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RESUMO 

O alto índice de despesas com a sinistralidade de tratamentos odontológicos 

tem dificultado o equilíbrio econômico e orçamentário das empresas operadoras de 

planos odontológicos. A busca por soluções mediada pela Tecnologia da Informação 

tem o propósito de diminuir tais custos de operação e tem sido um dos objetos de 

estudo dessas empresas. Um dos principais motivadores para o aumento da 

sinistralidade concentra-se na forma como a operadora autoriza a execução dos 

tratamentos odontológicos solicitados por seus prestadores de serviço (dentista). O 

grande desafio dos peritos é estabelecer o equilíbrio entre a detecção de 

incoerências em tempo hábil, de tal forma que não prejudique o atendimento dos 

beneficiários, sem permitir a efetivação de despesas indevidas. Este trabalho tem o 

objetivo de investigar deficiências que uma empresa operadora de plano 

odontológico de médio porte possui para avaliar os tratamentos solicitados. 

Utilizando-se a notação Business Process Modeling Notation (BPMN) foi realizado 

um mapeamento dos processos envolvendo todo o ciclo dos planos de tratamento, 

identificando os fatores críticos que comprometem a qualidade do processo de 

tomada de decisão sob as autorizações concedidas. Também é abordado como o 

ambiente computacional existente na empresa automatiza esses processos. 

Baseado nessa análise é proposto o redesenho dos processos críticos apoiados por 

um Sistema Especialista (SE), que integrado ao ambiente computacional existente 

visa suprir as necessidades identificadas. No SE proposto são abordadas técnicas 

para representar o conhecimento utilizado pelos peritos durante o processo de 

tomada de decisão. 

 

 

Palavras-chave: Sistemas Especialistas, Representação do Conhecimento, 

Notação para Modelagem de Processo de Negócio (BPMN), Operadora de planos 

odontológicos. 

 



 

 

ABSTRACT 

The high rate of expenses with claims for dental treatment has made the 

economic and budgetary balance of dental insurance companies difficult. The search 

for solutions mediated by Information Technology has the purpose of reducing such 

costs of operation and has been a study subject of these companies. One of the 

main reasons for the increase of the sinister rate focuses on how insurance 

companies authorize the execution of a dental treatment required by their service 

providers (dentists). The great challenge for experts is to set a balance in the 

detection of inconsistencies in time, so it won’t jeopardize the care of beneficiaries, 

without allowing the execution of undue expenditure. This study aims to investigate 

deficiencies that a medium size dental insurance company has to evaluate the 

requested treatments. A mapping of the process that involves the entire cycle of the 

treatment plans and identifies the critical factors that can harm the quality of the 

process of making a decision under given authorization was made using the 

Business Process Modeling Notation (BPMN). This study discusses also how the 

computing environment that exists in the company automates these processes. 

Based on this analysis, the redesign of critical processes supported by an expert 

system (ES) is proposed, which integrated with the existing computing environment 

aims to overcome the identified needs.  Techniques to represent the knowledge used 

by experts during the process of making a decision are discussed In the ES 

proposed. 
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1 INTRODUÇÃO 

O alto índice de despesas com a sinistralidade de tratamentos odontológicos 

tem dificultado o equilíbrio econômico e orçamentário das empresas operadoras de 

planos odontológicos.  

Segundo dados da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) as 

operadoras do segmento odontológico tem diminuído seu percentual de despesas 

assistenciais com seus beneficiários ao longo dos anos, o que reflete o constante 

estudo do segmento por soluções que aperfeiçoem a incidência de sinistros (ANS, 

2011). 

Segundo Ferreira (1986), sinistro é “Ocorrência de prejuízo ou dano (incêndio, 

acidente, naufrágio, etc.) em algum bem sobre o qual se fez seguro”. 

 No caso de uma operadora de plano odontológico que prover seguro em saúde 

bucal, os sinistros ocorrem quando algum dos prestadores de serviços (dentistas) 

realiza pelo menos um procedimento odontológico nos beneficiários da operadora. 

Porém, os prestadores necessitam de autorização prévia da operadora para realizar 

os procedimentos solicitados.  

1.1  MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA  

Em junho de 2011, dados divulgados pela ANS revelaram que no primeiro 

semestre do ano de 2011 as operadoras de planos odontológicos de médio porte 

tiveram uma taxa de sinistralidade de 52,9%, o que representa o percentual de 

despesas com sinistros em relação a receita da empresa (ANS, 2011). 

Um dos principais causadores do aumento da sinistralidade concentra-se na 

forma como a operadora toma decisões sobre os tratamentos odontológicos 

solicitados por seus prestadores de serviços (dentistas).  



Capítulo1. Introdução - 2 

 

 

O processo de tomada de decisão sobre os tratamentos odontológicos 

solicitados é de responsabilidade dos peritos. Eles enfrentam grandes dificuldades 

para identificar erros técnicos e fraudes nas solicitações que são demandas, por se 

tratar de um trabalho rotineiro, onde os peritos recebem inúmeras solicitações para 

analisar e apresentar respostas em um curto espaço de tempo. Soluções mediadas 

pela Tecnologia da Informação – (TI) são adotadas, buscando automatizar o 

processo de tomada de decisão, provendo maior eficiência e eficácia nos resultados. 

No mercado é possível encontrar diversas soluções em TI que buscam 

automatizar os processos de tomada de decisão. Essa automação é provida por um 

conjunto de regras que representam o conhecimento utilizado para auxiliar os 

peritos, ou até mesmo tomar decisões sobre os planos de tratamentos odontológicos 

solicitados pelos prestadores de serviço (dentistas).  

Essas regras possuem as limitações providas pelos sistemas convencionais, 

onde o conhecimento sobre a área de atuação do sistema encontra-se no código-

fonte, o que dificulta e restringe a manutenção desse conhecimento (HARMON & 

KING, 1988). 

Buscando suprir as dificuldades de manutenção do conhecimento, a empresa 

envolvida no estudo do presente trabalho, optou em desenvolver um sistema 

próprio, a fim de obter uma maior flexibilidade na manipulação das regras 

(representação do conhecimento). Entretanto, outros problemas foram 

desencadeados no desenvolvimento e manutenção do sistema próprio. 

1.2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Na operadora, envolvida no estudo, destaca-se a problemática com a 

interpretação e manutenção das regras, que representam o conhecimento sob o 

qual as decisões sobre os planos de tratamentos odontológicos são tomadas. Esse 

problema é agravado quando os profissionais envolvidos nas criações e 

implementações, dessas regras, são substituídos por novos profissionais, o que 

torna perdido boa parte do conhecimento construído. 
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A falta de uma boa gestão, dessas regras, acarreta na qualidade das tomadas 

de decisões sob os tratamentos odontológicos. 

Este trabalho objetiva responder as seguintes questões que representam o 

problema da pesquisa: 

Como formalizar o conhecimento de um especialista, perito em tratamentos 

odontológicos, de tal forma que o conteúdo construído possa ser manipulado e 

preservado por qualquer perito da operadora? 

E como automatizar decisões baseada nas regras construídas pelos peritos? 

1.3  OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de investigar deficiências que uma empresa 

operadora de plano odontológico, de médio porte, possui, para avaliar os 

tratamentos solicitados. Propondo um redesenho do processo de tomada de 

decisão, automatizado por um sistema especialista integrado com o ambiente 

computacional existente na operadora.  

O objetivo deste trabalho reflete sob os seguintes desdobramentos: 

• Mapear o ciclo dos tratamentos odontológicos que são solicitados à 

operadora; 

• Investigar o ambiente computacional existente na operadora de planos 

odontológicos, no que condiz com o ciclo que envolve o tratamento 

odontológico; 

• Identificar pontos críticos que comprometem a qualidade do processo de 

tomada de decisão sob os tratamentos odontológicos solicitados à 

operadora; 

• Propor uma formalização do conhecimento utilizado pelos peritos no 

processo de tomada de decisão; 
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• Propor o redesenho do processo de tomada de decisão, automatizando-o 

com um sistema especialista integrado com o ambiente computacional, 

existente na operadora, possibilitando a gestão do conhecimento do perito. 

1.4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa tem como propósito encontrar solução para um problema através de 

um conjunto de ações racionais e sistemáticas. A pesquisa é realizada quando há 

ausência de informações para resolução de um problema (SILVA & MENEZES, 

2001).  

1.4.1 TIPO DA PESQUISA 

Segundo Jung (2004), a pesquisa cientifica é classificada quanto à natureza, 

quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Conforme apresentado na Figura 

1. 

 

 

Figura 1 - Classificações de pesquisas científicas - Fonte: 
Adaptado de JUNG (2004) 
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Quanto à natureza, a pesquisa utilizada neste trabalho foi a Aplicada, por 

objetivar a aplicação do conhecimento gerado a um problema especifico. (SILVA & 

MENEZES, 2001). 

Quanto aos objetivos, foi utilizada a pesquisa exploratória, por ter como 

finalidade a descoberta de teorias e práticas que modificarão as existentes (JUNG, 

2004). 

Para Ciribelli (2003), A pesquisa exploratória envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão do fato 

estudado.  

Quanto aos procedimentos adotados neste trabalho, a pesquisa Operacional foi 

utilizada por ter como princípio a investigação de forma sistemática e racional dos 

processos envolvidos na realização de uma atividade, com a finalidade de orientar a 

melhor opção para a tomada de decisão (JUNG, 2004). 

Ainda em relação aos procedimentos, também foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a fim de coletar informações que proporcione uma visão mais ampla 

sobre o tema estudado (SILVA & MENEZES, 2001). 

1.4.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

O planejamento e a organização da pesquisa seguiram as seguintes etapas: 

levantamento de informações relevantes para o tema estudado, mapeamento do 

ambiente existente na operadora do plano odontológico e a proposição de um 

sistema especialista para sanar problemas identificados no ambiente estudado. 

Na etapa inicial, mediada por entrevistas com os especialistas e pesquisas 

bibliográficas, foram apuradas informações com o propósito de ampliar o 

conhecimento sobre o tema estudado. As fontes utilizadas na pesquisa foram livros, 

artigos científicos, revistas, obras captadas em meio eletrônico, teses e dissertações. 
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As informações coletadas abrangem conceitos e práticas utilizadas para o 

desenvolvimento de Sistemas Especialistas, técnicas para mapeamento de processo 

de negócio e preservação das peculiaridades do mercado de atuação das 

operadoras de planos odontológicos.  

Na próxima fase, foi analisado o domínio do problema, através de uma 

investigação das principais necessidades da operadora de plano odontológico.  Na 

análise, problemas críticos foram identificados no mapeamento dos processos de 

tomada de decisão sobre os tratamentos odontológicos. Também, foram 

identificados limitações no ambiente computacional existente na operadora. 

