

A análise de dados consiste em analisar, interpretar, classificar, categorizar e 

recombinar as evidências a fim de obter um aprofundamento do entendimento do 

estudo de caso. Com isso, Yin (2005)indica que é necessária uma estratégia analítica 

para investigação das evidências de um estudo de caso e propõe duas estratégias 

gerais.   

 Baseando-se em proposições teóricas: O objetivo dessa estratégia é que 

proposições encontradas na literatura levem à elaboração do estudo de caso, 

com o propósito de chegar aos resultados das questões de pesquisa, podendo 

surgir novas interpretações quanto ao fenômeno estudado.  

 Adequação ao padrão: É uma estratégia que utiliza a lógica de adequação a 

padrões. Lógica essa que compara os padrões fundamentalmente empíricos 
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com a base de padrões suposta, tomando uma decisão a partir dessa 

comparação e formando o resultado da análise do estudo de caso. 

Tais estratégias apresentadas podem utilizar técnicas analíticas para melhor 

compreensão das evidências coletadas, como criar uma matriz de categorias e dispor 

as evidências para melhor análise comparando-as e confrontando os dados coletados. 

Outra técnica consiste em criar modos de representação dos dados coletados como, 

por exemplo, fluxogramas, processos de negócio ou até diagramas UML. Dispor as 

informações coletadas em ordem cronológica é outra técnica analítica, que tem por 

finalidade estruturar as evidências quanto à disposição temporal. 

Essa pesquisa usa a estratégia de análise de dados baseada em proposições 

teóricas, utilizando a abordagem BPM para solucionar as questões de pesquisa e 

agregar conhecimento à área. Faz-se uso das técnicas mencionadas, foi elaborado um 

quadro comparativo dos indicadores de telessaúde propostos pela Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, além de modelar os processos de negócio do 

NUTES-UFPE documentando as evidências encontradas no estudo de caso para 

melhor análise e obtenção dos resultados dessa pesquisa.  

 

3.8 Resumo do capítulo 

Nesse capítulo foi apresentada toda abordagem metodológica utilizada nessa 

pesquisa, exibindo as questões de pesquisa e explicando o quadro metodológico e 

cada item dele. Foram esclarecidas as premissas e etapas dessa pesquisa, o estudo 

de caso foi descrito e o contexto ao qual ele estava inserido foi apresentado. Por fim, 

foram expostos os procedimentos de coleta e análise dados.  
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Capítulo  

4 

4. Análise dos Resultados 
 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos durante o estudo de 

caso aplicado no Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(NUTES-UFPE). Seguindo o ciclo de vida BPM, passando por cada etapa do ciclo 

descrevendo as ações tomadas, evidências coletadas e analisadas e os resultados 

alcançados. 

 

 

Na etapa inicial dessa pesquisa foi examinado que tipo de abordagem, técnica ou 

procedimento melhor se adequaria na resolução das questões de pesquisa do estudo 

de caso. Com isso, a utilização da abordagem BPM no estudo de caso, foi uma escolha 

tomada no planejamento dessa pesquisa pelas vantagens e características que BPM 

apresenta. No aprofundamento dos estudos sobre o conceito de BPM, chegou-se à boa 

interação de BPM com SOA, demonstrando a possibilidade de mapear os processos de 

negócio e enxergar dentro de uma organização os seus serviços e a possibilidade de 

troca de informação entre serviços, departamentos e setores. Assim, perante as 

questões de pesquisa e o planejamento do estudo de caso, foi definida a utilização da 

abordagem BPM como unidade de análise dessa pesquisa. 



66 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

Com a escolha do uso da abordagem BPM, outro ponto teria que ser determinado 

antes do início da coleta de dados: Qual ciclo de vida BPM melhor se adequaria ao 

contexto em que o estudo de caso estaria inserido? Assim, foi realizado o estudo sobre 

ciclo de vida de BPM como demonstrado na seção 2.1.1 e diante das propostas 

encontradas essa pesquisa adotou o ciclo de vida da metodologia EBPM (Figura 2 - 

Ciclo de vida da metodologia EBPM) desenvolvida por Oliveira (2014) em sua 

dissertação. Essa metodologia foi desenvolvida para ser utilizada em organizações 

com baixa maturidade em implantação de BPM. A metodologia EBPM, como já descrita 

no capítulo de revisão bibliográfica, apresenta um ciclo de vida mais enxuto e direto na 

busca de resultados, com a adoção de BPM dentro de uma organização.  

 

Figura 11 - Ciclo de vida da metodologia EBPM 

Fonte: (L. A. OLIVEIRA 2014) 

Diante dessas escolhas essa pesquisa usou o ciclo de vida da metodologia 

EBPM, com o apoio dos trabalhos que foram mencionados na revisão da literatura 

desta pesquisa. Com o auxilio dos trabalhos de Oliveira (2014), Araújo (2015), Capote 
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(2011) e do Guia BPM CBOK (ABPMP 2013). Foram executadas as etapas do ciclo de 

vida e alcançados resultados concretos a cada etapa que será descrita a seguir.  

 

4.1 Planejamento 

Na fase de planejamento foi analisado o contexto inserido em que o estudo de 

caso está inserido, apropriando-se dos conhecimentos tácitos que o NUTES-UFPE 

disponibilizava no início da pesquisa. Foi realizada uma imersão na cultura da 

organização e analisados os problemas de integração dos sistemas que refletiam na 

perca de informação e inviabilidade de consolidação dos indicadores. Além desses 

problemas, a carência de processos de negócios na organização remetia a questões 

como: falta de conhecimento do fluxo de trabalho, má comunicação entre setores, 

retrabalhos, sistemas produzindo dados isolados de um mesmo serviço ou fluxo de 

trabalho, entre outros. Problemas esses que refletem as questões de pesquisa na 

seção 3.1. 

Tais problemas ficaram mais evidentes quando o MS a partir da Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS definiu e padronizou os indicadores de coleta de 

dados de telessaúde, solicitando que todos os NT a partir de Janeiro de 2015 

iniciassem o envio dos indicadores de produção dos seus serviços. Com a finalidade de 

garantir a interoperabilidade entre os sistemas dos NT e o sistema de coleta de 

indicadores de telessaúde SMART, a Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS 

tem por base a portaria Nº 2.073/GM/MS de 31 de agosto de 2011 (BRASIL, Gabinete 

do Ministério - PORTARIA Nº 2.073 2011), que regulariza a interoperabilidade entre os 

SIS, consolidando os padrões a serem utilizados na troca de dados, para viabilizar a 

saúde pública nos seus demais eixos de promoção à saúde. 

Diante dessas medidas, o projeto SMART disponibilizou junto aos NT uma série 

de medidas já relatadas na contextualização desse estudo de caso, que trata cada 

nível da interoperabilidade entre o SMART e os SIS dos NT. Com isso, nessa fase de 

planejamento estudou-se a possibilidade de comunicação e viabilização de uma 

estrutura mínima, como um projeto piloto, para testar a comunicação entre o sistema 

de gestão do núcleo de telessaúde da UFPE, denominado DataNUTES e o SMART. 

Essa estrutura mínima garantiu a concretização da comunicação, via web services, do 
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sistema de gestão dos serviços de telessaúde com o SMART. Utilizando o projeto 

cliente que a própria equipe do projeto SMART disponibilizava, foi possível garantir a 

interoperabilidade em seu nível de estrutura e sistema entre os sistemas, como descrita 

na seção3.5.2.  

Porém, o grande problema a ser enfrentado seria realmente a interoperabilidade 

semântica dos dados trocados, além de alguns ajustes quanto à interoperabilidade no 

seu nível de sintaxe. Fazer com que a estrutura de dados do NUTES-UFPE e suas 

representações refletissem os conceitos e os dados que o SMART e o MS necessitam 

foi a problemática enfrentada nesse estudo de caso. Com isso, deu-se início a um 

maior entendimento quanto aos indicadores descritos na Nota Técnica nº005/2014 – 

DEGES/SGTES/MS, realizando-se um processo de análise documental. Logo foi 

realizada a formulação de uma planilha com tabelas comparativas entre a descrição de 

cada indicador proposto na nota técnica e a estruturação dos serviços de telessaúde. 

Também presente nas tabelas o conceito interpretado no ambiente da organização e 

os sistemas utilizados NUTES-UFPE para garantir os indicadores. 

Essa planilha reflete os indicadores dos seis quadros descritos na Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS anexada a essa dissertação, mapeando o 

entendimento semântico dos dados e com isso alcançando respostas para a QP1.1 

descrita na seção 3.1. A cada aba da planilha temos a descrição de um quadro com um 

detalhamento dos indicadores na forma de tabela, onde, por uma melhor formatação do 

texto dessa dissertação é exibido apenas um recorte de uma dessas tabelas que 

refletem um dos quadros de indicadores (Figura 12). Essa planilha comparativa foi 

evoluindo ao longo do andamento do ciclo BPM e mapeando aos poucos todos os 

indicadores quanto à estrutura presente no NUTES, auxiliando a resolução da QP1.3 

da seção3.1. 
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Figura 12 - Planilha comparativa dos indicadores SMART com os serviços do NUTES-UFPE 

Fonte: Elaboração própria. 

Com a construção dessa planilha comparativa, foi obtido inicialmente um melhor 

conhecimento dos indicadores de cada quadro da nota técnica, possibilitando um 

melhor planejamento dos processos e auxiliando a etapa de Análise do Processo que 

será descrita na seção 4.3. 

Outro ponto relevante desenvolvido nessa fase de planejamento foi a 

identificação da necessidade de incorporar nos sistemas do NUTES-UFPE às bases de 

dados que servem de apoio à estruturar os indicadores solicitados pelo MS e adotados 

pelo SMART. Com o intuito de alcançar a interoperabilidade no seu nível de sintaxe e 

semântico, a equipe do projeto SMART incorpora as seguintes bases de dados em sua 

estrutura de indicadores:  

 Estabelecimentos de Saúde de cada estado (Cod. CNES12, Nome do 

Estabelecimento, Município e Endereço); 

 Todos os Municípios do Brasil com código IBGE13; 

 Listagem das Famílias das Ocupações quanto o CBOs (Família CBO14, 

código com 4 dígitos); 

                                            
12

 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde é base para operacionalizar os Sistemas de 
Informações em Saúde. 

13
 Código único que identifica estados e cidades brasileiras, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

14
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro 

de 2002. 
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 Listagem das Ocupações e Especialidades de CBOs (Ocupação CBO, 

código com 6 dígitos); 

 Códigos CID 1015; 

 Códigos CIAP216; 

Diante disso os sistemas do NUTES-UFPE, deveriam se adequar à formatação 

dos dados dessas bases de dados de apoio, enviando para o SMART um dado 

padronizado e de acordo com a estrutura sintática proposta pelo SMART, garantindo 

assim a interoperabilidade quanto à sintaxe dos dados. Isso remete que os sistemas de 

telessaúde que produzem os dados de uso dos serviços ofertados pelo NUTES devem 

estruturar seus dados, por exemplo, os dados de municípios cadastrados nos sistemas 

devem associar seus códigos IBGE. Pois ao transmitir para o SMART, por exemplo, o 

indicador de “SolicitacoesMunicipio”, deve-se informar o código IBGE do município e a 

quantidade de solicitações de teleconsultoria realizadas no mês.  

Essa etapa de incorporação das bases de dados mencionadas nos sistemas 

legados do NUTES-UFPE foi iniciada assim que se identificou tal necessidade. Com 

isso, a equipe de desenvolvimento de sistemas realizou uma série de reuniões e 

discussão de ideias, chegando a um planejamento de adaptação e atualização das 

bases de dados dos sistemas, incorporando as bases de dados de apoio à 

estruturação dos indicadores e realizando uma reestruturação dos dados legados do 

NUTES. 