Por fim, na última fase, baseado nos conceitos levantados e problemáticas 

identificadas no ambiente envolvido no estudo, um redesenho dos processos críticos 

foram propostos, sugerindo uma automação apoiada por um Sistema Especialista 

integrado ao ambiente computacional existente na operadora. 

Técnicas de representação do conhecimento foram adotadas para formalizar e 

proporcionar a tomada de decisão. A escolha da técnica de representação do 

conhecimento adotada foi motivada mediante uma análise realizada nas regras já 

formuladas pelos peritos; buscou-se selecionar regras com diferentes estruturas em 

diferentes níveis de complexidade, para identificar características que se 

assemelhem com as técnicas de representações existentes na literatura. 

1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho divide-se em cinco capítulos e está organizado da seguinte 

forma: 

No capítulo 1, abordaram-se as motivações e relevâncias da construção do 

presente trabalho, definindo o problema que se deseja resolver, a metodologia de 

pesquisa utilizada e os objetivos propostos. 

O capítulo 2 apresenta as fundamentações teóricas às quais fornecem os 

conceitos utilizados em toda construção do presente trabalho. São abordados: as 

peculiaridades que envolvem uma operadora de plano odontológico, em seu âmbito 
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legal, perante o regulamentador de seu segmento de atuação; sistema especialista 

com os devidos aspectos relevantes para sua construção; técnicas e modelagem de 

processo de negócio. 

O capitulo 3 apresenta o contexto da operadora envolvida no estudo, assim 

como seus atuais processos para tomada de decisão, suas limitações e ambiente 

computacional existente. 

No capítulo 4 é redesenhado os processos que são considerados críticos para a 

tomada de decisão sobre os tratamentos odontológicos.  É proposto um sistema 

especialista que integrado ao ambiente computacional existente na operadora, visa 

formalizar o conhecimento dos peritos e automatizar as tomar decisões sob a 

perspectiva do redesenho do processo. 

No capitulo 5 são realizadas as considerações finais, contendo: as principais 

contribuições deste trabalho com suas principais dificuldades e limitações. Como 

também, sugestões de trabalhos futuros baseados na evolução deste trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados conceitos que são necessários para uma melhor 

compreensão, os quais fundamentam as soluções propostas pelo presente trabalho. 

2.1  INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 

Na literatura não há uma única definição para IA. Porém, seu principal objetivo é 

fazer com que a inteligência humana seja imitada por máquinas. (TURBAN, 

MCLEAN, WETHERBE, 2002).  

Os computadores são glorificados por conseguir calcular rapidamente grandes 

volumes de dados. Entretanto, um computador pode ser utilizado para ir bem mais 

longe como executar qualquer tarefa que o cérebro humano pode realizar 

(FEIGENBAUM apud TURING, 1996). 

Segundo Russel & Norving (2004), a IA é representada por quatro categorias 

que são abordadas como estratégias que têm sido seguidas por pesquisadores, por 

não haver uma exata definição para IA os autores citam algumas definições 

encontradas na literatura, conforme apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1- Definições de inteligência artificial. Fonte: (Russell & Norving, 2004) 

Sistemas que pensam como seres humanos Sistemas que pensam racionalmente 
“O novo é interessante esforço para fazer os 

computadores pensarem... maquinas com 
mentes, no sentido total e literal” (Haugeland, 

1985) 

“O estudo das faculdades mentais pelo uso de 
modelo computacionais” (Charniak e 

McDermott, 1985) 

“[Automatização de] atividades que associamos 
ao pensamento humano, atividades como a 

tomada de decisões, a resolução de problemas, o 
aprendizado ...” (Bellman, 1990) 

“O estudo das computações que tornam 
possível perceber, raciocinar e agir.” (Winston, 

1992) 

Sistemas que atuam como seres humanos Sistemas que atuam racionalmente 
“A arte de criar máquinas que executam funções 
que exigem inteligência quando executadas por 

pessoas.” (Kurzweil, 1990) 

“A Inteligência Computacional é o estudo do 
projeto de agentes inteligentes” (Poole et al., 

1998) 
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Para Levine, Drang, Edelson (1988), a IA são sistemas inteligentes e complexos 

que são construídos baseados nos processos do raciocínio humano para tomar 

decisões e resolver problemas. Os elementos utilizados no processo de raciocínio 

humano como fatos, regras e mecanismo de inferência, precisam está presentes na 

construção do sistema para que ele possa ser considerado inteligente. 

Para que seja possível a resolução de problemas e tomada de decisões através 

de um sistema inteligente, ele precisa está preparado com conteúdo sobre o assunto 

proposto. 

Segundo Levine et al. (1988), é possível encontrar sistemas inteligentes em 

diversas áreas de atuação, essas são chamadas de domínio, criar sistemas 

inteligentes capazes de atuar sob todos os domínios levaria muito tempo para se 

conseguir registrar todas as informações necessárias, seria talvez impossível.  

É necessário escolher um domínio, cujo contenha uma quantidade de 

informações administrável. Quando um sistema inteligente tem como propósito 

resolver problemas de um domínio específico, esse passa a se chamar Sistema 

Especialista - SE. (LEVINE et al., 1988) 

2.2  SE - SISTEMAS ESPECIALISTAS 

Os SE originaram-se dos estudos sobre IA. Segundo Russell & Norving (2004), 

a IA é uma ciência que foi iniciada em 1956 logo após a segunda guerra mundial. 

Em meados dos anos 60, trabalhos sobre os primeiros SE começaram a ser 

difundidos com a criação de softwares capazes de resolver problemas, que antes, 

eram resolvidos apenas por especialistas humanos (RICH & KNIGTH, 1993). 

Sistemas chamados de SE apresentam comportamentos e desempenhos na 

resolução de tarefas difíceis, melhores do que os especialistas em certos domínios 

específicos (FEIGENBAUM, 2003).   
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Restrito a um domínio especifico, são construídos baseados no conhecimento 

de um ou mais especialistas, que através de muitos esforços fornecem ao software 

seu conhecimento de forma bem definida (RICH & KNIGTH, 1993). 

 A transferência de conhecimento que os especialistas humanos precisam ter 

com o software, ocorre de maneira gradativa, pois, quase nunca é passado um 

conhecimento correto e completo de uma única vez, inclusive por depender da 

quantidade de regras que serão necessárias para compor o conhecimento e atender 

às necessidades que o software se propõe a resolver. Em alguns casos são 

extraídas de outros SE, partes, que possam agregar valor ao que está sendo 

construído, o que proporciona uma maior velocidade na construção do software 

(RICH & KNIGTH, 1993). 

2.2.1 UTILIZAÇÃO DE SHELLS 

O crescente desenvolvimento de SE estimulou a criação de shells que são 

framework de componentes que visam facilitar o desenvolvimento de SE. A escolha 

de que shell adotar  é altamente influenciável pelo tipo de sistema que se deseja 

desenvolver (RICH & KNIGHT, 1993).  

Nem sempre é recomendado a utilização de shells; Um dos cenários que não 

são aplicáveis é quando se planeja expandir o SE na empresa, realizando 50 ou 

mais instalações. Seu uso é recomendável para desenvolvimento de protótipo ou na 

realização de poucas instalações do SE (CHORRAFAS,1988). 

Normalmente, shells são utilizados para construir uma versão de SE para prova 

de conceitos com o objetivo de convencer o patrocinador a desenvolver o SE. 

(TURBAN & LIEBOWITZ, 1992). 

A existência de várias shells no mercado, que utilizam diferentes mecanismos 

de inferência e que possuem suporte a várias técnicas de representação do 

conhecimento, motiva várias pesquisas sobre a utilização e até combinações de 

shells para desenvolvimento de SE. 
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No SE proposto neste trabalho poderia ser utilizado o shell Kappa-PC por ser 

uma ferramenta que facilita a implementação de sistemas baseados em 

conhecimento. Além de prover um conjunto de funcionalidades que permite a 

modelagem de objetos, definições de regras, mecanismos de busca e inferência, 

como também permite programação procedural através de funções pré-definidas. 

(KAPPA-PC, 1991) 

Porém, a utilização desses shells não facilita o desenvolvimento de alguns 

módulos que precisaram ser integrados, como por exemplo, o componente de 

aquisição de conhecimento, onde será proposto uma interface amigável para que os 

próprios especialistas possam alimentar a base de conhecimento, sem a 

intermediação de um engenheiro do conhecimento.  

A máquina de inferência do SE proposto se integra com um componente que 

se comunica com um sistema convencional, a explicação do raciocínio do SE possui 

comportamento peculiares ao ambiente. Essas são algumas das motivações que 

ofuscaram a utilização de um shell para a construção do SE proposto. 

Depois do problema ser bem definido o SE pode ser construído a partir do 

zero, caso não seja encontrado um shell apropriado para o ambiente (BENDER, 

1996). 

2.2.2 DIFERENÇAS ENTRE SE E SISTEMAS CONVENCIONAIS 

Sistemas estão sendo desenvolvidos comercialmente para resolver diversos 

tipos de problemas. Os SE tem o propósito de resolver problemas não tradicionais 

em áreas como auditoria, auxílio em diagnósticos e configuração de computadores 

(TSAI, KIRAN, ZUALKERNAN, 1992). 

Apesar de suas limitações, os sistemas convencionais são capazes de prover 

processamento de grande volume de dados, através de algoritmos complexos 

(HARMON & KING, 1988). 

Um sistema especialista é construído por um engenheiro de conhecimento que 

entrevista um especialista para absorver conhecimento que é traduzido em regras. 
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Após a construção, o conhecimento é interativamente refinado até que o SE tenha o 

desempenho próximo a de um especialista (RICH & KNIGHT, 1993). 

Os sistemas convencionais são desenvolvidos por programadores. O 

conhecimento fica retido no código fonte do software, o que dificulta a evolução do 

conhecimento. 

Quando se idealiza que tipo de sistema deve ser construído para resolver um 

determinado problema, primeiramente deve-se analisar as características desse 

problema. Pois, várias características diferenciam os SE dos sistemas 

convencionais, conforme apresentado no Quadro 2  (WATERMAN, 1986) (HARMON 

& KING, 1968). 

 

Quadro 2 - Diferenças entre SE e Sistemas Convencionais  
Adaptado de (WATERMAN, 1986) (HARMON & KING, 1988) 

SE - Sistemas Especialistas Sistemas Convencionais 

Heurísticas Algorítmos 

Estrutura de dados Representação de conhecimento 

Manipulação de bases de conhecimento Manipulação de base de dados 

Mantido por engenheiros do 

conhecimento e especialistas 
Mantido por programadores 

Processo de inferência Processo interativo 

Fácil compreensão de seu 

comportamento 

Difícil ou impossível a compreensão de 

seu comportamento 

Conhecimento representado 

explicitamente e separado do programa 

que o manipula e interpreta  

Conhecimento embutido no código 

do programa 
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2.2.3 ABORDAGENS DE SE 

Em IA há diferentes abordagens, dentre elas destacam-se a simbólica e a 

conexionista.  

Segundo Bender (1996), a abordagem tradicional da IA foi a simbólica, onde o 

conhecimento é representado e manipulado em um nível de símbolo compreensível 

pelos humanos. A maioria dos defensores desse ponto de vista acredita que a 

abordagem simbólica imita o raciocínio humano. 

 A conexionista, aborda o conceito de redes de processadores simples 

interconectados, as chamadas de redes neurais. Esse tipo de representação e 

manipulação de conhecimento tenta imitar o cérebro humano, onde os 

processadores são representados pelos neurônios. Os pesquisadores acreditam que 

redes complexas de processadores simples devem ser projetadas e depois 

treinadas para se obter como consequência, a inteligência. (BENDER, 1996)  

Redes neurais são comumente utilizadas em SE que se propõe resolver tarefas 

práticas de classificação e problemas de regressão. Possui a capacidade de 

generalização satisfatória, robustez, ruídos e até mesmo a possibilidade de 

readaptação de uma rede após seu treinamento inicial. O conhecimento da rede é 

adquirida durante seus treinamentos, onde comumente conta com a interação do 

usuário. As redes neurais são caixas pretas (CHOROWSKI & ZURADA, 2011). 

Segundo Bender (1996), os SE não são baseados em apenas manipulação 

simbólica de conhecimento, podem ser aplicados em áreas onde os humanos 

apresentam pouco ou nenhum raciocínio consciente, como por exemplo, no 

processamento de estímulos visuais.  

Portanto, é possível afirmar que a abordagem simbólica é aplicada para criar 

soluções baseadas no raciocínio humano, enquanto a conexionista é utilizada em 

problemas que necessitam inteligências aplicadas a padrões e classificações. A 

escolha de qual abordagem utilizar dependerá do tipo do ambiente necessário para 

solucionar o problema proposto. 
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Neste trabalho foi escolhido um ambiente que exige uma abordagem que 

necessita de comportamentos semelhantes ao do raciocínio humano. Pois, as 

decisões são tomadas por especialistas que buscam refletir como os resultados 

foram obtidos e não se preocupa apenas com as entradas e saídas das 

informações. Essas características repercutiram na utilização da abordagem 

simbólica para construção do SE proposto no presente trabalho. 

Os SEs utilizam conhecimento para ser considerados úteis, quanto mais 

conhecimento possuírem, maior serão suas capacidades de resolverem problemas.  

Todo SE é um sistema baseado em conhecimento, porém a reciproca não é 

necessariamente verdadeira (MAÑAS, 1999).  

A formalização da representação do conhecimento contido nos SE inspirou o 

desenvolvimento de várias técnicas para representá-lo. A Figura 2 apresenta 

algumas técnicas derivadas das abordagens do SE. 

 

 

 

 

Figura 2- Abordabens e técnicas de representações de conhecimento utilizadas em SE  -  Adaptado: 
(Bender, 1996) 
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2.2.4 TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO 

O conhecimento adquirido e mantido precisa ser representado de forma que 

possa ser interpretado e utilizado pelo SE. A formalização do conhecimento é 

importante para que os componentes do SE consigam manipular o conhecimento 

em prol da resolução do problema proposto. Pois, capacidade de raciocínio de um 

SE pode ser estimulado ou impossibilitado pela técnica de representação do 

conhecimento escolhida. 

O pesquisador JACKSON (1987), afirma que a busca por técnicas que 

representem conhecimentos genéricos é vantajoso, desde que se consiga apropriá-

la às peculiaridades do problema que se está querendo resolver. 

O ambiente do SE proposto neste trabalho, será híbrido onde combinará técnica 

de Regra de Produção com Frame. Portanto, apenas essas duas serão abordadas. 

 Regras de Produção 

A utilização de regras de produção é frequentemente usada em SE que deseja 

automatizar tarefas operacionais. Sua estrutura baseada em “se - então” possibilita 

transparência das regras com humanos, além de facilitar a implementação em 

muitas linguagens de programação. (SWARTWOUT et al., 1999)  

Segundo Maxwell & Antón (2009), as regras de produção podem facilitar a 

comunicação do SE com o especialista, por se tratar de um tipo de representação de 

conhecimento simples no sentido da compreensão e ser próxima a linguagem 

natural. Apesar de seus resultados serem representados através de afirmação ou 

negação, permite o rastreamento de sua resolução, além de ajudar a resolver 

problemas de ambiguidade. 

Um SE que utiliza regras de produção consiste em um conjunto de regras 

condicionais, onde um interpretador decide quando e como as regras contidas na 

base de conhecimento serão aplicadas (JACKSON, 1987). 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Swartwout,%20M.A..QT.&newsearch=partialPref
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É uma representação do conhecimento declarativa baseada em regras 

condicionais conectadas por operadores lógicos, que combinadas, possibilitam a 

criação de uma base de conhecimento, também chamada de base de regras. Útil 

também para verificação de conformidade, sua utilização prover a possibilidade de 

assumir o papel do especialista, como também o auxilia em tomadas de decisões. 

(MAXWELL & ANTÓN, 2009) 

Algumas desvantagens devem ser levadas em consideração durante o processo 

de escolha do mecanismo utilizado para implementar o SE. Swartwout et al. (1999) 

afirma que, fragilidade é uma palavra que pode resumir a desvantagem na utilização 

de regra de produção, pois, sua eficácia é estreitamente especifica para situações 

bem definidas. Afirmam também, que regras de produção não devem ser 

submetidas à condições incertas.    

 Frames  

Segundo Lam & Srihar (1991) apud Minsky (1975), frame é um tipo de 

representação de conhecimento de fácil entendimento, utilizado para representar 

aspectos estruturais de objetos e hierarquia entre eles.  

Cada frame é uma estrutura de dados que representa um conjunto de 

informações, tais como: a situação de algum objeto, o norteamento para a utilização 

do frame e previsão de algumas ações que podem acontecer (MINSKY, 1974). 

Rathke (1993) complementa que, além de reunir informações sobre situações e 

objetos, frame prover a representação dessa estrutura através de classes, que são 

frequentemente utilizadas em desenvolvimentos de sistemas orientados a objetos. 

Em determinados ambientes onde há o interesse em saber detalhes dos objetos 

físicos e conceituais do domínio, para adquirir capacidade de raciocinar sobre as 

propriedades e relações desses objetos, o frame é altamente indicado 

(JACKSON,1987). 

Um frame requer sintaxe, semântica e pragmáticas definições. Sintaxe quer 

dizer declarações de dados estruturado, semântica define funcionalmente os 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Swartwout,%20M.A..QT.&newsearch=partialPref
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componentes, e pragmáticas definições provenientes da interpretação e interação 

entre os objetos (LAM & SRIHAR, 1991). 

É possível identificar diversas semelhanças entre frames e programação 

orientada a objetos. Os slot e procedures utilizados em frame correspondem aos 

atributos e métodos dos objetos, respectivamente.  

Assim como na programação orientada a objeto, frames, também são 

organizados hierarquicamente, onde os frames de níveis inferiores herdam as 

características dos que estão em níveis superiores. 

2.2.5 A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS NO 

MERCADO 

Considerado por Rich & Knight (1993) como sistemas complexos da inteligência 

artificial e por Binjie (2010) como programa de computador inteligente, os SE 

tomaram proporções que atualmente é possível encontrá-los em diversos tipos de 

segmentos.  

Em tais segmentos, como análise de crédito e direito, existem atividades em que 

os SE são capazes de tomar decisões sobre um problema submetido a ele, o que 

possibilita a independência da intervenção de um especialista humano.  

Rover (2000), afirma que no segmento de direito também já existe SE tomando 

decisões em problemas rotineiros, possibilitando os operadores de direito se 

preocuparem apenas com atividades mais nobres. Nesses tipos de atividades os SE 

tornam-se cada vez mais necessários para o negócio, principalmente devido à 

rapidez na resolução do problema. 

 Em outros segmentos, como o de saúde, o sistema especialista é utilizado 

como um guia para os especialistas, principalmente para os que estão no inicio de 

carreira, onde os profissionais introduzem informações relevantes para o sistema e 

obtém resultados, que através desses, os especialistas juntamente com suas 

percepções e conhecimentos empíricos tomam decisões.  
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Um exemplo de um sistema especialista voltado para o segmento da saúde 

comentado por diversos autores na literatura é o MYCIN. 

 Desenvolvido por Feigenbaum, Buchanan e o Dr. Edward Shortliffe para 

diagnosticar infecções sanguíneas, o MYCIN é composto por aproximadamente 450 

regras e apresentou resultados que superaram alguns médicos em início da carreira, 

obtendo uma eficácia tão boa quanto alguns especialistas. (RUSSELL & NORVING, 

2004) 

O MYCIN adquire do médico dados clínicos sobre o paciente com infecções 

bacteriológicas, analisa os fatos com seu conjunto de regras às quais possuem 

graus de certeza e propõe terapias apropriadas. (RICH & KNIGHT, 1993) 

Binjie (2010) comenta que SE para os serviços de saúde tem sido um tema 

frequentemente pesquisado.  

No mercado é possível encontrar SE em medicina tradicional para estômago, 

hepatite, criança com doenças hepáticas e gástricas, trombose vascular obstrutiva e 

nutrição. Mas, que até o momento de sua pesquisa, não havia um sistema tão 

especializado que integrasse o diagnóstico a aconselhamento de vida saudável, 

orientação dietética e nutricional e educação em saúde. (BINJIE, 2010) 

A decisão das empresas optarem por um SE também é estimulada pela 

necessidade em que elas possuem em centralizar em um software o conhecimento 

de um ou mais especialistas, pois, manter o conhecimento centrado apenas nos 

especialistas humanos torna a empresa dependente dos detentores do 

conhecimento.  

Além de proporcionar agilidade na resolução de problemas, um sistema 

especialista tem a capacidade de detectar detalhes que podem passar por 

despercebido quando tratado apenas pelos especialistas humanos, proporcionando 

assim, uma maior segurança nas tomadas de decisões.   
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2.2.6 ARQUITETURA DE SISTEMAS ESPECIALISTAS BASEADOS 

EM CONHECIMENTO 

Um SE pode ser estruturado de diversas formas, ser composto por diferentes 

componentes. Porém, alguns componentes como base de conhecimento e máquina 

de inferência são considerados de maiores importância (MARTIN & OXMAN, 1988). 

Segundo Chorafas (1988), existem algumas equações lógicas para se obter 

sistemas inteligentes, são elas: 

• Contexto + Informação = Conhecimento; 

• Regras + Metodologia = Inferência; 

• Conhecimento + Inferência = Sistema Inteligente. 