Essa incorporação das bases foi sendo executada lentamente, com o cuidado de 

manter os dados históricos dos sistemas legados de tele-educação (AVARedeNUTES), 

teleassistência17 (HealthNet) e telegestão (DataNUTES). Sempre mantendo uma cópia 

de segurança e uma estrutura de deployment18 e testes dos sistemas e, com isso, aos 

                                            
15

CID-10 - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde é publicada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas 
relacionados à saúde. 

16
 CIAP 2- Classificação Internacional de Atenção Primária tem como principal objetivo permite classificar 

questões relacionadas às PESSOAS e não a doenças. Permite classificar não só os problemas 
diagnosticados pelos profissionais de saúde, mas os motivos da consulta e as respostas. 

17
 Teleassistência é um termo utilizado no NUTES-UFPE que descreve atividades de assistência ao 

paciente através dos serviços de Teleconsultoria e/ou Telediagnóstico.  

18
Deployment é a tarefa de instalar um software de maneira simples e eficiente visando organizar, 

facilitar e agilizar a manutenção da rede local após a sua implementação. 



71 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

poucos os dados dos sistemas citados foram incorporando a sintaxe utilizada pelo 

sistema SMART na consolidação dos indicadores do uso da telessaúde, chegando a 

resultados quando a QP1.2 descrita na seção 3.1. 

Os frutos dessa etapa de consolidação da sintaxe dos dados são refletidos mais 

adiante com a diminuição do enorme trabalho manual de tradução dos dados em sua 

forma aderente aos sistemas legados do NUTES-UFPE para os códigos únicos de 

dados que o sistema SMART adota. Esses frutos são mais bem visualizados ao se 

analisar os processos de negócio atuais (As Is), comparando-os com as propostas de 

melhoria nesses processos, etapa (To Be) do ciclo de vida BPM adotada nesse estudo 

de caso.  

Outra atividade muito importante realizada nessa fase de planejamento foi o 

levantamento dos fluxos de trabalho de cada serviço de telessaúde ofertado no 

NUTES-UFPE, identificando-se os candidatos a processos de negócio que cada setor 

executa para prover os serviços de telessaúde. Assim, foi iniciado um mapeamento 

mental (MindMap)19 (Figura 13 – Mapa Mental dos serviços realizado no ) simples 

estruturando os serviços ofertados no NUTES-UFPEque geram dados para a 

consolidação dos indicadores de telessaúde que o núcleo deve produzir e enviar para o 

MS. 

                                            
19

Mapa mental, ou MindMap, é o nome dado para um tipo de diagrama voltado para a gestão de 
informações, de conhecimento e de capital intelectual. Para auxiliar a compreensão e solução de 
problemas. 
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Figura 13 – Mapa Mental dos serviços realizado no NUTES-UFPE 

Fonte: Elaboração própria. 

Com esse mapeamento dos serviços realizados pelo núcleo, tornou-se mais 

simples a atividade de investigar quais seriam os processos de negócio que deveriam 

ser modelados na próxima etapa do ciclo. Dando assim uma perspectiva de quais 

fluxos de trabalho averiguar e que setores e pessoas deveriam ser entrevistadas e 

observadas para coletar dados. Garantindo assim, subsídios para a modelagem dos 

processos de negócio em seu estado atual de execução na organização. 

 

4.2 Modelagem do Processo Atual (As Is) 

Com o levantamento prévio realizado na etapa anterior dos fluxos de trabalho a 

serem investigados. Essa fase de modelagem dos processos de negócio da forma que 

realmente são executados pelos colaboradores é iniciada tomando como base o mapa 

mental (Figura 13 – Mapa Mental dos serviços realizado no ) descrito anteriormente. 

Foram realizados os agendamentos das entrevistas não estruturadas com as 

equipes/setores do núcleo no intuito de coletar as informações necessárias para 

modelagem dos processos de negócio de cada serviço de telessaúde ofertado no 

NUTES-UFPE. 
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O procedimento de coleta de dados para elaboração dos processos quase 

sempre seguiam uma mesma abordagem. Em uma entrevista não estruturada iniciava-

se a conversa com um “protocolo” sobre o que seriam processos de negócio e o que 

era BPM. Nesse mesmo “protocolo” inicial, fazia-se uma contextualização breve sobre 

o intuito da entrevista e, principalmente, deixava-se clara que a intenção da conversa 

seria entender como é realizado o fluxo de trabalho de um determinado serviço que o 

colaborador entrevistado executava diariamente.  

No decorrer da conversa o pesquisador anotava tópicos relevantes à modelagem 

dos processos de negócio, como descrito na seção 3.6 em entrevista. Os tópicos que 

tornavam a entrevista focalizada eram: 

 Qual o evento que inicia o processo? 

 Quando o processo é finalizado quais resultados são esperados? 

 Quem são os participantes do processo? 

 Quais são as funções de negócio que estão envolvidas no processo? 

 Quais são as principais atividades e tarefas realizadas? 

 Quais são as restrições na execução do processo? 

Ao decorrer da explanação do entrevistado, o pesquisador coletava tais 

informações e alguns tópicos não evidenciados eram ao poucos questionados durante 

a entrevista. Foram realizadas seis entrevistas com pessoas relevantes em cada setor 

onde os serviços de telessaúde eram executados, essas entrevistas foram gravadas, 

contudo nem sempre o colaborar sentia-se à vontade em realizar a gravação de áudio. 

Nos tópicos que não tiveram evidências coletadas, conforme eram transcritas as 

gravações, coletavam-se mais evidências dos processos de negócio investigados. 

Outro procedimento de coleta de dados era utilizado durante a entrevista: a 

modelagem rápida em papel dos processos de negócio investigados. Semelhante as 

prototipações de baixa fidelidade utilizadas pelos analistas de requisitos para coletar 

dados a fim de elaborar os requisitos de um de sistema, mostrando ao cliente 

rapidamente as telas (protótipos em papel) e cenários de uso que o sistema terá 

(ROSEMBERG, et al. 2007). Dessa forma, com uma rápida representação em papel ou 

quadro (Figura 14), eram modelados os processos que estavam sendo investigados na 
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entrevista e assim o colaborador interagia com uma maior intensidade e riqueza de 

detalhes durante a coleta de dados. 

 

Figura 14 - Modelagens rápidas em papel ou quadro do processo de negócio 

Fonte: Elaboração própria, com participação do colaborador. 

Com isso era possível ter uma melhor visão dos detalhes da execução do fluxo de 

trabalho realizado pelo colaborador. Porém algumas atividades executadas pelo 

colaborador podem ser muito particulares, sendo realizadas com tanta frequência que 

nem o próprio colaborador sabe ou identifica a execução dessa atividade durante seu 

fluxo de trabalho. Diante disso nessa etapa do ciclo foi utilizado o procedimento de 

observação para coletar tais evidências das quais o indivíduo observado não tem 

consciência da existência (MARCONI e LAKATOS 2010). Esse processo de coleta de 

dados foi enfatizado e melhor descrito na seção 3.6. 

Ao se realizar a observação do colaborador na execução do seu fluxo de trabalho 

sem interferência do pesquisador, foram identificadas atividades que ainda não tinham 

sido coletadas no decorrer da entrevista. Dessa forma, foi alcançada uma melhor 

representatividade do processo de negócio modelado nessa etapa, que visa retratar 

exatamente o fluxo de atividades que é executado pelo colaborador para realizar seu 

serviço de telessaúde. Por fim, foram modelados os processos e posteriormente 

validados com os colaboradores para refinamento e ajustes finais dos processos.  
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Para modelagem dos processos foi utilizada a notação BPMN na sua versão 2.0, 

onde na seção de 2.1.2 foi relatado o conceito sobre essa notação. Já a ferramenta 

escolhida para modelagem dos processos de negócio dessa dissertação foi o 

BizagiModeler20 em sua versão 2.9.0.4, software de licença de uso gratuita para 

modelar, documentar e exportar os processos de negócios.  

Nesta fase do ciclo de vida de BPM foram modelados mais de vinte processos de 

negócio cobrindo todos os fluxos de trabalhos planejados e organizados na Figura 13. 

Nessa dissertação apenas alguns desses processos serão apresentados para 

demonstrar pontos relevantes coletados nessa fase do estudo de caso. Os processos 

modelados serviram como subsídios para a próxima fase de Análise de Processo. Com 

isso, serão apresentados na seção 4.3 alguns desses processos de negócio 

modelados de acordo como são executados pela organização. 

Um ponto importante a ser destacado ainda nessa fase do ciclo de vida BPM é a 

documentação do conhecimento tácito dos fluxos de trabalho do NUTES-UFPE. Com a 

modelagem dos processos de negócio o conhecimento sobre a execução de cada 

serviço foi documentada e estruturada em processos de negócio. Isso trouxe ao 

NUTES-UFPE um enorme ganho, pois o novo colaborador que estiver compondo um 

dos setores do núcleo já terá como base o Diagrama do Processo de Negócio (do 

inglês, Business Process Diagram - BPD) com toda a documentação que descreve 

cada atividade do processo de negócio realizado no setor. Essa contribuição traz ao 

NUTES-UFPE uma gestão de conhecimento objetiva que agrega valor tanto para o 

colaborador, quanto para a gestão do núcleo que deseja compreender de uma forma 

mais abrangente como cada serviço de telessaúde está sendo ofertado. 

Com o auxilio da ferramenta BizagiModeler foi possível documentar cada 

atividade, evento ou até documento presentes no diagrama do processo de negócio 

(BPD), armazenando uma descrição para cada item do processo de negócio, como 

visto na Figura 15.  

                                            
20

BizagiModeler, ferramenta para modelagem de processo de negócio, desenvolvida e ofertada pela 
corporação Bizagi, disponível no sie: http://www.bizagi.com/en/bpm-suite/bpm-products/modeler 
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Figura 15 – BizagiModeler possibilitando a documentação dos itens do BPD 

Fonte: Elaboração própria. 

O processo modelado nesse BPD na Figura 15 descreve o fluxo de atividades de 

cadastro de uma nova solicitação de teleconsultoria assíncrona. Esse processo é 

desenvolvido pelo papel do solicitante, que é um profissional de saúde que deseja 

enviar uma dúvida clínica ou de processo de trabalho para outro profissional de saúde 

mais especializado. Nesse âmbito, o BizagiModeler permite que o analista de negócio 

modele o processo documentando da forma como necessitar cada item do BPD, 

oferecendo ao analista os campos básicos de Nome do item, uma Descrição para o 

item e a Entidade de Negócio (Performances) que irá executar tal item do processo. 

Como exibido na Figura 15, a atividade denominada de “Inserir dados do 

solicitante na solicitação” que está em destaque e, com isso, o BizagiModeler 

possibilita a documentação dos campos que caracterizam o item selecionado. Desta 

forma, o analista de negócio pode atribuir características aos itens do BPD e com isso 

melhor documentar os conceitos coletados nessa fase de investigação de como é 

executado cada processo de negócio pela organização.  

Assim chegando ao fim dessa fase os processos de negócio do NUTES-UFPE 

foram modelados e documentados deixando para o núcleo um bom acervo de 

conhecimento sobre os serviços de telessaúde ofertados no NUTES-UFPE.  
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4.3 Análise do Processo 

Os processos de negócio modelados na fase anterior ao ciclo de vida da 

metodologia EBPM aplicada a esse estudo de caso são subsídios para essa etapa do 

ciclo. Com isso, foi realizada a análise dos processos modelados com a finalidade de 

buscar pontos de melhoria que possam ser alcançados com pequenas mudanças 

pontuais. Pois não se devem gerar grandes impactos no fluxo de trabalho dos 

colaboradores, e com isso causar uma baixa aderência na execução dos processos 

propostos que serão modelados na próxima fase. 