O SE se divide em basicamente duas partes. A primeira sendo a base de 

conhecimento, responsável por armazenar todo o conhecimento externado pelo 

especialista humano e a segunda, o mecanismo de inferência, os subsistemas de 

aquisição de conhecimento e explicação e interface com o usuário (HARMON & 

KING, 1988).  

A Figura 3 apresenta os componentes encontrados em um SE genérico. 
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  Para o SE, o especialista é um ou vários profissionais responsáveis em 

conceder o conhecimento que será utilizado. O engenheiro do conhecimento pode 

ser atribuído a duas responsabilidades, a de construtor do SE, ou servir de interface 

entre o especialista e o SE na construção do conhecimento; Enquanto o usuário é o 

responsável em submeter problemas e resgatar resultados através de uma interface.  

Juntamente com os atores, cada componente possui responsabilidades que são 

fundamentais para o perfeito funcionamento do SE.  

 Base de Conhecimento 

A base de conhecimento é o local que armazena o conhecimento do especialista 

sobre o domínio de atuação do SE (SCHWABE & CARVALHO, 1987). 

Figura 3- Arquitetura de um sistema especialista baseado no conhecimento  

Fonte: Adaptado de HARMON & KING (1988) 
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Consiste de regras estruturadas em uma linguagem de representação de 

conhecimento bem definida, que são criadas e manipuladas pelos especialistas e/ou 

engenheiros do conhecimento. 

O conhecimento armazenado na base de conhecimento também pode ser 

extraído de livros, artigos ou outras fontes de conhecimento (BINJIE, 2010).  

 Mecanismo de Inferência 

O mecanismo de inferência controla o processo de inferência, decidindo qual 

conhecimento será utilizado para resolver determinado problema (BINJIE, 2010). 

Pode ser descrito como um mecanismo que consiste em três estados de ação: 

comparar, escolher e executar regras. No primeiro estado o mecanismo procura 

todas as regras que se aplicam aos dados submetidos ao SE. Em seguida, é 

escolhida a ordem de inferência das regras para que elas sejam efetivamente 

executadas, ou inferidas (SINGH & KARWAYUN, 2010). 

As principais funcionalidades existentes em um mecanismo de inferência são: 

métodos de raciocínio, estratégia de busca e resolução de conflito. Os dois métodos 

de raciocínio mais utilizados para inferir uma regra é o encadeamento para trás e 

para frente (SANTOSO, 2009). 

A escolha do mecanismo de raciocínio é influenciado pelos dados submetidos 

ao SE e a estrutura das regras armazenadas na base de conhecimento.  

Para exemplificar em que situação um determinado mecanismo deverá ser 

aplicado, será levado em consideração um SE que utiliza a técnica de Regras de 

Produção para representar seu conhecimento. 

Se o mecanismo recebe dados relacionados a uma condição, para que a 

máquina de inferência chegue a uma conclusão, através das regras armazenadas 

na base de conhecimento, o método é chamado de encadeamento para frente 

(LEVINE, DRANG, EDELSON, 1988) .  
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No encadeamento para frente os dados recebidos são confrontados com o 

conteúdo que estão nas cláusulas “se” das regras, sendo equivalentes é levado em 

consideração a cláusula “então” da regra (SINGH & KARWAYUN, 2010). 

Entretanto, se o mecanismo conhece a conclusão, mas não conhece o caminho 

percorrido para alcançá-la, o método é chamado de encadeamento para trás 

(CHORAFAS, 1988). 

No encadeamento para trás a máquina de inferência recebe dados que 

correspondem a alguma conclusão e trabalha atrás de possíveis consequências que 

motivaram a chegada da conclusão submetida. A máquina de inferência recebe 

dados que são confrontados com o conteúdo que está na cláusula “então” da regra, 

para retornar o conteúdo da cláusula “se”. (SINGH & KARWAYUN, 2010). 

 Subsistema de Aquisição de Conhecimento 

Segundo XU & WU (1997), a aquisição do conhecimento é o procedimento em 

que o especialista humano transfere sua experiência para o sistema. Com isso, os 

autores consideram o procedimento mais importante de um sistema baseado em 

conhecimento. 

Um dos grandes desafios na construção do SE é a escolha de uma tecnologia 

para ser utilizada na aquisição do conhecimento. As dificuldades encontradas estão 

na complexidade da estrutura para suportar uma grande massa de dados que 

precisa respeitar as limitações das técnicas de representação do conhecimento 

escolhida (HONGXIA, DEZHENG, PING, 2010). 

A aquisição de conhecimento consiste em um processo de três estágios, o 

primeiro na análise inicial, onde é definido o conhecimento que será necessário, o 

segundo, a elicitação do conhecimento, onde o conhecimento é obtido de um 

especialista humano e no último estágio, a representação, que é a codificação na 

linguagem de representação conhecida pelo SE (DIAPER, 1989). 

Na aquisição do conhecimento deve ser estudado como os especialistas 

resolvem os problemas, de quais fontes eles extraem informações para chegarem a 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Singh,%20S..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.%20Karwayun,%20R..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Singh,%20S..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.%20Karwayun,%20R..QT.&newsearch=partialPref
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uma conclusão. Essas informações são úteis para que o conhecimento seja 

adquirido e organizado de forma mais completa possível. 

Na literatura é possível encontrar diversos autores sugerindo o desenvolvimento 

de um software que ofereça uma interface amigável para facilitar a aquisição do 

conhecimento. 

Esses softwares devem fornecer suporte às atividades de inserção de 

conhecimento, manutenção da consistência e garantia de  completeza da base de 

conhecimento (RICH & KNIGHT, 1993). 

 Subsistema de Explicação 

Um sistema de explicação deve ser capaz de justificar o seu raciocínio utilizando 

termos que sejam compreensíveis e persuasivo. Além disso, é preferível que o 

sistema adapte suas explicações para as necessidades do usuário (FISHER et al., 

1990 aupd. RANDY et al., 1984). 

Mecanismos para explicação do raciocínio utilizado para se chegar a uma 

conclusão, têm sido frequentemente aplicados nos SE. Essa explanação demonstra 

pedaços do conhecimento representado por regra, as quais contribuíram para o 

resultado fornecido pelo SE (NIWA, 1990). 

Em muitas situações os sistemas e explicações não conseguem satisfazer o 

usuário. O ideal é que o sistema forneça vários níveis de explicação, buscando o 

maior nível de detalhamento possível, a fim de conquistar a satisfação dos usuários 

mais críticos (FISHER et al., 1990). 

2.3  PROCESSO DE NEGÓCIO 

Processo de negócio é uma sequência de passos realizados para determinado 

propósito. É um conjunto de atividades estruturadas e medidas, destinadas a 

resultar num produto especificado para um determinado cliente ou mercado (VALLE 

& COSTA, 2009).   



Capítulo 2. Fundamentação Teórica - 24 

 

 

Segundo Hammer & Stanton (2003), processo é um grupo de tarefas inter-

relacionadas e que geram valor para um cliente, concordando com a International 

Organization for Standardization - ISO 9000 que define processo como “conjunto de 

atividades inter-relacionadas ou interativas, que transformam insumos em produtos”.  

No PMBOK (2004), o processo de negócio é visto como um conjunto de ações e 

atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto pré-especificado de 

produtos, resultados ou serviços.  

O processo segundo Tinnila (1995), é um grupo de tarefas logicamente inter-

relacionadas que utilizam recursos da reorganização para prover determinados 

resultados face aos objetivos da organização. 

Harrington et al. (1997) definem os processos de negócios  como um conjunto 

de atividades lógicos, relacionadas e sequenciadas, que a partir de um caminho 

realizado por um fornecedor agrega valor à entrada e produz saída para o cliente. 

Na perspectiva de Harrington et al. (1997) uma organização é dividida em: 

• Macroprocesso: que é um processo que envolve geralmente mais de uma 

unção na estrutura organizacional de sua operação e tem como impacto 

significativo sobre o funcionamento de uma organização; 

• Subprocessos: que são descritos como parte do macroprocesso, possui 

uma execução de um objetivo específico dentro de um macroprocesso; 

• Atividades: sendo as ações executadas dentro de um processo ou 

subprocesso; 

• Tarefas: como elementos individuais e/ou subconjuntos de uma atividade. 

Quando o conceito é utilizado para uma organização ou negócio, o termo 

processo de negócio consiste em um conjunto de atividades relacionadas que visam 

atingir um objetivo de negócio no contexto de uma estrutura organizacional, 

definindo regras e relacionamento (WMC, 1999).  
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Segundo Smith & Fingar (2003), um processo de negócio é um conjunto 

completo de atividades transacionais colaborativas e dinâmicas coordenadas que 

entregam valor ao cliente. 

Para aumentar o desempenho nas empresas, destaca-se que meios e fins se 

integram e o processo é o foco para construir flexibilidade, aumentar a 

produtividade, reduzir tempo e custo, agregando valor à clientela (MOTTA, 1997). 

A eficiência de processos pode ser traduzido em termos de capacidade de 

adaptação à mudanças ou flexibilidade. Os processos devem ser medidos para 

acrescentar valor ao cliente e tornaram-se critérios para programas de melhorias 

contínuas.  

2.3.1 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos de 

Negócio (Business Process Management - BPM) é um conceito que une gestão de 

negócios e tecnologia da informação com foco na otimização dos resultados das 

organizações através da melhoria dos processos de negócio. São utilizados 

métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar e 

controlar processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e 

outras fontes de informação (COSTA, 2009). 

 

O Business Process Management (BPM) tem como objetivo prover o 

alinhamento dos processos de negócios com a estratégia, onde os processos são a 

execução da estratégia e os objetivos são a cadeia de valor das organizações. 

O Gerenciamento de Processos de Negócios corresponde a definição, o 

aperfeiçoamento e a administração dos processos de negócio de uma organização, 

desde o seu início até o seu final, utilizando as melhores práticas de gestão, tais 

como: o mapeamento dos processos, a modelagem, a definição do nível de 

maturidade, a documentação, o plano de comunicação, a automação, o 

monitoramento através de indicadores de desempenho e o ciclo de melhoria 
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contínua. O objetivo é a melhoria contínua dos processos para se atingir os 

resultados esperados (SPANYI, 2003). 

Smith e Fingar (2003) apontam, de forma mais completa e organizada, o 

gerenciamento de processos de negócio compreendendo oito grandes fases: 

pesquisa, projeto, preparação, execução, interação, controle e monitoramento, 

melhoria e análise de processos. 

Para permitir a integração nas empresas é preciso que todos os elementos que 

a compõem, sejam eles homens, máquinas, sistemas computacionais, entre outros, 

possam trocar informações entre si numa profundidade além da simples troca física 

de dados. Isto passa necessariamente pela consideração de uma visão holística, 

significando o desenvolvimento de uma imagem única e integrada.  