Outra atividade realizada nessa fase do ciclo é o levantamento das métricas de 

avaliação de desempenho dos processos de negócio, indicadores chave (KPI - Key 

Performance Indicators) que irão proporcionar recursos para a avaliação e 

monitoramento da performance na execução dos processos. Este estudo de caso foi 

iniciado com um conjunto de indicadores de avaliação de desempenho do uso de 

serviços de telessaúde pré-estabelecidos pela Nota Técnica nº005/2014 – 

DEGES/SGTES/MS, com isso as métricas de avaliação já estavam pré-estabelecidas 

implicando assim na adaptação dos serviços para melhor coleta desses indicadores de 

desempenho. 

Desta forma, a análise dos processos foi iniciada levando em consideração os 

pontos relatados e, com isso, foram identificadas as melhorias em cada processo de 

negócio modelado na fase anterior e, principalmente, conduzidas essas melhorias à 

coleta dos indicadores de desempenho dos serviços de telessaúde já modelados. 

Assim, serão apresentados a seguir os pontos de melhoria para cada serviço de 

telessaúde ofertado pelo NUTES-UFPE relevantes ao contexto desse estudo de caso.  

 Teleconsultoria 

No serviço de teleconsultoria assíncrona foram identificados alguns pontos de 

melhoria e, melhoria e, por ser um dos serviços mais automatizados e estruturados do 

NUTES-UFPE, não foi difícil sua adaptação. Inicialmente foi necessária, como já 

relatado na fase de planejamento, a incorporação das bases de dados que apoiam a 

estruturação dos dados básicos como CNES, IBGE, CBO, entre outros, no sistema 

HealthNet que oferece os serviços de teleconsultoria assíncrona. 
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O HealthNet é a plataforma de teleassistência, que oferece os serviços de 

teleconsultoria e telediagnóstico do NUTES-UFPE. Com isso, a incorporação das 

bases de dados mencionada auxiliará a coleta de dados nesses dois tipos de serviços 

ofertados pelo NUTES-UFPE, possibilitando a estruturação dos dados para coleta dos 

indicadores do quadro dois (Indicadores do uso da teleconsultoria síncrona e 

assíncrona) e do quadro três (Indicadores do uso do telediagnóstico) descritos na Nota 

Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. 

Além dessa adequação dos dados básicos que irão compor os indicadores 

solicitados pelo MS, um ponto de melhoria identificado foi que, ao encerrar a 

teleconsultoria assíncrona (Figura 16 - Ação de encerrar uma solicitação de 

teleconsultoria.) o solicitante - profissional de saúde que solicitou o serviço de 

teleconsultoria - avalia o serviço prestado pelo NUTES-UFPE, respondendo um 

questionário simples de perguntas diretas, mas essas perguntas não refletiam os 

indicadores que deveriam ser coletados e enviados para o MS.  

 

Figura 16 - Ação de encerrar uma solicitação de teleconsultoria. 

Fonte: Sistema HealthNet 

Com o apoio do processo de negócio (Figura 17), foram identificadas as 

mudanças necessárias para atender os indicadores de avaliação do serviço de 

teleconsultoria presentes no quadro cinco da Nota Técnica nº005/2014 – 

DEGES/SGTES/MS. Foi efetuada uma compreensão dos indicadores do quadro cinco 

e assim alcançada uma interoperabilidade semântica quanto ao conceito que era 

distinto entre a avaliação do serviço de teleconsultoria na visão do NUTES-UFPE e o 

entendimento do MS quanto à avaliação desse serviço.  



79 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

 

Figura 17 – Modelo As Is - Processo de negócio da ação de encerramento da solicitação 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao analisar os processos de negócio no seu modelo As Is, foram destacados os 

pontos de melhorias em vermelho como visto na Figura 17 – Modelo As Is - Processo 

de negócio da ação de encerramento da solicitação. Desta forma a melhoria proposta 

foi a alteração dos campos do questionário de avaliação do serviço de teleconsultoria, 

sugerindo questões diretas e alinhadas aos indicadores solicitados pelo MS, chegando 

com isso a uma interoperabilidade semântica dos dados do quadro cinco. Para ser 

implementada essa melhoria foi elaborados User Stories21(US),que são expostas na 

fase de Implantação4.5 desse ciclo de vida, para serem implementados no sistema 

HealthNet.  

Outro ponto de melhoria que reflete diretamente o entendimento semântico dos 

indicadores do MS é a questão sobre solicitações de teleconsultoria realizadas por 

membro de gestão refletidas no indicador “SolicitacoesMembroGestao” do quadro 2 da 

Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. O MS não detalha o que eles 

consideram por Membro de Gestão e, por isso, foi iniciada uma série de investigações 

e contato direto com os desenvolvedores do projeto SMART. Por fim, compreendeu-se 

que o Membro de Gestão seria qualquer profissional que ocupasse o cargo de gestão 

na saúde e desejasse tratar sobre questões de gestão de saúde pública. Assim, 

chegou-se ao entendimento que as solicitações classificadas como “questão de 

                                            
21

User Stories (US) são artefatos de desenvolvimento utilizados em sistemas geridos segundo 
metodologias ágeis. 
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processo de trabalho” refletiam as dúvidas quanto Solicitações por Membro de Gestão 

nas teleconsultorias síncronas.  

Já para a teleconsultoria síncrona uma série de mudanças foi sugerida, pois o 

serviço ocorria de forma parcialmente manual em seu registro de dados. Os 

profissionais de saúde debatiam questões utilizando a ferramenta de webconferência e 

assim registrando a ocorrência da teleconsultoria síncrona em documentos não 

estruturados, para posteriormente transcrever em planilhas os dados da ocorrência do 

serviço. Essa prática foi estruturada no processo de negócio (Figura 18)com o intuito 

de ser analisado e diminuir esse fluxo de trabalho não estruturado que acarreta um 

grande retrabalho manual de consolidação de dados.  

 

Figura 18 – Modelo As Is – Realizar Teleconsultoria Sícrona 

Fonte: Elaboração própria. 

Analisando-se o processo de negócio da teleconsultoria síncrona foi identificada a 

necessidade de melhor estruturar os dados da ocorrência desse serviço. Então foi 

proposta a utilização do sistema HealthNet como auxílio ao serviço de teleconsultoria 

síncrona, facilitando a estruturação dos dados produzidos pelo serviço e reutilizando a 

estrutura já existente do registro da teleconsultoria assíncrona. Com isso um novo 

processo de negócio com as melhorias identificadas foi proposto na fase posterior e 
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User Stories foram descritas para implementação das devidas mudanças no sistema 

HealthNet para acolhimento do registro das teleconsultorias síncronas. 

 Telediagnóstico 

Já o serviço de telediagnóstico ofertado pelo NUTES-UFPE tinha praticamente 

as mesmas deficiências descritas no serviço de teleconsultoria assíncrona. O serviço 

de telediagnóstico é incorporado pelo HealthNet e segue praticamente o mesmo fluxo 

de atividades que a teleconsultoria assíncrona diferindo, apenas quanto à sua 

natureza. Contudo, o uso do serviço de telediagnóstico já apontava pontos de melhoria 

e maior especificação do registro do telediagnóstico acolhendo características 

particulares desses serviços. Assim antes de iniciar esse estudo de caso já existia um 

levantamento de requisitos e parte dessas características específicas do serviço de 

telediagnóstico estruturadas em código.  

Porém, mesmo com um levantamento já existente no início desse estudo ainda 

não havia sido disponibilizada para o usuário final a versão do registro do 

telediagnóstico com suas características específicas. Com isso,o serviço de 

telediagnóstico foi modelado exatamente como estava sendo executado (Figura19). 

Assim, junto com as especificações já levantadas dos serviços de telediagnóstico, 

foram confrontadas as necessidades de coleta de dados para produção dos 

indicadores específicos para o serviço de telediagnóstico solicitados pelo MS através 

do quadro três da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. 
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Figura19 - Modelo As Is – Realizar Telediagnóstico (HealthNet) 

Fonte: Elaboração própria. 

A estrutura do fluxo do telediagnóstico em seu estado atual de execução no 

NUTES-UFPE é idêntica a da teleconsultoria assíncrona, porém difere na natureza dos 

dados cadastrados e na área de teleconsultoria que irá atender essa demanda de 

solicitação. Desta forma, ao se cadastrar uma solicitação são identificadas as 

diferenças (Figura 20). 

 

Figura 20 - Modelo As Is – Realizar Telediagnóstico (HealthNet) - Cadastro da solicitação 

Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando o processo de negócio do serviço de telediagnóstico foram 

identificadas e documentadas as melhorias do serviço, como por exemplo, a 

necessidade de tornar a inclusão dos dados paciente um recurso obrigatório para o 

registro das ocorrências de telediagnóstico. Desta forma um novo processo de negócio 

com as melhorias identificadas foi proposto na fase 4.4 e UserStories (US) foram 

descritas na fase 4.5 para implementação das mudanças devidas no sistema HealthNet 

para acolhimento do registro do serviço de telediagnóstico. 

 Tele-educação 

O serviço de tele-educação foi um dos mais complexos a serem modelados e 

analisados nessa fase do ciclo de vida BPM, pois boa parte do seu suas atividades 

eram realizadas por processos não mediados por sistemas e os dados gerados não 

eram estruturados. Além de toda complexidade da promoção do serviço de tele-

educação que é executado por vários setores do NUTES-UFPE e possui quatro etapas: 

execução, planejamento, agendamento, execução e pós-seminário.  

Assim como o serviço de telediagnóstico, a tele-educação também possuía uma 

proposta de melhoria no início desse estudo, porém iria mais além do que o 

telediagnóstico, porque a proposta de melhoria seria um refatoramento do sistema que 

parcialmente promovia a tele-educação. Assim, um novo ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA, do inglês Virtual Learning Environment) foi planejado a ser 

implementado e com isso as melhorias identificadas nessa fase de análise do processo 

foram descritas na seção 4.5 em UserStories (US 08, US 09, US 10 e US 11)e 

repassadas para a equipe de desenvolvimento do novo AVA denominado INDU. 

Essas melhorias foram destacadas no processo de negócio nos Modelos As Is, 

porém como o foco do consumo dos dados de tele-educação é o aluno (profissional de 

saúde), a Figura 21 destaca dois pontos de melhorias que esse serviço deve 

implementar. O primeiro ponto de melhoria é o subprocesso de assinatura de ata de 

participação dos alunos onde foi identificado um grande retrabalho tanto para os alunos 

que não assinavam a ata de forma correta, quanto para os moderadores de seminário 

que tinham um trabalho enorme em consolidar os dados dos participantes das sessões. 

Desta forma, foi proposta uma ata eletrônica de assinatura diretamente no AVA onde 

previamente alguns dados dos alunos já estavam cadastrados no sistema, facilitando a 
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assinatura. O segundo ponto de melhoria seria a avaliação do curso/seminários e os 

objetos de aprendizado disponibilizados no ambiente. 

 

Figura 21 - Recorte do BPD do Modelo As Is – Realizar Tele-educação – Atividades do Aluno 

Fonte: Elaboração própria.  