Um dos mecanismos que podem auxiliar na obtenção desta imagem são os 

Modelos de Processos de Negócio, por serem considerados como representações 

de uma organização real que servem como referência comum para todos os seus 

membros, sejam eles pessoas, sistemas ou recursos (VERNADAT, 1996).  

Vernadat (1996) complementa, que na utilização de um modelo para representar 

um processo de negócio, uma infra-estrutura de comunicação é formada podendo 

proporcionar uma visão geral sobre as operações, possibilitando análises, previsão 

de impactos das atividades, construção e documentação de sistemas complexos de 

software, identificação de pontos de melhorias, entre outros. 

Um modelo é uma abstração de alguma coisa, cujo propósito é permitir que se 

conheça essa coisa antes de construí-la. Como um modelo emite os detalhes não 

essenciais, sua manipulação é mais fácil do que a da entidade original. 

(RUMBAUGH, 1994). 

Conforme afirma Rumbaugh (1994), os modelos de sistemas complexos são 

construídos porque não é possível compreendê-los em sua totalidade. 

Destaca o autor que com a modelagem é possível alcançar quatro objetivos: 

visualizar o sistema como ele é ou como se deseja; especificar a estrutura ou o 
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comportamento de um sistema; obter um guia para a construção do sistema; e 

documentação para as tomadas de decisões. 

A evolução dos modelos de gestão está diretamente ligada à capacidade de 

simular o comportamento das empresas em seus mercados e estruturas. Foram 

impulsionados na medida em que as técnicas de modelagem de processos se 

evoluíram (OLIVEIRA & ALMEIDA NETO, 2009). 

A modelagem de processos é uma abordagem de exibição gráfica que expressa 

a forma como as organizações executam seus processos empresariais e tem se 

destacado como um importante e relevante domínio de modelagem conceitual 

(DAVIES et al., 2006).  

São representados por meios de diagramas operacionais que indicam como 

uma organização executa seus processos de negócios (INDULSKA et al., 2009) e 

serve para validar um projeto certificando que seus funcionamentos atenderá a 

requisitos globais estabelecidos (OLIVEIRA & ALMEIDA NETO, 2009). 

Para BALDAM et. al.(2007), a preparação do projeto de modelagem envolve as 

diversas atividades de compreensão de escopo (qual processo será modelado, 

propósitos, métricas, alinhamento estratégico, prazos), composição de equipe 

envolvida, definição de documentação necessária, planejamento das reuniões, 

consulta à documentação do processo, ou o que rege o processo previamente 

disponível (normas, leis, regulamentos, referências, etc.). 

2.3.2 TÉCNICAS DE MODELAGEM DE PROCESSOS 

As técnicas de modelagem de processos são ferramentas gerenciais, analíticas 

e de comunicação, que visam aprimorar processos ou criar novas estruturas 

voltadas para processos (CORREIA et al., 2002). 

Dentre as técnicas de modelagem de processos de negócios mais difundidas 

atualmente destacam-se: Event-driven Process Chain – (EPC) , Inegrated DEFinition 

- IDEF  e Business Process Medeling Notation – (BPMN). Ao quais serão abordados 

nesta seção. 
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 EPC - Event Driven Process Chain 

O EPC foi desenvolvido pelo Institute for Information Systems em conjunto com 

a empresa Systems, Applications and Products in Data Processing – SAP. É uma 

das técnicas de modelagem de processos e faz parte do framework da ferramenta 

Architecture for integrated Information Systems - AIRES da IDS/Scheer. 

O ARIS é uma modelagem organizacional que permite a descrição e o 

desenvolvimento de sistemas de informação integrados à estrutura de uma 

organização por meio de seus processos de negócio, possuindo diferentes visões 

(organizacional, dados, controle, função e saída) e camadas de abstração. Na 

terminologia ARIS, um evento ativa uma função e uma função cria um ou mais 

eventos e assim por diante, produzem uma cadeia de processo de eventos dirigida. 

(DAVIES et al, 2006). 

O EPC é utilizado para capturar e comunicar conhecimento sobre uma 

organização, além de ser usado para a construção de sistemas de informação. Para 

utilizá-lo é necessário uma semântica bem definida que não haja ambiguidades em 

seus elementos (SANTOS JR., ALMEIDA, GUIZZARDI, 2010). 

 Além da simples construção de um modelo, o EPC atende também às ações de 

análise, simulação e otimização de processos. É essencialmente baseado no 

controle de fluxo de atividades, eventos e suas relações de dependência (VALLE E 

OLIVEIRA, 2009).  

Para COSTA (2009), o ponto negativo da técnica EPC para modelagem de 

processo é o alto custo da ferramenta AIRES e sua complexidade quanto à 

utilização. 

 IDEF – Integrate Definition 

Desenvolvida através de uma iniciativa do Departamento de defesa dos EUA 

visando a criação de métodos que permitissem a modelagem de requisitos para 
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sistema. A IDEF começou a ser usada na década de 70 sendo padronizada pelo 

National Institute of Standars and Techinology (VALLE & OLIVEIRA, 2010).  

É uma técnica de modelagem que cobre uma vasta gama de utilizações, desde 

a modelagem funcional para dados, simulação, análise orientada a objetos / design 

e aquisição de conhecimento. Esta técnica permite analisar processos, através da 

construção de modelos, que refletem sua funcionalidade atual para projetar a 

situação ideal de operacionalização do negócio (ALMEIDA NETO, 2009). 

O IDEF evoluiu chegando a 16 tipos de diagramas. Os mais reconhecidos e 

utilizados da família são: IDEF0, que representa a modelagem funcional de 

construção de linguagem em SADT e IDEF1X, que trata de modelos de informação 

e design de banco de dados de questões (HANRAHAN, 1995). 

O método IDEF0 é projetado para modelar as decisões, ações e atividades de 

uma organização ou sistema (GROVER & KETTINGER, 2000). 

Recomenda-se o IDEF para projetos que requerem uma técnica de modelagem 

para a análise, desenvolvimento, reengenharia ou integração de sistemas de 

informação, e para a introdução de uma técnica de modelagem dentro do processo 

de análise de negócio ou de engenharia de software (VALLE & OLIVEIRA, 2009). 

 BPMN - Business Process Modeling Notation 

A Business Process Modeling Notation – BPMN foi um padrão desenvolvido 

através do Business Process Management Initiative - BPMI que tem como objetivo 

primário fornecer uma notação que fosse facilmente entendida por todos os 

envolvidos no negócio, desde os analistas de negócio que criam os rascunhos 

iniciais dos processos, passando pelos desenvolvedores técnicos responsáveis pela 

implementação da tecnologia, que os executa, até às pessoas pertencentes ao 

negócio e que irão gerenciar e monitorar estes processos (WHITE, 2004) (OWEN & 

RAJ, 2003). 

O BPMN visa criar uma linguagem única de padrão de modelagem de processos 

de negócios. Ele define um Business Process Diagram – BPD (Diagrama de 
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Processos de Negócio) que é baseado em uma técnica de fluxogramas adaptados 

para a criação de modelos gráficos de operações de processo de negócio. 

(PEREIRA et al. 2009). Trata-se de uma linguagem de representação gráfica capaz 

de tratar processos complexos (BEUREN et. al, 2010). 

Pereira et al. (2009), complementam que o BPMN podem ser vistos como uma 

rede de objetos gráficos, composto por atividades e controles de fluxo que 

representam a ordem e o caminho de execução.  

Esses elementos permitem o desenvolvimento fácil de diagramas simples, 

familiar para a maioria dos analistas de negócio (pela sua semelhança com um 

fluxograma).  Os elementos foram escolhidos para serem distinguíveis entre eles e 

utilizar formas que são familiares à maioria dos modeladores (PEREIRA et al. 2009). 

Segundo OMG (2011), os elementos utilizados na notação BPMN são: eventos, 

atividades, gateways,  partições, artefatos e objetos de conexão.  

 Eventos 

Um evento representa algo que ocorre durante a execução de um processo, 

afetando o seu fluxo. São divididos em três categorias: o evento de início, que indica 

onde um processo começará; o evento intermediário, que indica onde ocorre algo 

(um evento) entre o inicio e o fim de um processo; e o evento de término, que indica 

onde terminará o processo. A Figura 4 apresenta sua representação gráfica. 

 

 Atividades 

Representa um trabalho que é realizado em um processo de negócio. Dentre as 

formas que as atividades podem ser vistas, destacam-se: como tarefa, que indica 

 

Figura 4 - BPMN: Eventos Fonte: OMG (2011) 
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uma atividade atômica em um processo; e como subprocesso, que indica uma 

atividade que contém outras. A representação gráfica dessas atividades são 

apresentadas na Figura 5. 

 

 Gateways 

São utilizados para coordenar os fluxos de sequência em situações de 

divergência e convergência de fluxos. Se o fluxo não precisar ser controlado, não é 

necessário o uso de gateways.  

Os gateways mais utilizados para controles de fluxo são: os exclusivos, que 

identificam que em um determinado local dentro do processo apenas um fluxo 

dentre os alternativos existentes deverá ser seguido; e os paralelos, onde 

mecanismos que sincronizam a execução de fluxos alternativos são utilizados. 

A Figura 6 demonstra a representação gráfica do gateway exclusivo e paralelo. 

 

 

 

 Raias 

Permitem representar organizações ou diferentes papéis (participantes) que 

interagem durante a execução do processo de negócio. As raias são representadas 

em dois tipos: Pool, que representa um participante no processo, podendo ser uma 

entidade ou uma função de negócio; e Lane, que é uma subparticipação dentro de 

um Pool. Suas representações gráficas são apresentadas na Figura 7. 

 
Figura 5 - BPMN: Atividades  

Fonte: OMG (2011) 

 

Figura 6 - BPMN: Gateway 
exclusivo e paralelo  
Fonte: OMG (2011) 
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 Artefatos 

 Permitem complementar o modelo com informações adicionais sobre o 

processo, os quais não estejam diretamente relacionados ao fluxo de sequência ou 

de mensagem.  

Os artefatos podem ser de três tipos: Objeto de dados, utilizado para identificar 

como os documentos, dados e outros objetos são utilizados ou modificados dentro 

do processo; Grupo, utilizados como o facilitador visual para agrupar informalmente 

os elementos do processo; e Anotação, utilizado para apresentar informações 

adicionais para o leitor do BPD. 

A Figura 8 apresenta a representação gráfica desses três artefatos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - BPMN: Artefatos  

Fonte: OMG (2011) 
 

Figura 7 - BPMN: Raias Fonte: OMG (2011) 
 

 



Capítulo 2. Fundamentação Teórica - 33 

 

 

 Objetos de Conexão 

São utilizados para conectar os elementos do processo, os mais utilizados são: 

o de sequência, que mostram a ordem em que as atividades são executadas em um 

processo; e o de mensagem que mostram a troca de mensagens entre os 

participantes. A Figura 9 apresenta a representação gráfica de ambos. 

 

 

 

 

O alto discernimento do BPMN desencadeou o surgimento de diversas 

ferramentas que atuam no mercado com o propósito de prover modelagem e 

representação de processos de negócio utilizando essa notação. O que motiva o uso 

do BPMN na modelagem e representação dos processos de negócios deste 

trabalho. 

Devido ao suporte gratuito de material, tutoriais e ferramentas para o 

desenvolvimento de soluções baseadas em BPM, a ferramenta escolhida para 

auxiliar na construção dos BPD foi a BizAgi Process Modeler.  

2.4   ASPECTOS LEGAIS APLICADOS ÀS OPERADORAS DE 

PLANOS ODONTOLÓGICOS 

O objetivo desta seção é promover uma abordagem geral sobre os principais 

aspectos que envolvem o funcionamento e a regulação das operadoras de planos 

odontológicos no mercado brasileiro. O conteúdo apresentado nesta seção 

influencia no comportamento que as operadoras precisam ter diante de suas 

atribuições legais. 

2.4.1 ANS - AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 
Figura 9 - BPMN: Objetos de 

conexão 
Fonte: OMG (2011) 
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As normativas que regulam o segmento da saúde suplementar, assim chamada 

a área de atuação das operadoras de planos de saúde e odontológico, são criadas e 

fiscalizadas pela ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar que vinculada ao 

Ministério da Saúde é responsável por esse mercado no Brasil. (ANS, 2011) 

Aprovada em 05 de janeiro de 2000 com o decreto de N. 3.327, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar  - ANS é uma autarquia sob regime especial, criada 

pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999, com 

personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da Saúde com os 

seguintes objetivos (BRASIL, 2000):  

• Propor normas relativas às matérias tratadas no inciso IV do art. 35-A da Lei 

no 9.656, de 3 de junho de 1998, bem como, políticas e diretrizes gerais ao 

Conselho Nacional de Saúde Suplementar - CONSU para a regulação do 

setor de saúde suplementar; 

• Estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados 

na atividade das operadoras; 

• Elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão 

referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 1998, e suas 

excepcionalidades; 

• Fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e 

descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras; 

• Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em 

assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas 

operadoras, entre outras atribuições. 

A ANS é a agência reguladora responsável pelo mercado de planos de saúde 

e odontológico no Brasil. A regulação pode ser entendida como um conjunto de 

medidas e ações do governo que envolvem a criação de normas, o controle e a 

fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o 

interesse público.  

Juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, finalidade, 

razoabilidade, moralidade, impessoalidade, imparcialidade, publicidade, celeridade e 
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economia processual, a ANS prover tratamento confidencial às informações 

técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis às pessoas jurídicas que 

produzam ou comercializem produtos ou prestem serviços compreendidos nas 

atividades relativas à assistência suplementar à saúde, desde que, sua divulgação 

não seja diretamente necessária para impedir a discriminação do consumidor, 

prestador de serviço e a livre concorrência e a competição no setor. 

A ausência de normas e a complexidade envolvida na troca de informações, 

entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de 

serviços de saúde, assim como o investimento pouco expressivo em Tecnologia da 

Informação (TI) estimularam ANS a elaborar um padrão para Troca de Informação 

em Saúde Suplementar - TISS.  

2.4.2 TISS - TROCA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR 

A resolução normativa - RN Nº 153, DE 28. DE.MAIO DE 2007 veio  

estabelecer um padrão obrigatório para troca de informações em saúde suplementar 

(TISS) entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de 

serviços de saúde sobre os eventos de saúde realizados em beneficiários de plano 

privado de assistência à saúde (ANS, 2007).  

Esse padrão foi desenvolvido com base em normas nacionais e 

internacionais, e visa melhoria na qualidade do atendimento, racionalizar custos e 

otimizar recursos existentes. O padrão TISS tem como premissa a interoperabilidade 

com os sistemas de informação em saúde preconizados pelo Ministério da Saúde e 

está organizado em quatro componentes: 

 Conteúdo e estrutura  

O padrão de conteúdo e estrutura estabelece as informações administrativas e de 

atenção à saúde a serem trocadas entre operadoras de planos privados de 

assistência à saúde, prestadores de serviços de saúde e beneficiários de planos de 

saúde. 
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 Representação de Conceitos em Saúde  

O padrão de representação de conceitos em saúde estabelece o conjunto de 

terminologias, códigos e descrições utilizados no padrão de conteúdo e estrutura. 

 Segurança e Privacidade  

O padrão de segurança e privacidade estabelece os requisitos mínimos para 

proteções administrativas, técnicas e físicas necessárias à garantia da 

confidencialidade das informações. 

 Comunicação  

O padrão de comunicação estabelece os métodos de comunicação entre os 

sistemas de informação, bem como das transações eletrônicas. 

 As guias são os modelos formais e obrigatórios de representação e descrição 

documental do padrão TISS, sobre os eventos de saúde realizada no beneficiário de 

plano privado de assistência à saúde, e tramitado entre o prestador e a operadora. 

 No caso da odontologia, a guia de solicitação é chamada de Guia de 

Tratamento Odontológico – GTO. É o instrumento que estabelece a comunicação 

entre os sistemas de informação das operadoras e os sistemas de informação dos 

prestadores de serviços de saúde e as transações eletrônicas. 

 GTO - Guia de Tratamento Odontológico 

A GTO tem como finalidade ser utilizada para elaborar o plano de tratamento, 

autorizar procedimentos (conforme definido entre a operadora e o prestador de 

serviço) e faturar os procedimentos odontológicos realizados por cirurgiões-

dentistas, tanto em consultórios quanto em clínicas odontológicas. 

 Pode ser utilizada para transações de solicitação e/ou cobrança de 

procedimentos. Uma vez preenchida, a GTO não poderá sofrer alterações no 
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tocante ao plano de tratamento. Caso necessário, tais alterações de procedimentos 

já solicitadas serão acordadas entre operadora e prestador. 

 No caso de inclusão de novos procedimentos, isto deverá ser feito em uma 

nova Guia. Para isso, esta nova guia deverá conter no campo “Número da Guia 

Principal”, o número da guia a qual ela está ligada. Uma mesma GTO pode ser 

referente ao faturamento parcial ou total. 

Toda solicitação e autorização de tratamento deve ser realizada através do envio 
de uma GTO. No mercado de planos privados no Brasil sempre existiram várias 
terminologias (tabelas) para descrição de procedimentos e eventos em saúde.  

Durante o processo de implementação do padrão para Troca de Informação em 
Saúde Suplementar (TISS) tornou-se necessária a adoção de uma terminologia 
clínica comum a todo o setor de planos de saúde. 

2.4.3 TUSS - TERMINOLOGIA UNIFICADA EM SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

A Diretoria de desenvolvimento setorial da ANS juntamente com o Comitê de 

Padronização de Informações em Saúde Suplementar – COPISS, formados por 

representantes da ANS, do Ministério da Saúde, das operadoras de planos privados 

de assistência à saúde, dos prestadores de serviços de saúde, das instituições de 

ensino e pesquisa e das entidades representativas de usuários de planos privados 

de assistência à saúde criaram a Terminologia Unificada de Saúde Suplementar - 

TUSS. 

 A TUSS tem como finalidade propor uma padronização das terminologias 

gerando uma relação de equivalência dos códigos, descrições e atributos dos 

procedimentos entre todos os planos de saúde e odontológicos (ANS, 2010). 

A Instrução normativa 42, de 09 de junho de 2010, estabeleceu a TUSS como 

padrão dos procedimentos odontológicos, em nível ambulatorial, para a troca de 

informações entre operadoras de plano privado de assistência à saúde e 

prestadores de serviços de saúde. 
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Estabeleceu ainda que operadoras deverão, no prazo de até cento e vinte dias, 

apresentar à rede credenciada, documentação que contenha obrigatoriamente a 

relação de equivalência entre o relacionamento entre os códigos, descrições e 

atributos dos procedimentos, tendo assim os prestadores de serviço de saúde um 

prazo de noventa dias para se adaptarem ao formato. 

Decorrido o prazo estabelecido, tanto a operadora de plano privado de 

assistência à saúde quanto o prestador de serviço de saúde terão ainda o prazo de 

mais sessenta dias para se adaptarem aos processos de envio e recebimentos das 

guias no padrão TISS, codificadas com a TUSS (ANSa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Ambiente da operadora envolvida no estudo - 39 

 

 

3 AMBIENTE DA OPERADORA ENVOLVIDA NO 
ESTUDO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o cenário atual da operadora 

envolvida no estudo. Contextualizando o leitor nas dimensões e dificuldades que a 

operadora escolhida possui em seu âmbito de tomada de decisão sobre os 

tratamentos odontológicos solicitados pelos prestadores. 

Presente no mercado desde 1997 a Ortoclin é uma empresa operadora de plano 

odontológico sediada em Recife, que possui uma carteira de mais de vinte e cinco 

mil associados. O que a torna uma operadora de médio porte, segundo a agência 

reguladora de planos de saúde do Brasil. (ANS, 2011) 

 A Ortoclin contempla em sua rede credenciada, mais de mil prestadores de 

serviços (dentistas) espalhados nas regiões metropolitanas e interiores do estado de 

Pernambuco e Alagoas.  

Atua provendo a disponibilização, comercialização e administração de planos 

odontológicos. Visando alcançar, até 2014, os melhores índices de desempenho, na 

avaliação da ANS, em atenção a saúde, economia, finanças, estrutura, operações e 

satisfação dos beneficiários. 

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Ortoclin possui uma estrutura organizacional funcional, possuindo no mais alto 

nível os acionistas, conforme apresentado na Figura 10, suas principais atribuições 

são: 

• Avaliar o mercado para definir as estratégias de expansão e 

desenvolvimento do negócio; 
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• Definir metas realistas para os principais processos do negócio, inclusive 

receitas, despesas, investimentos e margens corporativas; 

• Definir o percentual de retirada a título de “Distribuição de Lucros” a ser calculado 

sobre o Lucro Líquido. 

 

Seguindo o fluxo hierárquico da empresa, abaixo dos acionistas está o 

presidente que possui como proncipais responsabilidades: 

Figura 10 - Organograma da Ortoclin Fonte: Ortoclin (2011) 
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• Avaliar o mercado para definir as estratégias de expansão e desenvolvimento 

do negócio, procurando atrair mais clientes e satisfazer suas necessidades, 

informando essas estratégias aos acionistas e ao Diretor Executivo; 

• Estimular estudos para definir os espaços competitivos onde a empresa pode 

crescer, estabelecendo quais serviços serão prestados; 

• Definir metas realistas para os principais processos do negócio, inclusive 

receitas, despesas, investimentos e margens corporativas; 

• Definir a política de remuneração da rede credenciada e dos corretores. 