Desta forma, as melhorias propostas para a tele-educação levaram a melhor 

coleta dos dados para produção dos indicadores do uso do serviço de tele-educação 

presentes no quadro quatro e dos indicadores de avaliação deste serviço presentes no 

quadro seis da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. A troca de informação 

com o sistema DataNUTES é um dos pontos de melhoria que garante a consolidação 

dos dados e produção dos indicadores desses serviços. A UserStorie (US 14) foi 

elaborada solicitando a implementação de web services indicando que dados seriam 

trocados entre o DataNUTES e o novo sistema de tele-educação INDU.  

 Teleatendimento 

O teleatendimento é um conceito utilizado no NUTES-UFPE para representar as 

atividades de gestão e suporte aos usuários e municípios vinculados ao núcleo de 

telessaúde. Na organização o teleatendimento é considerado uma subárea de 

telegestão dos serviços de telessaúde ofertados. Alguns dados dessas atividades de 

teleatendimento (telegestão) refletem nos indicadores do quadro um da Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. Com isso, essas atividades foram modeladas e 

analisadas para melhor coleta dos dados.  

Os processos de negócio desse tipo de serviço prestado no NUTES-UFPE 

refletem um pequeno conjunto de indicadores enviados para o MS. Assim, foram 

tomadas medidas de registro e estruturação de dados mais pontuais na execução do 

fluxo de atividades do teleatendimento. Com a modelagem dos processos de negócio, 

foi documentado cada procedimento realizado e foi analisada a necessidade de 
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diminuir a burocracia de procedimentos ainda existentes nesses serviços, que apenas 

registram dados de uso interno. Com foco em produzir principalmente os indicadores 

que atendiam ao MS, esse estudo de caso realizou a documentação dos serviços e os 

ajustes nos dados produzidos. 

 Consolidação dos dados 

A consolidação dos dados não é um serviço de telessaúde prestado à população, 

mas garante a produção dos indicadores dos serviços de telessaúde ofertados e 

consumidos pela população. Assim foram modelados os processo de negócio que 

consolidam os dados e produzem os indicadores de avaliação do uso dos serviços de 

telessaúde do NUTES-UFPE, concretizando o objetivo desse estudo de caso em 

consolidar os indicadores e enviá-los para o MS através da plataforma SMART. 

O primeiro processo a ser avaliado é o de consolidação dos indicadores de 

produção dos serviços de teleassistência, que são os serviços da teleconsultoria e 

telediagnóstico (Figura 22). Analisando o processo de negócio no modelo As Is foi 

verificado pontos de melhoria que refletem tanto na má comunicação entre sistemas 

quanto na falta de padronização dos dados básicos de consolidação dos indicadores 

do MS.  
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Figura 22 - BPD do processo de negócio no modelo As Is – Consolidar Indicadores de Teleassistência 

Fonte: Elaboração própria. 
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Esse processo é iniciado quando a equipe de profissionais de saúde que cuida 

dos serviços de telessaúde solicita à equipe de sistemas um relatório mensal com a 

estratificação dos dados de uso dos serviços de teleconsultoria e telediagnóstico. Os 

dados são fornecidos em forma de planilha para a equipe de saúde, que realiza uma 

auditoria dos dados recebidos e consolida-os com os dados da teleconsultoria síncrona 

que são armazenados manualmente em outras planilhas. Ao final, os dados são 

enviados para a assistente de avaliação que, manualmente, faz a decodificação dos 

dados na sua forma descritiva (nome do município, Recife) para os códigos 

identificadores dos dados básicos (código IBGE, 2611606), consolidando assim os 

indicadores do MS. São realizados também os somatórios e cálculos em planilha para 

concretizar os indicadores. Por fim, a assistente de avaliação envia a planilha com os 

indicadores (Figura 23) para a equipe de sistemas que efetua o consumo dos dados da 

planilha através do sistema DataNUTES e o mesmo realiza a comunicação com o 

sistema SMART e enviar os dados de produção mensal dos serviços de teleconsultoria 

e telediagnóstico. 

 

Figura 23 - Recorte da planilha de indicadores do SMART 

Fonte: Elaboração própria. 

Esse é um exemplo da motivação desse estudo, pois sem uma estruturação 

correta de dados sejam eles mantidos nos sistemas ou em planilhas, não é possível 

garantir a interoperabilidade semântica desejada. Com isso os dados de uso dos 

serviços de teleconsultoria e telediagnóstico são arduamente coletados, transformados 

em indicadores de produção e enviados para o SMART. 

Para melhorar esse processo de consolidação dos indicadores de teleassistência 

foram realizadas algumas melhorias já mencionadas nessa dissertação, como a 

incorporação das bases de dados que apoiam a consolidação dos indicadores de cada 

serviço ofertado pelos sistemas do NUTES-UFPE. Isso garante parte da 
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interoperabilidade sintática e semântica dos dados e com isso diminuído a carga de 

trabalho das equipes envolvidas nesse processo de consolidação de indicadores.  

Outro ponto de melhoria identificado é a necessidade de automatizar boa parte 

dos processos de negócio dos serviços de telessaúde ofertados, desta forma os dados 

serão produzidos de maneira estruturada e coerente com os dados básicos que apoiam 

a criação dos indicadores. Essa melhoria foi aos poucos sendo incorporada durante a 

análise de cada processo de negócio dos serviços de telessaúde ofertados pelo 

NUTES-UFPE.  

Com o uso dos serviços através de sistemas, outros dois pontos de melhoria são 

contemplados: a consolidação dos indicadores e a comunicação entre os sistemas 

internos do NUTES-UFPE, proporcionando a troca de dados sem necessidade de gerar 

planilhas e repasse entre setores para a consolidação dos dados. Essa comunicação 

interna dos sistemas do NUTES-UFPE é realizada utilizando as mesmas tecnologias 

de interoperabilidade usadas na comunicação com o SMART mencionada na seção 

3.5.2. 

Já a consolidação dos dados de tele-educação sofre os mesmos problemas 

mencionados com a consolidação dos dados da teleassistência. A tele-educação por 

ser um serviço mais distribuído entre setores apresenta pontos de melhoria específicos 

que foram relatados na análise desse serviço já mencionada anteriormente nessa 

dissertação.  

Além dos dados de teleconsultoria, telediagnóstico e tele-educação, faz-se 

necessária também a coleta dos dados de telegestão que compreendem o quadro um 

da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. Assim o processo de negócio para 

realizar essa coleta foi modelado na fase anterior e analisado nessa fase. Alguns 

pontos de melhoria foram propostos, contudo por serem poucos indicadores para o 

tamanho do seu esforço de implementação foi mantida a forma como eram coletados e 

gerados os indicadores desse serviço. Com a modelagem dos processos de negócio e 

a documentação dos mesmos, houve um maior entendimento semântico quanto à 

produção dos indicadores do quadro um.  

Por fim, a consolidação e envio dos indicadores para o SMART é descrita através 

do processo de negócio da Figura 24. 
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Figura 24 - BPD do processo de negócio no modelo As Is de Consolidar e Transmitir Indicadores para o SMART (As Is) 

Fonte: Elaboração própria.
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O processo de coleta e transmissão de indicadores resume as atividades a serem 

realizadas para a consolidação dos dados e envio dos indicadores para o sistema 

SMART. Os subprocessos e atividades destacados em vermelho são os pontos de 

melhoria desse processo, os subprocessos são os processos de consolidação de 

dados já mencionados anteriormente e com as melhorias realizadas em cada um deles, 

será possível alcançar uma melhor coleta e transmissão dos indicadores do MS.   

 

4.4 Desenho do Processo Proposto (To Be) 

As melhorias identificadas na fase de análise foram modeladas aos poucos e com 

isso propostas remodelando os processos de negócio da fase 4.2. Essa fase de 

Desenho do Processo Proposto (Modelo To Be) tem o objetivo desenhar essas 

propostas de novos processos de negócio com as melhorias identificadas na fase 

anterior. A seguir, essas propostas serão apresentadas acolhendo os pontos de 

melhoria para cada serviço de telessaúde ofertado pelo NUTES-UFPE relevantes ao 

contexto desse estudo de caso. 

 Teleconsultoria 

Como já mencionado na fase de análise apenas alguns pontos de melhoria foram 

identificados no processo de negócio já modelado para a teleconsultoria assíncrona. 

Contudo as propostas de modificações na avaliação do serviço (Figura 25), juntamente 

com a incorporação das bases de dados que apoiam a geração dos indicadores 

fizeram com que boa parte das melhorias para a teleconsultoria assíncrona fossem 

alcançadas. 
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Figura 25 - BPD do Modelo To Be de Realizar Teleconsultoria assíncrona - Avaliação do serviço 

Fonte: Elaboração própria 

O questionário de avaliação do serviço de teleconsultoria assíncrona prestada foi 

adaptado para atender o quadro cinco da Nota Técnica nº005/2014 – 

DEGES/SGTES/MS, com isso as questões propostas foram: 

1) Digite uma Justificativa para o encerramento da solicitação: 

R- "Campo de texto livre". 

2) Seu questionamento foi esclarecido pelo teleconsultor?  

R- (Sim, Não, Parcialmente ou Não sei informar) 

3) Qual o grau de satisfação com essa resposta? 

R- (Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo) 

Quando temos uma solicitação do tipo (Caso Clínico) temos a mais o seguinte questionário de 
avaliação: 

4) A resposta fornecida modificou o seu diagnóstico ou conduta proposta inicialmente? 

R- (Sim ou Não) 

5) Em relação ao encaminhamento do paciente, você conseguiu evitar o encaminhamento? 

R- (Sim ou Não) 

Assim foram modificadas as questões dois, três e cinco, sendo que para a 

questão dois apenas foi incorporada mais uma opção de avaliação quanto ao 

esclarecimento da dúvida, pois antes não existia a opção “Não sei informar”. O mesmo 

ocorreu para a questão três, que antes não tinha a opção de “Péssimo” quanto à 

satisfação da resposta recebida, assim, foi incluída essa opção podendo ter com isso 

uma escala likert de avaliação22. Já a questão cinco, além de modificar a contexto da 

                                            
22

A escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, e 
é a escala mais usada em pesquisas de opinião, contendo cinco opções graduais de resposta. 
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pergunta, acarretou em uma melhoria no cadastra da solicitação (Figura 26), pois o 

indicador do quadro cinco “EvitacaoEncaminhamentoCatProfissional” solicita a coletada 

informação sobre a evitação do encaminhamento do paciente e para quais categorias 

profissionais eram mais frequentes os encaminhamentos evitados de pacientes. Essas 

melhorias estão descritas nas User Stories (US 01, US 02)da seção 4.5. 

 

Figura 26 - BPD do Modelo To Be do processo de Realizar Teleconsultoria Assíncrona - Cadastro 
de Nova Solicitação 

Fonte: Elaboração própria. 

Já para a teleconsultoria síncrona, a proposta seria utilizar o HealthNet para 

registrar parte do serviço de teleconsultoria síncrona. Assim, essa proposta de melhoria 

foi sugerida e o processo de negócio remodelado (Figura 27). Para implementação das 

modificações no sistema HealthNet as User Stories (US 03, US 04, US 05) da seção 

4.5 foram elaboradas com a proposta de registrar através de um sistema a ocorrência 

da teleconsultoria síncrona. 
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Figura 27 - BPD do modelo To Be do processo de Realizar Teleconsultoria Síncrona 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com a utilização do HealthNet, o subprocesso de “Registrar Teleconsultoria 

Síncrona” (Figura 28) seria realizado no sistema, onde o Teleconsultor23 iria registrar a 

dúvida do Solicitante24 e, se possível, já responder ao Solicitante suas dúvidas e 

registrar no HealthNet as respostas fornecidas. Caso seja mais recomendado outro 

Teleconsultor responder a dúvida do Solicitante, o Teleconsultor que está conduzindo a 

teleconsultoria síncrona pode encaminhar a solicitação já registrada para outros 

profissionais de saúde para que seja respondida posteriormente. Com isso, a 

solicitação deixaria de ser um serviço síncrono para se tornar um serviço de 

teleconsultoira assíncrona.  