O diretor executivo aparece logo abaixo do presidente, algumas de suas 

responsabilidades são:  

• Escolher a equipe de trabalho e promover seu desenvolvimento, bem como o 

reconhecimento pelo alto desempenho; 

• Disseminar a Cultura da Excelência para todos na empresa; 

• Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico e de Marketing; 

• Conduzir a sistematização dos principais processos do negócio; 

• Controlar a execução dos processos padronizados; 

• Definir a política de preços dos serviços e respectivas margens; 

•  Analisar crítica e sistematicamente o desempenho dos indicadores dos 

principais processos do negócio; 

• Prestar contas, sistematicamente, de todos os processos do negócio ao 

Presidente e ao Conselho dos Sócios; 

• Controlar as receitas e despesas de forma a proteger a empresa e os 

acionistas de complicações fiscais e legais. 
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O quarto nível do organograma é ocupado pelas gerências, que são 

responsáveis pelas áreas em que estão inseridas. Dentre elas, a de Operações 

possui como principais atribuições: 

• Gerenciar e definir estratégia de expansão da rede credenciada 

(prestadores/dentistas); 

• Gerenciar o controle de sinistralidade; 

• Definir os serviços cobertos pelos prestadores (dentistas); 

• Gerenciar os treinamentos e credenciamentos de prestadores de serviços 

(dentistas). 

No último nível hierárquico do organograma estão os colaboradores. Logo 

abaixo da gerência de operações encontra-se o setor estudado neste trabalho, 

Controle de sinistralidade, composto por dois peritos (dentistas) que possuem as 

seguintes responsabilidades: 

• Analisar as solicitações de tratamento odontológicos realizadas pelos 

prestadores, autorizando ou negando-os para execução; 

• Audita tecnicamente o comportamento dos prestadores (dentistas), no que 

condiz com a ética e eficácia de suas solicitações e execuções de 

tratamentos; 

• Elabora estratégias em busca da redução de custos com sinistros; 

• Mantem a operadora atualizada em relação a cobertura de serviço, conforme 

as regras vigentes na ANS. 

Apesar dos peritos estarem no quinto nível hierárquico do organograma da 

empresa, eles possuem autonomia suficiente para decidirem se os planos de 

tratamentos solicitados, pelos prestadores, serão autorizados para execução ou não. 

Essas importantes decisões determinam a ocorrência de um novo sinistro.  
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Os peritos unem seus conhecimentos profissionais, com um conjunto de dados 

históricos dos prestadores e associados envolvidos para que, apoiados por um 

ambiente computacional, tomem decisão. 

Relatórios gerenciais da empresa revelam que cerca de 80% dos procedimentos 

autorizados pelos mecanismos de tomada de decisões automatizadas são revisados 

pelos peritos, que buscam encontrar possíveis falhas. 

Com a grande quantidade de associados e prestadores vinculados à operadora, 

o volume de solicitações de tratamentos chega a ultrapassar duzentos 

procedimentos diários. O que acarreta numa intensa quantidade de análises que 

devem ser realizadas para que decisões sejam tomadas. 

Para auxiliar a alta demanda de solicitações de tratamento, os peritos contam 

com um mecanismo automatizado para realizar análises das evidências mais 

grosseiras que são cometidas pelos prestadores em suas solicitações. 

Esse mecanismo de automação é parte do sistema próprio desenvolvido pela 

própria Ortoclin, o qual será abordado com mais detalhes na seção 3.4. Dividido em 

módulos, o Ortodontal automatiza diversos processos da empresa, dentre eles, 

destaca-se, os módulos de Tratamento e Autorizador, responsáveis em automatizar 

o processo Ciclo do Plano de Tratamento.  

3.2  PROCESSO: CICLO DO PLANO DE TRATAMENTO  

Para que um tratamento odontológico seja solicitado, analisado e retornado para 

o prestador com suas devidas autorizações, é necessário que seja submetido a um 

conjunto de processos bem definido, chamado de ciclo do plano de tratamento. 

O tratamento odontológico, também chamado de plano de tratamento, só pode 

ser realizado em um beneficiário se o resultado expedido pelo Ciclo do Plano de 

Tratamento autorizar.  
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O ciclo do plano de tratamento é um processo que se inicia na solicitação do 

tratamento odontológico, em seguida é recepcionado para depois ser analisado e 

retornado para o solicitante com suas respectivas autorizações de execução.  

É na análise do plano de tratamento que será decidido se os procedimentos 

serão autorizados, gerando assim sinistros, ou negados para realização. O resultado 

dessa decisão é devolvido para o solicitante para que o ciclo seja finalizado. 

Esse processo é composto pelos sub-processos: Solicitar Plano de Tratamento, 

Recepcionar Plano de Tratamento, Analisar o Plano de Tratamento e Exportar 

Resposta sobre o Plano de Tratamento Solicitado. 

Para representar o Ciclo de Plano de Tratamento e seus respectivos sub-

processos e atividades, foi utilizada a notação BPMN, conforme justificativa 

realizada na seção 2.3.2 é uma notação simples que permite aos envolvidos no 

negócio como analistas, desenvolvedores, executores e gestores, um entendimento 

claro do processo de negócio representado (OMG, 2011). 

 A Figura 11 apresenta os sub-processos com suas devidas ordens de 

execução. 

 

 

Conforme afirmação de Hammer & Stanton (2003), os processos devem receber 

insumo para processar e gerar resultado.  

Figura 11 – Processo: Ciclo do plano de tratamento 
Fonte: Autor 
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No Ciclo do Plano de Tratamento, os insumos são os dados produzidos pelo 

prestador (dentista), os dados são transformados em um plano de tratamento, que é 

representado por uma GTO – Guia de Tratamento Odontológico. A GTO é 

submetida a uma série de análises ao longo do ciclo para ser transformada em um 

produto de saída. O que distingui uma GTO em seu estado inicial do processo para 

seu estado final são os elementos que vão sendo adicionados pelos sub-processos. 

Apesar de cada sub-processo desse ciclo conter seus próprios objetivos e 

respectivos responsáveis para execução, o enfoque deste trabalho está no sub-

processo “Analisar Plano de Tratamento”, os demais serão explorados por 

influenciarem no processo estudado e facilitar a compreensão de todo o ciclo de 

plano de tratamento. 

3.2.1 SUB-PROCESSO: SOLICITAR PLANO DE TRATAMENTO 

Tem como objetivo receber do prestador os dados necessários para que seja 

criada a GTO.  

O processo Solicitar Plano de Tratamento é composto por cinco atividades, 

envolvendo dois atores, o prestador no papel de solicitante e criador do plano de 

tratamento e o módulo de tratamento do sistema Ortodontal, no papel de prover 

suporte para que o processo seja realizado.  

Conforme apresentado na  Figura 12 as atividades seguem uma sequência 

lógica e obrigatória para tornar o processo executável.  
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As atividades do processo possuem os seguintes propósitos: 

 ATIVIDADE: Autenticar no Módulo de Tratamento 

Essa atividade compreende do Prestador utilizar suas credenciais para 

conseguir acessar a ferramenta que prover o cadastro do plano de tratamento 

odontológico. 

 ATIVIDADE: Selecionar o Associado 

Esse é o segundo passo do processo, onde o prestador precisa informar a 

qual associado pertence o plano de tratamento que está sendo cadastrado. A partir 

desse momento o prestador estará preenchendo um dos elementos fundamentais do 

plano de tratamento. 

 ATIVIDADE: Selecionar os Procedimentos que Deseja Realizar no Associado 

Selecionado 

Figura 12 - Processo: Solicitar plano de tratamento 
 Fonte: Autor 
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É o terceiro passo do processo, obriga que o prestador selecione quais 

procedimentos pretende realizar no associado previamente selecionado. Após a 

seleção dos procedimentos com seus possíveis complementos, o prestador estará 

com o plano de tratamento completamente construído. 

 ATIVIDADE: Enviar Plano de Tratamento 

Essa atividade finaliza a ação do prestador dentro do ciclo do plano de 

tratamento, onde estará enviando o plano de tratamento para a operadora 

devidamente preenchido, com o associado, e procedimentos para que a operadora 

dê continuidade ao ciclo. 

 ATIVIDADE: Armazenar Solicitação do Plano de Tratamento em um FTP 

Essa é a última atividade do processo e tem como objetivo armazenar o plano 

de tratamento, criado e solicitado pelo prestador, em um FTP, para que fique 

disponível e permita que o processo Recepcionar Plano de Tratamento seja iniciado. 

3.2.2 SUB-PROCESSO: RECEPCIONAR PLANO DE TRATAMENTO 

O objetivo desse processo é coletar os planos de tratamentos que foram 

armazenados no FTP pelo processo “Solicitar Plano de Tratamento” para dá 

seguimento ao ciclo. Neste processo são executadas três simples atividades, 

conforme apresentadas na Figura 13. 
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 ATIVIDADE: Acessar o FTP Onde Estão Armazenados os Planos de 

Tratamentos Solicitados 

Essa primeira atividade do processo permite que seja estabelecida uma 

comunicação com o FTP que hospedam os planos de tratamentos solicitados pelos 

prestadores. 

 ATIVIDADE: Coletar Planos de Tratamentos Solicitados 

Essa atividade utiliza-se da conexão FTP estabelecida para coletar todos os 

planos de tratamentos armazenados, os quais foram solicitados pelo prestador. 

 ATIVIDADE: Enviar os Planos de Tratamentos para o Autorizador 

A última atividade do processo “Recepcionar Plano de Tratamento” que é a 

responsável por enviar os planos de tratamentos coletados para o próximo processo 

do ciclo. 

3.2.3 SUB-PROCESSO: ANALISAR PLANO DE TRATAMENTO 

Figura 13 - Processo Recepcionar Plano de Tratamento  
Fonte: Autor 
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Esse sub-processo é executado através do módulo APT do Ortodontal 

(detalhado na seção 3.4.2) e em algumas situações pelo perito. Seu objetivo é 

decidir se os procedimentos solicitados no plano de tratamento serão autorizados 

para execução.  

O processo “Analisar o Plano de Tratamento” é composto por três atividades 

e três sub-processos que são os mecanismos automáticos que definem se os 

procedimentos contidos no plano de tratamento serão autorizados, conforme 

apresentado na Figura 14. 

 

 

A atividade “Selecionar cada Procedimento do Plano de Tratamento” 

compreende em isolar cada procedimento contido no plano de tratamento para que 

sejam inferidos um por vez. Pois, a análise do plano de tratamento trata-se da 

decisão sobre cada procedimento que o compõe. 

Os mecanismos automáticos de tomada de decisão utilizam regras para tentar 

negar a solicitação. Por isso, antes do primeiro mecanismo automático analisar o 

plano de tratamento, todos os procedimentos são previamente autorizados. 