                                            
23

Teleconsultor é o profissional de saúde especialista que está nos grandes centros médicos auxiliando a 
melhor resolver as dúvidas enviadas pelo serviço de teleconsultoria.  

24
 Solicitante é o profissional de saúde que está longe de um grande centro médico e deseja auxílio para 

realizar procedimentos em saúde.  
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Figura 28–BPD do modelo To Be do processo de Realizar Teleconsultoria Síncrona - Registrar da teleconsultoria síncrona 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Telediagnóstico 

Já quanto às propostas para o serviço de telediagnóstico, foi analisada a 

necessidade de isolar e especificar melhor o serviço que já estava sendo registrado de 

forma semelhante à teleconsultoria assíncrona através do sistema HealthNet. Assim, 

foram propostas algumas modificações no fluxo de atividades do serviço de 

telediagnóstico simplificando e melhor especificando o processo de negócio do serviço 

(Figura 29). As melhorias de telediagnósticos foram descritas nas User Stories (US 06, 

US 07) da seção 4.5 para serem implementadas no sistema HealthNet. 

 

Figura 29 – BPD do Modelo To Be do processo de Realizar Telediagnóstico 

Fonte: Elaboração própria. 

No subprocesso de cadastro da solicitação de telediagnóstico as atividades foram 

mais bem especificadas chegando a uma proposta de processo de negócio (Figura 30). 

O subprocesso de responder a solicitação sofreu também adaptações que tornaram o 

processo mais específico para o serviço de telediagnóstico (Figura 31). 
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Figura 30 - BPD do Modelo To Be do processo de Realizar Telediagnóstico – Subprocesso de 
cadastro de uma nova solicitação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 31 - BPD do Modelo To Be do processo de Realizar Telediagnóstico – Subprocesso de 
responder solicitação 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Tele-educação 

Na tele-educação, teve algumas propostas de melhoria e uma delas está no 

cadastra do curso (Figura 32) (Figura 33), onde antes os dados cadastrados eram 

inseridos no antigo AVA em bloco de texto sem uma estruturação de dados viável para 

recuperação da informação. Desta forma, foi proposta a estruturação dos dados, onde 

os dados fossem estruturados em campos isolados e passíveis de recuperação de 

informações para o cadastro de curso/seminário. Essas melhorias do serviço de tele-

educação foram descritas nas User Stories (US 08, US 09) da seção 4.5 para serem 

implementadas na plataforma de ensino INDU. 

Além dessa melhoria, foi proposta a troca de informação entre o novo AVA 

denominado INDU e o DataNUTES, sistema de gestão do NUTES-UFPE, 

proporcionando com isso a coleta e consolidação dos dados de tele-educação, 

permitindo que o INDU tenha apenas os dados de uso dos serviços de tele-educação. 

 

Figura 32 - BPD do Modelo To Be do processo de Cadastra de uma ação educacional 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 33 - BPD do Modelo To Be do Subprocesso de Criar Curso 

Fonte: Elaboração própria. 

 Consolidação dos dados 

As melhorias propostas para a consolidação dos dados são, de fato, o grande 

ganho na coleta e transmissão para o MS dos indicadores do uso dos serviços de 

telessaúde através do SMART. Desta forma, foi proposto um processo de negócio com 

uma maior interação dos sistemas e estruturação dos dados gerados pelos mesmos. 

Acolhendo as propostas de melhorias levantadas na fase de análise de processo desse 

ciclo de vida, chegou-se à proposta do processo macro de coleta e transmissão de 

indicadores de telessaúde (Figura 34). Essas melhorias propostas para coletar e 

consolidar os dados no sistema DataNUTES estão descritas nas User Stories (US 12, 

US 13, US 14, US 15, US 16 e US 17) da seção 4.5 para serem implementadas pela 

equipe de sistemas do NUTES-UFPE. 
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Figura 34 – BPD do Modelo To Be do processo de negócio de Consolidar e Transmitir Indicadores para o SMART 

Fonte: Elaboração própria. 
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A proposta desse processo da Figura 34 tenta ao máximo a automatização dos 

subprocessos que apoiam sua execução, facilitando assim o trabalho da Assistente de 

Avaliação, que utilizará o sistema de gestão DataNUTES para realizar a ação de 

consolidar os indicadores e enviar para o MS. Isso diminuirá consideravelmente sua 

carga de trabalho manual para coletar e consolidar cada indicador, como já relatado na 

fase anterior de análise dos processos. Porém, ainda existe uma parte do processo 

sugerido realizada manualmente, que é a consolidação dos dados do quadro um da 

Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, mas como já foi comentado, são 

poucos indicadores nesse quadro para o tamanho do esforço de implementação e, por 

isso, foi deixado como ponto de melhoria para futuras interações do ciclo BPM. 

Os demais quadros da nota técnica são atendidos com os subprocessos de:  

 Consolidar Indicadores de Teleassistência (Figura 35) que viabiliza a 

coleta dos indicadores da teleconsultoria síncrona e assíncrona, quadro 

dois, avaliação desses serviços quadro cinco e os indicadores do 

telediagnóstico que contemplam o quadro três da nota técnica. 

 Consolidar Indicadores de Tele-educação(Figura 36) que viabiliza a coleta 

dos indicadores do quadro quatro quanto ao uso de tele-educação e o 

quadro seis que é a avaliação do uso da tele-educação. 

 

Figura 35 - BPD do Modelo To Be do subprocesso de Consolidar Indicadores de Teleassistência 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 36 - BPD do Modelo To Be do subprocesso de Consolidar Indicadores de Tele-Educação 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se que essa proposta de consolidação dos dados e maior uso dos sistemas 

legados do núcleo apenas são viáveis se as melhorias de cada serviço expostas nessa 

dissertação estiverem implementadas. Isso possibilita que os dados estejam corretos 

sintaticamente e semanticamente nos sistemas e os serviços de telessaúde ofertados 

pelo NUTES-UFPE sejam registrados nas plataformas INDU e HealthNet. 

 

4.5 Implantação do Processo 

Com as propostas de melhorias levantadas na fase 4.3, foram escritas User 

Stories para realizar a implementação dos avanços alcançados com a execução desse 

ciclo BPM e com isso implantar os processos propostos na fase anterior. A escolha por 

User Stories para representar as funcionalidades a serem implementadas nos sistemas 

e assim automatizar as rotinas propostas nos processos de negócio, é uma 

característica local do processo de desenvolvimento de software adotado pela equipe 

de sistemas do NUTES-UFPE. É utilizada metodologia ágil25 para o desenvolvimento 

                                            
25

Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são procedimentos que seguem uma filosofia 
própria de desenvolvimento interativo onde visa entregas pequenas de produtos funcionais de forma ágil. 
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de software, mais especificamente SCRUM26, assim a escolha de usar as User Stories 

viabiliza uma melhor incorporação das propostas de melhorias sugeridas nesse ciclo 

BPM. 

Essa interação de BPM com metodologias ágeis é uma tendência vivenciada pela 

abordagem BPM. Onde envolve procedimentos das metodologias ágeis na execução 

do seu ciclo de vida buscando, assim como as metodologias ágeis, uma maior 

flexibilidade e agilidade na construção de resultados (MAGALHÃES 2014). Desta 

forma, foram escritas User Stories para serem consumidas pela equipe de sistemas, 

proporcionando com isso a implantação gradativa dos processos de negócio propostos 

na fase anterior a esse ciclo de vida. 

 Teleconsultoria 

Para o serviço de teleconsultoria assíncrona foram descritas as User Stories 

(US): 

US 01 - Cadastro de uma nova solicitação – Informar desejo de encaminhamento  

 Como Solicitante do HealthNet, desejo informar se tenho intenção de encaminhar o paciente 

assistido, para análise futura da minha intenção de encaminhamento foi evitado. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Ao cadastrar uma solicitação, após inserir e associar os recursos necessários para a solicitação, 

faz-se necessário informar a intenção de encaminhamento. 

o Questão: Você tem intenção de encaminhar o seu paciente para um especialista?  

R- Sim ou Não, se Sim, para qual especialista (CBO). 

 

US 02 - Encerrar a solicitação - Avaliação 

 Como Solicitante de HealthNet, desejo encerrar a solicitação avaliando de forma clara e direta 

como foi o andamento da solicitação, para relatar um feedback sobre o serviço prestado de 

Teleconsultoria. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Ao encerrar uma solicitação de Teleconsultoria do tipo Questão Clínica ou Questão de Processo 

de Trabalho, o solicitante deve responder as perguntas: 

o Seu questionamento foi esclarecido pelo teleconsultor?  

R- (Sim, Não, Parcialmente ou Não sei informar) 

                                            
26

Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. Com Scrum, os 
projetos são divididos em ciclos chamados de Sprints. Onde cada Sprint contem um conjunto de 
funcionalidade a serem implementadas, essas funcionalidades estão descritas em User Stories. 
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o Qual o grau de satisfação com essa resposta? 

R- (Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo) (Lista Likert) 

 Ao encerrar uma solicitação de Teleconsultoria do tipo caso clínico (paciente associado à 

solicitação), o solicitante deve responder as perguntas anteriores dos outros dois tipos de 

Teleconsultoria além das perguntas a seguir: 

o A resposta fornecida modificou o seu diagnóstico ou conduta proposta inicialmente? 

R- (Sim ou Não) 

o Em relação ao encaminhamento do paciente, você conseguiu evitar o 

encaminhamento? 

R- (Sim ou Não) 

 

Já com a proposta de realizar o registro da teleconsultoria síncrona temos as 

seguintes User Stories: 

US 03 - Registro de Teleconsultoria Síncrona  

 Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de registrar a prestação 

desse serviço no sistema HealthNet, podendo utilizar dos campos já existentes para cadastro de um 

solicitação de Teleconsultoria informando os dados do Solicitante e as informações de sua dúvida, para 

registrar de forma estruturada e simples a prestação do serviço. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Ao cadastrar uma solicitação de Teleconsultoria síncrona, o sistema HealthNet deve oferecer ao 

Teleconsultor os mesmo campos de cadastro de uma solicitação de Teleconsultoria na sua 

modalidade assíncrona. 

 Além disso, o HealthNet deve, de forma simples e funcional, oferecer ao Teleconsultor a 

possibilidade de associar os dados de um Solicitante ao registro de Teleconsultoria Síncrona, 

através de um recurso de busca que ofereça a opção de buscar por um Solicitante cadastrado, 

informando algum dado do mesmo e, assim, associá-lo à Teleconsultoria.  

 

US 04 - Registro de Teleconsultoria Síncrona – Responder a Solicitação 

 Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de registrar a prestação 

desse serviço no sistema HealthNet, podendo registrar a resposta da dúvida do Solicitante no mesmo 

momento que realizo o cadastro de sua dúvida, para registrar de forma estruturada e simples a 

prestação do serviço. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Ao cadastrar uma solicitação de Teleconsultoria síncrona, o sistema HealthNet deve oferecer ao 

Teleconsultor os mesmo campos de resposta a uma solicitação de Teleconsultoria na sua 

modalidade assíncrona. Possibilitando que o Teleconsultor no momento da realização do serviço 

de Teleconsultoria síncrona tenha os mesmos recursos para responder uma solicitação de 

Teleconsultoria. 
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US 05 - Registro de Teleconsultoria Síncrona – Encaminha a Solicitação à Teleconsultoria 

Assíncrona 

 Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de registrar a prestação 

desse serviço no sistema HealthNet, podendo em casos de não ter o conhecimento para responder a 

dúvida do solicitante, encaminhar uma solicitação de Teleconsultoria na modalidade assíncrona, para 

registrar de forma estruturada e simples a prestação do serviço. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Ao cadastrar uma solicitação de Teleconsultoria síncrona, o sistema HealthNet deve oferecer ao 

Teleconsultor a possibilidade de encaminhar a dúvida do Solicitante para uma área de 

Teleconsultoria, onde a dúvida será tratada no serviço de Teleconsultoria assíncrona. 

 

 Telediagnóstico 

Para o serviço de telediagnóstico foram descritas as User Stories(US): 

US 06 - Cadastro de nova solicitação 

 Como Solicitante do serviço de Telediagnóstico, desejo cadastrar dados do paciente, exames a 

serem laudados, incluir uma suspeita clínica breve, se necessário incluir uma ficha clínica para melhor 

análise e enviar a solicitação para uma área de Telediagnóstico específica, para conseguir um laudo 

quanto aos exames da solicitação enviada. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O HealthNet deve disponibilizar para o Solicitante a possibilidade de cadastrar de forma 

obrigatória  as informações de:  

o Dados do Paciente; 

o Exames e suas características (Data e Hora do Exame, Modalidade do Exame – Código 

SIA, Parte do Corpo – Decs, Informar se usou Contraste e o arquivo do Exame); 

o Suspeita Clínica; 

o Área de Telediagnóstico que deseja enviar a solicitação; 

Além de poder incluir fichas clínicas para melhor descrever a solicitação de Telediagnóstico. 

 

US 07 - Responder a solicitação – Registrar Laudo 

 Como Teleconsultor do serviço de Telediagnóstico, desejo poder laudar de forma simples e 

direta as solicitações de Telediagnóstico, escolhendo o modelo de laudo e, se possível, incluindo anexos 

de documentos a esse laudo, para responder a solicitação de Telediagnóstico do meu Solicitante. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O Healthnet deve disponibilizar para o Teleconsultor a possibilidade de responder de forma 

simples e direta a solicitação de Telediagnóstico. Possibilitando ao Teleconsultor a escolha do 

modelo de laudo que deseja preencher, a partir disso disponibilizar os campos para o laudo. 
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Obs.: Atualmente a proposta leva em consideração que o Teleconsultor escolha o modelo de ficha 

para laudo. Porém, o ideal seria que, de acordo com os exames associados, apenas aparecessem as 

fichas de laudos correspondentes. Também como ponto de futura melhoria, podemos inserir um 

campo em branco para preenchimento livre. 

 

 Tele-Educação 

Para o serviço de tele-educação foram descritas as User Stories(US): 

US 08 - Cadastrar curso no INDU  

 Como Administrador do INDU, eu quero realizar o cadastro de um curso inserindo as 

informações pertinentes ao mesmo de forma estruturada e isolada campo a campo, para oferta de 

ações educacionais e para que todas as informações estejam estruturadas e passivas de retirada de 

relatórios necessários usando os dados de cada campo do cadastro de curso. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Os dados necessários para cadastro de um curso são: 

o Título; 

 Campo texto. 

o Data/Hora; 

 Campo data, junto com o campo para inserir o horário de ocorrência do 

curso/seminário. 

o Autor (Professor/Palestrante); 

 O professor/palestrante deve estar pré-cadastrado no sistema, para nesse 

momento apenas associar o login do usuário ao curso/seminário cadastrado. 

o Local de Transmissão do Curso (Fonte); 

 Campo texto. 

o Resumo; 

 Campo texto. 

o Público-Alvo; 

 Campo de auto-complete em forma de lista de valores, podendo inserir mais de 

um público-alvo. As escolhas de público-alvo são os cargos e ocupações do CBO. 

Na base do INDU deve-se guardar a referência ao id único de cada CBO 

selecionado para o curso. 

o Palavras-Chave; 

 Campo de auto-complete em forma de lista de valores, podendo inserir mais de 

uma palavra-chave. As escolhas de palavras-chave são os descritores da base de 

nomes Decs, disponibilizada em: http://decs.bvs.br/.Na base do INDU deve-se 

guardar a referência ao id único de cada decs selecionado para o curso como 

palavra-chave.  

 

US 09 - Cadastrar de objetos de aprendizagem  

 Como Administrador do INDU, eu quero realizar o cadastro de um objeto de aprendizado em um 

curso já cadastrado, para oferta de ações educacionais e para que todas as informações estejam 

http://decs.bvs.br/
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estruturadas e passivas de retirada de relatórios necessários usando os dados de cada campo do 

cadastro de objeto de aprendizagem. 

 

Critérios de Aceitação: 

 Os dados necessários para cadastro de um objeto de aprendizagem em um curso existente são: 

o Tipo de objeto de aprendizagem; 

 Campo de seleção. 

o Arquivo do objeto de aprendizagem; 

 Campo upload de arquivo. 

o Palavras-Chave; 

 Campo de auto-complete em forma de lista de valores, podendo inserir mais de 

uma palavra-chave. As escolhas de palavras-chave são os descritores da base de 

nomes Decs, disponibilizada em: http://decs.bvs.br/. Na base do INDU deve-se 

guardar a referência ao id único de cada decs selecionado para o curso como 

palavra-chave.  

 Obs.: Caso não seja inserida nenhuma palavra-chave, o objeto de aprendizagem 

herda as palavras-chave do curso ao qual está associado. 

 

US 10 - Avaliar Curso 

 Como um Aluno da plataforma INDU, eu gostaria de avaliar o curso de uma forma clara e direta, 

para classificar os cursos numa escala likert de qualidade.  

 

Critérios de Aceitação: 

 Poder avaliar o Curso como um todo de forma direta, como por exemplo, um pop up com uma 

lista likert de cinco pontos, ou um campo com uma lista de estrelas avaliativas como na imagem 

a seguir; 

 

Figura 37 – Sugestão de avaliação dos cursos com lista Likert da US 10 

Fonte: Elaboração própria. 

 

US 11 - Avaliar Objeto de Aprendizagem 

 Como um Aluno da plataforma INDU, eu gostaria de avaliar cada objeto de aprendizagem de 

uma forma clara e direta, para classificar os objetos numa escala likert de qualidade. 

Critérios de Aceitação: 

 Poder avaliar o Objeto de Aprendizagem de forma direta, por exemplo, ao abrir o objeto de 

aprendizagem, um pop up com uma lista likert de cinco pontos ser disponibilizada, ou um 

campo com uma lista de estrelas avaliativas. Objetos de aprendizagem: documento texto ou 

audiovisual disponibilizado para acesso dos profissionais em ambiente virtual. 

 

http://decs.bvs.br/
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 Consolidação dos dados 

Já para a consolidação dos dados foram sugeridas User Stories de criação de 

web services para realizar a comunicação entre os sistemas internos do NUTES-

UFPEque ofertam os serviços de telessaúde.  

US 12 - Enviar Dados de Uso do Serviço de Teleconsultoria – Solicitados pelo DataNUTES 

 Como plataforma de Teleassistência (HealthNet), devo prover ao sistema DataNUTES os seus 

indicadores mensais de produção da Teleassistência por projeto, para consolidar, monitorar e prestar 

contas dos indicadores de produção de Teleassistência de um determinado projeto ao MS. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O HealthNet deve disponibilizar web services que forneçam os dados de uso dos serviços de 

Teleassistência de um projeto num certo período mensal de tempo determinado pela requisição 

realizada pelo DataNUTES ao HealthNet. 

 O DataNUTES realizará uma requisição ao HealthNet passando os parâmetros de mês, ano e 

projeto que deseja solicitar os dados de produção da Teleassistência. 

 Os dados que o HealthNet necessita transferir para o DataNUTES são: 

Quanto Teleconsultoria (Síncrona e Assíncrona) 

o Lista das solicitações realizadas (respondidas e/ou finalizadas) no período de tempo 

informado. Dados para cada solicitação: 

 Número da Solicitação; 

 Login do Solicitante; 

 Tipo da Solicitação;  

 CID; (p/ casos clínicos) 

 Área de Teleconsultoria; 

 Avaliação da Satisfação; (Escala Likert) 

 Resolução da Dúvida; (Sim, Parcial, Não e Não sei) 

 Evitou o Encaminhamento; (Sim ou Não) 

o Por mês, avaliação pontual do serviço quanto: 

 Tempo médio de resposta para solicitações síncronas; 

 Tempo médio de resposta para solicitações assíncronas; 

 Percentual de solicitações respondidas no prazo. 

 

US 13 - Enviar Dados de Uso do Serviço de Telediagnóstico – Solicitados pelo DataNUTES 

 Como plataforma de Teleassistência (HealthNet), devo prover ao sistema DataNUTES os seus 

indicadores mensais de produção da Teleassistência por projeto, para consolidar, monitorar e prestar 

contas dos indicadores de produção de Teleassistência de um determinado projeto ao MS. 

 

Critérios de Aceitação: 



108 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

 O HealthNet deve disponibilizar web services que forneçam os dados de uso dos serviços de 

Telediagnóstico de um projeto num certo período mensal de tempo determinado pela 

requisição realizada pelo DataNUTES ao HealthNet. 

 O DataNUTES realizará uma requisição ao HealthNet passando os parâmetros de mês, ano e 

projeto que deseja solicitar os dados de produção da Telediagnóstico. 

 Os dados que o HealthNet necessita transferir para o DataNUTES são: 

Quanto Telediagnóstico 

o Lista das solicitações realizadas (respondidas e/ou finalizadas) no período de tempo 

informado. Dados para cada solicitação: 

 Número da Solicitação; 

 Login do Solicitante; 

 Tipo da Solicitação;  

Modalidade do Exame – Código SIA. 

 

US 14 - Transferir Dados de Uso do Serviço de Tele-Educação 

 Como plataforma de ensino INDU, devo prover ao sistema DataNUTES os seus indicadores 

mensais de produção da Tele-educação por projeto, para consolidar, monitorar e prestar contas dos 

indicadores de produção de Tele-educação de um determinado projeto ao MS. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O INDU deve disponibilizar ao DataNUTES web services que forneçam os dados de uso dos 

serviços de Tele-Educação de um projeto num certo período mensal de tempo determinado 

pela requisição realizada pelo DataNUTES ao INDU.  

 O DataNUTES realizará uma requisição ao INDU passando os parâmetros de mês, ano e projeto 

que deseja solicitar os dados de produção da Tele-Educação. 

 Os dados que o INDU necessita transferir para o DataNUTES são: 

o Lista dos participantes dos cursos realizados no período de tempo mensal determinado. 

 Login do usuário (CPF); 

 ID do curso; 

 Titulo do curso; 

 Data/Hora do curso; 

o Lista dos cursos realizados no período de tempo mensal determinado. 

 ID do curso; 

 Titulo do curso; 

 Data/Hora do curso; 

 Lista de palavras-chave (código Decs) do curso. 

 Avaliação do curso; 

o Lista de todos os acessos dos usuários aos objetos de aprendizagem acessados no INDU 

no período de tempo mensal determinado. 

 ID do objeto de aprendizagem; 

 Login do usuário (CPF); 

 Data/Hora do acesso ao objeto de aprendizagem; 

o Lista de todos os objetos de aprendizagem disponibilizados no INDU no período de 

tempo mensal determinado. 



109 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

 ID do objeto de aprendizagem; 

 Titulo do curso que o objeto de aprendizagem está associado; 

 Tipo do objeto de aprendizagem; 

 Lista de palavras-chave (código Decs) do objeto de aprendizagem; 

 Avaliação do objeto de aprendizagem; 

 Os dados devem ser transferidos para o DataNUTES através de web service disponibilizado pela 

plataforma de ensino INDU, onde o DataNUTES irá requisitar e coletar tais dados. 

 

Para realizar a requisição das solicitações web services foram criadas User 

Stories a serem implementadas pelo DataNUTES sistema de gestão do NUTES-UFPE 

e, com isso promover a comunicação entre os sistemas legados, realizando a coleta e 

consolidação dos indicadores de telessaúde e transmitindo os mesmos para o sistema 

SMART. 

US 15 - Solicitar indicadores mensais de produção da Tele-Educação por projeto 

 Como administrador dos serviços do DadaNUTES, desejo solicitar à plataforma de ensino os 

indicadores mensais de produção da Tele-educação por projeto, para consolidar, monitorar e prestar 

contas dos indicadores de produção de Tele-Educação de um determinado projeto. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador o recurso de solicitar, via web services, os 

indicadores mensais de produção da Tele-Educação de um determinado projeto. Desta forma, o 

DataNUTES deve disponibilizar ao administrador a possibilidade do mesmo informar o mês, o 

ano e o projeto que deseja solicitar os dados de produção da Tele-Educação, para consolidação 

dos indicadores do Smart no DataNUTES; 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador a possibilidade de automatizar o disparo da 

solicitação mensal para a plataforma de ensino solicitando os dados de uso dos serviços de Tele-

Educação; 

 O DataNUTES deve consolidar os dados coletados da plataforma de ensino consolidando os 

indicadores de Tele-Educação dos quadros 4 e 6 do Smart. Os dados solicitados pelo 

DataNUTESà plataforma de Tele-Educação são: 

o Lista dos participantes dos cursos realizados no período de tempo mensal determinado. 

 Login do usuário (CPF); 

 ID do curso; 

 Titulo do curso; 

 Data/Hora do curso; 

o Lista dos cursos realizados no período de tempo mensal determinado. 

 ID do curso; 

 Titulo do curso; 

 Data/Hora do curso; 

 Lista de palavras-chave (código Decs) do curso. 

 Avaliação do curso; 

o Lista de todos os acessos dos usuários aos objetos de aprendizagem acessados no INDU 

no período de tempo mensal determinado. 
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 ID do objeto de aprendizagem; 

 Login do usuário (CPF); 

 Data/Hora do acesso ao objeto de aprendizagem; 

o Lista de todos os objetos de aprendizagem disponibilizados no INDU no período de 

tempo mensal determinado. 

 ID do objeto de aprendizagem; 

 Titulo do curso ao qual o objeto de aprendizagem está associado; 

 Tipo do objeto de aprendizagem; 

 Lista de palavras-chave (código Decs) do objeto de aprendizagem; 

 Avaliação do objeto de aprendizagem; 

 Os dados importados da plataforma de Tele-Educação para o DataNUTES devem ser 

consolidados  cruzando com demais dados retidos no DataNUTES, concretizando e 

armazenando os indicadores de Tele-Educação descritos nos quadros 4 e 6 do Smart. 

 

US 16 - Solicitar indicadores mensais de produção da Teleassistência por projeto 

 Como administrador dos serviços do DadaNUTES, desejo solicitar à plataforma de 

Teleassistência os seus indicadores mensais de produção por projeto, para consolidar, monitorar e 

prestar contas dos indicadores de produção de Teleassistência de um determinado projeto. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador o recurso de solicitar, via web services, os 

indicadores mensais de produção da Teleassistência de um determinado projeto. Desta forma, o 

DataNUTES deve disponibilizar ao administrador a possibilidade do mesmo informar o mês, o 

ano e o projeto que deseja solicitar os dados de produção da Teleassistência (Teleconsultoria 

Síncrona, Teleconsultoria Assíncrona e Telediagnóstico), para consolidação dos indicadores do 

Smart no DataNUTES; 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador a possibilidade de automatizar o disparo da 

solicitação mensal para a plataforma de Teleassistência (HealthNet) solicitando os dados de uso 

dos serviços de Teleassistência (Teleconsultoria Síncrona, Teleconsultoria Assíncrona e 

Telediagnóstico); 

 O DataNUTES deve consolidar os dados coletados da plataforma de Teleassistência 

consolidando os indicadores de (Teleconsultoria Síncrona, Teleconsultoria Assíncrona e 

Telediagnóstico) dos quadros 2, 3 e 5, do Smart. Os dados solicitados pelo DataNUTES à 

plataforma de Teleassistência são: 

Quanto Teleconsultoria (Síncrona e Assíncrona) 

o Lista das solicitações realizadas (respondidas e/ou finalizadas) no período de tempo 

informado. Dados para cada solicitação: 

 Número da Solicitação; 

 Login do Solicitante; 

 Tipo da Solicitação;  

 CID; (p/ casos clínicos) 

 Área de Teleconsultoria; 

 Avaliação da Satisfação; (Escala Likert) 

 Resolução da Dúvida; (Sim, Parcial, Não e Não sei) 

 Evitou o Encaminhamento; (Sim ou Não) 

o Por mês, avaliação pontual do serviço quanto: 
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 Tempo médio de resposta para solicitações síncronas; 

 Tempo médio de resposta para solicitações assíncronas; 

 Percentual de solicitações respondidas no prazo. 

Quanto Telediagnóstico 

o Lista das solicitações realizadas (respondidas e/ou finalizadas) no período de tempo 

informado. Dados para cada solicitação: 

 Número da Solicitação; 

 Login do Solicitante; 

 Tipo da Solicitação;  

 Modalidade do Exame – Código SIA. 

 Os dados importados da plataforma de Teleassistência para o DataNUTES devem ser 

consolidados cruzando com demais dados retidos no DataNUTES, concretizando e armazenando 

os indicadores de Teleassistência (Teleconsultoria e Telediagnóstico) descritos nos quadros 2, 3 

e 5 do Smart. 

 

 

US 17 - Transferir dados de um ou mais quadros de indicadores para o Smart 

 Como administrador dos serviços do DataNUTES, desejo transferir para o Smart os indicadores 

de determinado quadro referente ao uso do serviço de um projeto em um determinado mês/ano, para 

prestar contas ao Ministério da Saúde sobre o uso dos serviços de Telessaúde ofertados no pelo NUTES. 

 

Critérios de Aceitação: 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador dos serviços do DataNUTES a possibilidade 

de, através de requisições web services, transferir os dados de um ou mais quadros de 

indicadores de um certo projeto em um determinado mês/ano. Como exemplificado na figura 

da User Storie - Gerenciar de forma geral os Indicadores do Smart.  

 

Além das User Stories (US) para promover a comunicação entre sistemas, foram 

pensados e propostos US que oferecessem à Assistente de Avaliação o mínimo de 

recurso operacional para controlar e avaliar a coleta e transmissão dos indicadores 

para o SMART. Com isso as User Stories (US 18, US 19) a seguir sugerem a criação 

de um módulo no DataNUTES para o controle da coleta e envio dos indicadores de 

telessaúde do NUTES-UFPE. 

US 18 - Gerenciar de forma geral os Indicadores do Smart 

 Como administrador dos serviços do DataNUTES, desejo visualizar de forma estruturada em 

tabela os quadros de indicadores do Smart por mês e por projeto, indicando os quadros que o 

DataNUTES ainda não tenha consolidado, os quadros que já tenha consolidado e os quadros que já 

foram enviados para o Smart, para auditoria e controle do gerenciamento dos indicadores quadro a 

quadro por projeto que serão consolidados no DataNUTES e enviados para o Smart. 

 

Critérios de Aceitação: 
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 • O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador dos serviços uma visão geral dos 

quadros de indicadores do Smart por projeto, como exemplifica a imagem abaixo. Deve deixar 

claro por projeto, de qual quadro de indicadores ainda devem ser coletadas informações das 

plataformas de serviços, quais quadros ainda faltam ser enviados ao Smart e, por fim, quais 

quadros já tiveram suas informações enviadas. A cada linha dessa tabela, temos uma 

estratificação dos indicadores do Smart por mês/ano e projeto vinculado ao NUTES. 

 

Figura 38 - Sugestão de quadro de acompanhamento de envio de dados para o MS – US 18 

Fonte: Elaboração própria. 

 O DataNUTES deve permitir ao administrado dos serviços poder solicitar os dados dos 

indicadores de cada quadro de indicadores à sua respectiva plataformas de Teleassistência 

(HealthNet) e/ou Tele-Educação (INDU). 

 O DataNUTES deve permitir ao administrado dos serviços poder transmitir ao Smart os dados 

dos indicadores de cada quadro ou de um conjunto de quadros que ainda não foram 

transmitidos. 

 O DataNUTES deve ofertar ao administrador dos serviços a possibilidade de visualizar de forma 

detalhada os quadros e seus indicadores já consolidados no DataNUTES quanto ao mês, ano e 

projeto. 

 

US 19 – Visualizar no DataNUTES os Indicadores do Smart detalhadamente quadro a quadro 

 Como administrador dos serviços do DataNUTES, desejo visualizar de forma estruturada e 

detalhada os indicadores do Smart quadro a quadro, de um determinado mês/ano de um projeto, para 

auditoria e controle do gerenciamento dos indicadores quadro a quadro por projeto que já foram 

consolidados no DataNUTES 

 

Critérios de Aceitação: 

 O DataNUTES deve disponibilizar ao administrador dos serviços uma visão geral dos quadros de 

indicadores do Smart por projeto, de uma forma detalhada, onde o administrador posso analisar 

os indicadores já consolidados no DataNUTES de cada quadro do Smart. . Essa visão estruturada 

dos quadros e seus indicadores pode ser semelhante a que temos no site do Smart ao detalhar o 

log que submissão dos indicadores para plataforma Smart - 

http://smart.telessaude.ufrn.br/webapp/relatorio_recebimento_indicador/14/022015 

http://smart.telessaude.ufrn.br/webapp/relatorio_recebimento_indicador/14/022015
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Figura 39 - Sugestão de acompanhamento detalhado dos dados enviados ao MS US 19 

Fonte: Elaboração própria. 

Obs.: Exibindo os dados dos quadros separados por abas. 

 

Assim, nessa fase de implantação do ciclo de vida foram descritas as User Stories 

e solicitadas à equipe de desenvolvimento dos sistemas INDU, HealthNet e 

DataNUTES suas implementações. Contudo, como já comentado nessa dissertação, 

aos poucos as US estão sendo contempladas nas Sprints da metodologia SCRUM, 

possibilitando assim a melhor coleta dos indicadores de telessaúde do NUTES e seu 

envio para o MS através da plataforma SMART. 

 

4.6 Monitoramento e Controle do Processo 

Segundo a metodologia EBPM, essa fase do ciclo de vida BPM tem por objetivo 

monitorar a execução dos processos implantados na fase anterior, de modo que seja 

possível ter as informações necessárias a partir dos indicadores de desempenho (KPI) 

de cada processo. Isso possibilita a tomada de decisão para melhoria dos processos e, 

consequentemente, ocasiona uma melhoria nos negócios da organização. Na fase de 

planejamento, foi relatado que os indicadores de desempenho a serem alcançados 



114 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

eram os próprios indicadores já descritos na Nota Técnica nº005/2014 – 

DEGES/SGTES/MS. 

Com a implantação gradual das melhorias sugeridas, ao poucos os indicadores 

do uso dos serviços de telessaúde foram sendo coletados e passivos de análise e 

transmissão. Porém, até o momento da pesquisa, nem todas as US foram 

implementadas, com isso o processo de coleta dos indicadores ainda não chegou a 

sua total implantação. Contudo, com a incorporação das bases de dados (CNES, CBO, 

IBGE, entre outras) que apoiam a consolidação dos indicadores, a implementação já foi 

realizada com sucesso nos sistemas do NUTES. Isso proporcionará a 

interoperabilidade sintática e semântica dos dados, diminuindo uma grande carga de 

trabalho manual de tradução dos dados gerados pelos sistemas de telessaúde do 

núcleo.  

Com o auxílio do mapeamento dos processos e melhor entendimento dos 

indicadores, foram realizadas as melhorias quanto aos US 01 e US 02 do serviço de 

teleconsultoria, possibilitando a coleta dos indicadores do quadro cinco da Nota 

Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. Auxiliando a consolidação dos indicadores 

de teleconsultoria, a incorporação das bases de dados de apoio aos indicadores, 

acarretou na consolidação dos indicadores do quadro dois e três realizadas pelo 

próprio sistema HealthNet, que possui scripts que conseguem materializar os 

indicadores já corretos em sua sintaxe e semântica para serem enviados para o 

SMART. Essa melhoria chegou a ser implantada com o auxílio da planilha (Figura 12 - 

Planilha comparativa dos indicadores SMART com os serviços do ) que faz uma 

descrição dos quadros e onde cada indicador é consolidado, com auxilio dos processos 

de negócio modelados nesse ciclo de vida. 

A teleconsultoria síncrona ainda está sendo executada como descrita no seu 

processo de negócio (Modelo As Is), as melhorias sugeridas para esse serviços estão 

sendo nesse momento implementadas no sistema HealthNet, onde ainda serão 

realizados testes e disponibilizados para implantação na promoção desse serviço. 

Contudo, por ter um percentual baixo de utilização em relação à teleconsultoria 

assíncrona, a consolidação dos indicadores desse serviço não remete a uma grande 

demanda para os colaboradores do NUTES.  
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Já no serviço de telediagnóstico com a incorporação no HealthNet das bases de 

dados de apoio aos indicadores, os indicadores do quadro três referentes a esse 

serviço foram alcançados com o apoio do entendimento semântico dos indicadores 

proporcionado pela compreensão do processo de negócio deste serviço. Assim as US 

06 e US 07 foram implementadas, mas não chegaram ainda a ser disponibilizadas para 

o uso. Contudo, como relatado, mesmo sem o uso das melhorias sugeridas foi possível 

adequar os indicadores desse serviço, deixando claro que existe a necessidade de 

implementação das melhorias pelo real entendimento da natureza do serviço, 

proporcionada pela análise do processo de negócio que descreve o telediagnóstico. 

Quanto aos indicadores de tele-educação foram consolidados com a transmissão 

para o DataNUTES dos dados de uso da tele-educação através do antigo AVA, 

AVARedeNUTES. Pelo fato do sistema de gestão DataNUTES conter as informações 

de cada usuário dos serviços ofertados no NUTES-UFPE, o AVA necessita enviar os 

dados de uso da tele-educação para o DataNUTES, que por fim consolida os dados 

desse serviço. Assim as US 14 e US 15, foram implementadas com o intuito de 

materializar os indicadores do quadro quatro. Porém, as US 08, US 09, US 10 e US 11 

estão sendo implementadas no novo AVA denominado INDU e, com isso melhorando 

esse processo de coleta de dados da tele-educação e viabilizando a coleta dos 

indicadores no quadro seis, que ainda não está sendo realizada.  

A comunicação entre os sistemas, que é representada pela implementação das 

US 12, US 13, US 14, US 15, US 16 e US 17, foi priorizada e implementada garantindo 

a interoperabilidade entre os sistemas internos do NUTES-UFPE e acarretando a 

consolidação dos indicadores da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. As 

US 18 e US 19 ainda não foram priorizadas para implementação, causando com isso a 

avaliação por meio de planilhas dos indicadores produzidos pelos sistemas do NUTES-

UFPE. Porém, a Assistente de Avaliação não tem mais o enorme trabalho de tradução 

e consolidação dos indicadores que tinha ao início desse trabalho.  

 

4.7 Resumo do capítulo 

Nesse capítulo foi apresentada a execução do ciclo de vida BPM como unidade 

de análise desse estudo, tendo como objetivo promover a interoperabilidade entre os 
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sistemas de telessaúde do NUTES-UFPE e assim coletar os indicadores de uso dos 

serviços de telessaúde descritos na Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS. 

Com a intenção de melhorar o processo de consolidação dos indicadores e 

transmissão dos mesmos para o MS através da plataforma SMART a aplicação da 

abordagem BPM viabilizou um melhor entendimento semântico dos indicadores e 

possibilitou a concretização da sintaxe dos dados para serem interoperáveis.  
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Capítulo  

5 

5. Considerações Finais 
 

 

O último capítulo deste trabalho apresenta as considerações finais sobre o 

estudo de caso, as limitações encontradas no estudo, as possibilidades para realização 

de trabalhos futuros e a conclusão final do trabalho. 

 

 

5.1 Considerações sobre o Estudo de Caso 

Com o objetivo de promover a integração entre os sistemas de telessaúde do 

NUTES-UFPE para efetivar a coleta dos indicadores dos serviços prestados, esse 

estudo foi executado com a premissa de aplicar o ciclo de vida BPM na organizaçãoe 

alcançar assim esse objetivo. Destaca-se como um caso único aplicado a uma 

organização usando e produzindo dados reais para a mesma, melhorando o ambiente 

organizacional aplicado.  

No capítulo 4 de resultados são relatadas as inúmeras contribuições dessa 

pesquisa, tendo como destaque: 



118 

 

 

Danilo Farias Soares da Silva 

 

 O entendimento sintático e semântico dos indicadores da Nota Técnica 

nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, produzindo a planilha da Figura 12 para 

documentação e estruturação do entendimento alcançado.  

 O mapeamento dos processos de negócio dos serviços de telessaúde ofertados 

pelo NUTES-UFPE, realizando a documentação detalhada de cada processo 

deixando com isso, uma base de conhecimento a organização que servirá para 

realização de análises futuras mais detalhadas da execução dos serviços 

ofertados. 

 Decorrente da análise dos processos modelados e do entendimento dos 

indicadores a serem coletados, uma boa contribuição foi a identificação e 

implantação nos sistemas de informação do NUTES-UFPE das bases de dados 

básicos (CNES, CBO, IBGE, entre outras), que apoiam a consolidação dos 

indicadores dos serviços de telessaúde. 

 Com a elaboração do projeto cliente de comunicação do DataNUTES com o 

sistema SMART, a equipe de desenvolvimento do NUTES-UFPE viabilizou a 

interoperabilidade com o sistema SMART nos níveis de sistema e de estrutura. 

Essa contribuição garantiu a etapa funcional do envio dos indicadores para o 

MS, contudo, só com as contribuições relatadas anteriormente foi possível 

garantir a interoperabilidade nos demais níveis de sintaxe e semântica. Destaca-

se também que, com o conhecimento adquirido com a experiência vivenciada na 

comunicação web services efetiva entre o SMART e o DataNUTES, foi possível 

realizar o mesmo procedimento na comunicação entre os sistemas internos do 

núcleo. 

 Por fim, uma grande contribuição deste estudo foi a utilização de User Stories, 

prática da metodologia ágil, que possibilitou a implementação e implantação dos 

pontos de melhoria propostos na fase de análise dos processos de negócio do 

ciclo de vida BPM. O uso das User Stories trouxe à pesquisa um viés de imersão 

do estudo no ambiente de sua aplicação, onde a equipe de desenvolvimento do 

NUTES-UFPE utiliza o SCRUM como metodologia de desenvolvimento de 

software, proporcionando com isso uma melhor familiarização e aceitação da 

implementação dos pontos de melhoria identificados e propostos na execução 

do ciclo de vida BPM na organização. 
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Com a execução do ciclo de vida BPM foi possível realizar a coleta dos dados e 

consolidação dos indicadores do uso dos serviços de telessaúde ofertados pelos 

diversos sistemas e departamentos do NUTES-UFPE, garantindo com isso a 

interoperabilidades entre os sistemas, além da troca de dados entre o DataNUTES e o 

SMART, viabilizando o envio dos indicadores de produção do NUTES-UFPE para o 

MS.  

 

5.2 Limitações do Estudo 

As limitações desta pesquisa estão de fato atreladas ao contexto de aplicação do 

estudo de caso, que foi executado no Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal 

de Pernambuco que conta com uma equipe de desenvolvimento de software reduzida, 

em comparação a outros ambientes de desenvolvimento de software. Isso ocasionou 

algumas limitações na implementação e implantação das User Stories propostas nesse 

trabalho, que buscam um maior uso dos sistemas do núcleo e, com isso provoca uma 

maior carga de desenvolvimento de software para essa equipe reduzida de pouco mais 

de seis colaboradores, boa parte deles estagiários.  

Outro ponto a ser destacado das limitações desta pesquisa é o entendimento 

semântico sobre os indicadores da Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS, 

onde o próprio MS não tinha conhecimento abrangente dos conceitos de cada 

indicador. Isso acarretou em diversas lacunas conceituais para livre interpretação dos 

núcleos de telessaúde quanto à natureza semântica dos indicadores. Foram realizadas 

reuniões com equipes do MS no intuito de sanar essa dificuldade, contudo esse ponto 

ainda é considerado uma ameaça à validação dos dados coletados e assim uma 

limitação destacada nessa pesquisa. 

 

5.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

Diante das limitações apresentadas, para trabalhos futuros é recomendada a 

implementação de todas as User Stories propostas na execução do estudo de caso, 

resultando numa melhor disponibilidade através de sistemas para avaliar e monitorar a 

coleta dos indicadores no NUTES-UFPE, como recomendado nas US 18 e US 19.  
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Uma proposta de trabalho futuro seria a implementação de um módulo de 

visualização dos indicadores no sistema HealthNet, para que os auditores dos serviços 

de teleconsultoria e telediagnóstico monitorassem o andamento dos processos 

executados pelos colaboradores do NUTES-UFPE. Essa proposta de visualização dos 

indicadores poderia refletir as técnicas exploradas nos trabalhos de Joshi (2012) e 

Campos Filho (2014). 

Por ser um estudo de caso aplicado à BPM, uma recomendação de trabalho 

futuro seria a execução novamente do ciclo de vida BPM descrito no estudo de caso, 

tentando melhorar os processos já modelados e com isso alcançando resultados mais 

adequados à realidade da organização. Por fim, comparando os ganhos de um ciclo 

vida para o outro, desenvolvendo um estudo empírico dos dados dessa comparação, 

realizando assim uma investigação na maturidade do NUTES-UFPE quanto à adoção 

da abordagem BPM em sua estratégia organizacional. 

 

5.4 Conclusões 

Com o objetivo de responder as questões de pesquisa descritas nas seções 1.2 e 

3.1, a execução do estudo de caso e os resultados alcançados relatados no capitulo 4 

levam ao esclarecimento dessas questões levantadas, efetivando assim a realização 

da coleta dos indicadores dos serviços de telessaúde do NUTES-UFPE, chegando ao 

objetivo determinado para o estudo de caso.  

Conclui-se então que a utilização de BPM auxilia a viabilização da 

interoperabilidade entre sistemas trazendo um maior entendimento semântico e 

sintático dos dados trocas entre os sistemas. Isso proporciona para a organização uma 

maior facilidade em realizar modificações e relampejar sua estratégia de negócio, 

buscando sempre por melhorias a serem implantadas. 
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7. Anexos 
 

 

APÊNDICE A - Nota Técnica nº005/2014 – DEGES/SGTES/MS 
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