Figura 14 – Sub-processo: Analisar Plano de Tratamento 
 Fonte: Autor 
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3.2.4 SUB-PROCESSO: ANALISAR OS PROCEDIMENTOS 

Esse sub-processo representa o primeiro mecanismo de tomada de decisão 

automatizado. É composto por um conjunto de regras, escrita em Delphi, no código-

fonte do sistema Ortodontal, que decidem se os procedimentos permanecerão 

autorizados ou serão negados para execução do prestador. 

Se após a análise todos os procedimentos do plano de tratamento forem 

negados, significará que as regras contidas nesse primeiro mecanismo de tomada 

de decisão foram suficientes para definirem a situação dos procedimentos.  

Sendo assim, o módulo autorizador executará apenas a atividade “Enviar 

Resposta” para que o processo seja finalizado.  

Esse mecanismo de análise foi criado para tornar possível a criação e 

manutenção de novas regras. Tendo em vista que os demais mecanismo de tomada 

de decisão automatizada foram criados por desenvolvedores que ao se desligarem 

da empresa não deixaram documentação sobre as regras existentes, nem seguiram 

nenhuma metodologia de desenvolvimento de software que utilizam padrões que 

preservam a legibilidade do código fonte.  

 Uma das práticas utilizadas pelos desenvolvedores de software da operadora 

Ortoclin é realizar manutenção apenas no conjunto de regras desse mecanismo, 

pois, nesse existem padrões que facilitam a manutenção. 

 Sendo constatado que a regra que necessita de manutenção não esteja 

localizada nesse mecanismo, o desenvolvedor analisa onde e como está estruturada 

a regra, caso julgue complexa, desenvolve-se uma nova regra nesse mecanismo, a 

fim de sobrepor a outra. 

A Figura 15 apresenta o sub-processo “Analisar Procedimentos” composto por 

duas atividades: a primeira permite que cada procedimento que é submetido a esse 

mecanismo seja analisado pelo conjunto de regras existentes no mecanismo e seja 

aplicado uma decisão. Enquanto que a segunda, apenas identifica se os 

procedimentos submetidos foram negados.  
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Essa identificação facilita guiar o procedimento analisado para o próximo 

mecanismo, de tomada de decisão automatizada, caso ainda esteja autorizado, ou 

finalizar a análise do procedimento caso esteja negado. 

  

 

3.2.5 SUB-PROCESSO: SUBMETER À ANÁLISE DO MECANISMO 

DE VALIDAÇÃO 

Esse é o segundo mecanismo de tomada de decisão automatizada, também 

baseado em regras escritas em Delphi no código fonte do sistema Ortodontal. Esse 

mecanismo é acionado apenas se houver no plano de tratamento algum 

procedimento que esteja autorizado para realização. 

Será submetido ao mecanismo apenas os procedimentos autorizados. Esse é 

um dos mecanismos que foram desenvolvidos sem padrões, o qual os atuais 

desenvolvedores praticamente não realizam manutenção pela dificuldade da 

legibilidade do código fonte. 

Conforme o mecanismo anterior de tomada de decisão automatizada, se 

todos os procedimentos do plano de tratamento forem negados pelo presente 

mecanismo, o módulo autorizador do sistema Ortodontal desviará o fluxo para a 

atividade “Enviar Resposta” finalizando a análise sobre o procedimento submetido.  

 

Figura 15 – Sub-processos: Analisar os Procedimentos e Submeter a Análise do Mecanismo de 
Validação  

Fonte: Autor 
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A Figura 15 também representa esse sub-processo. Pois, assim como o sub-

processo “Analisar Procedimentos”, esse mecanismo de tomada de decisão 

automatizada utiliza a mesma semântica para decidir a situação dos procedimentos 

solicitados. 

3.2.6 SUB-PROCESSO: SUBMETER À ANÁLISE DO MECANISMO 

DE STORED PROCEDURE 

Composto por regras estruturadas em procedures no banco de dados do 

sistema Ortodontal, esse é o terceiro e último mecanismo de tomada de decisão 

automatizado. 

Em conformidade como nos mecanismos anteriores somente os procedimentos 

de plano de tratamento que estão com a situação de autorizado serão submetidos a 

esse conjunto de regras.  

Nessas regras também são realizadas poucas manutenções pelos atuais 

desenvolvedores, por conta da dificuldade proporcionada pela falta de padrões e 

legibilidade.  

Uma das particularidades desse mecanismo em relação aos demais é o local 

físico que armazena as regras e a presença de uma regra especial que identifica se 

o procedimento necessita de análise manual de um perito. 

Baseada na decisão dessa regra especial os procedimentos do plano de 

tratamento serão submetidos à atividade “Analisar Manualmente”, que é realizado 

por um perito, ou seguirá para a atividade “Enviar Resposta” para que a análise ao 

procedimento submetido seja finalizada.  

O mecanismo de Stored Procedure foi criado devido à inexperiência de antigos 

desenvolvedores que continham mais intimidade com manipulação de procedure no 

banco de dados do que com a manipulação da linguagem Delphi. 
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Conforme apresentado na Figura 16, após a inferência de todas as regras 

contidas nesse mecanismo, o procedimento que está sendo analisado passa pela 

regra que identifica se será necessária a intervenção de um perito ou não.  

 

  

 ATIVIDADE: Analisar Manualmente  

Dos procedimentos submetidos ao módulo autorizador do sistema Ortodontal, 

cerca de 80% passam pela atividade “Analisar Manualmente”. Essa atividade é 

executada pelo perito e tem como objetivo realizar uma análise mais refinada antes 

de enviar a resposta para o solicitante.  

A intervenção dos peritos na tomada de decisão ocorre basicamente por dois 

motivos: escolha dos próprios peritos em acompanhar em tempo real o 

comportamento de alguns prestadores e insegurança nas tomadas de decisões 

providas pelas regras existentes. 

Durante a análise manual, o perito define se os procedimentos serão 

autorizados, gerando assim um novo sinistro, ou negados, impedindo que o 

prestador execute o procedimento solicitado. 

Figura 16 - Processo: Submeter análise do mecanismo de Stored Procedure  

Fonte: Autor 
 



Capítulo 3. Ambiente da operadora envolvida no estudo - 54 

 

 

Após essa atividade o perito submete a resposta para atividade “Enviar 

resposta” para que o processo “Analisar Plano de Tratamento” seja totalmente 

finalizado.  

 ATIVIDADE: Enviar resposta 

Essa é a última atividade do processo, seu objetivo é apenas consolidar todas 

as respostas sobre os procedimentos do plano de tratamento que foi submetido aos 

mecanismos de tomada de decisão, para que o próximo processo do ciclo possa 

obter um plano de tratamento íntegro, com todos os seus procedimentos e 

respectivos resultados. 

3.2.7 SUB-PROCESSO: EXPORTAR RESPOSTA SOBRE PLANO DE 

TRATAMENTO SOLICITADO 

Esse processo é executado pelo módulo de tratamento do sistema Ortodontal 

e tem como objetivo recepcionar os planos de tratamentos com suas devidas 

autorizações, armazenando-os tanto no banco de dados do sistema Ortodontal a fim 

de manter o histórico, quanto no FTP para que fique disponível para o prestador 

solicitante.  

A Figura 17 apresenta o sub-processo “Exportar a Resposta Sobre o Plano de 

Tratamento Solicitado” que é composto pelas seguintes atividades: 
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 ATIVIDADE: Receber Retorno do Autorizador com as Respostas do Plano de 

Tratamento 

Essa atividade recebe do processo “Analisar o Plano de Tratamento” os 

planos de tratamentos com seus devidos resultados e repassa-os para as atividades 

“Armazenar as respostas no FTP tornando-as disponíveis para o prestador” e 

“Armazenar Resultados no Ortodontal”. 

 ATIVIDADE: Armazenar resultados no Ortodontal 

O objetivo dessa atividade é armazenar no banco de dados do sistema 

Ortodontal os dados que revelam quais procedimentos foram autorizados e negados 

para execução. 

Essa atividade viabiliza a construção de fatos históricos, que são utilizados 

pelo sistema Ortodontal, para emitir relatórios de custos com os prestadores; 

fornecer informações estatísticas que auxiliem o conhecimento sobre o perfil dos 

associados e prestadores, entre outras informações provenientes dos resultados dos 

planos de tratamentos solicitados pelos prestadores.  

 ATIVIDADE: Armazenar as Respostas no FTP Tornando-as Disponíveis para 

o Prestador 

Cada prestador de serviço (dentista) possui uma pasta no FTP da operadora 

para o armazenamento dos resultados dos planos de tratamentos solicitados. 

Essa atividade identifica os solicitantes de cada plano de tratamento e 

encaminha o resultado para suas respectivas pastas no FTP, com o propósito de 

tornar os resultados disponíveis para os prestadores. 

Figura 17 - Processo: Exportar a resposta sobre o plano de tratamento solicitado  

Fonte: Autor 



Capítulo 3. Ambiente da operadora envolvida no estudo - 56 

 

 

3.3  ELEMENTOS DO PLANO DE TRATAMENTO 

Conforme já mencionado, o plano de tratamento odontológico é estruturado 

conforme a GTO - Guia de Tratamento Odontológico, preconizada pela ANS. 

Quando o plano de tratamento é enviado para a operadora nem todos os 

campos que contemplam o GTO seguem preenchidos. Existem informações 

obrigatórias que precisam ser fornecidas pelos prestadores, tais como: 

• Número da carteira: Número do cartão do beneficiário, o qual receberá o 

tratamento; 

• Código do Procedimento: Código identificador do procedimento solicitado; 

• Descrição: Descrição do procedimento solicitado; 

• Dente / Região: Identificação do dente ou região que o procedimento será 

realizado; 

• Face: Identificação à face do dente. Esse campo só deve ser preenchido 

caso a região que o procedimento será realizado seja um dente; 

• Quantidade: Quantidade de procedimentos solicitados. 

Assim como, existem informações que são provenientes dos dados preenchidos 

pelos prestadores, os quais possuem preenchimentos automatizados pelos 

softwares que as operadoras costumam disponibilizar para seus prestadores. Como 

por exemplo: 

• Data de Emissão: Data de preenchimento do plano de tratamento; 

• Registro da ANS: Registro da operadora na ANS; 

• Dados do beneficiário, como nome, nome do plano, nome da empresa o 

qual pertence o beneficiário, data de validade da carteira, telefone, nome 

do titular do plano - são dados que são captados pelo sistema quando o 

prestador preenche o número da carteira do beneficiário. 

• Dados do prestador, como nome, número do CRO, UF do conselho, 

especialidade, código na operadora – são dados que são captados 

quando o prestador se identifica no software. 
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Algumas informações do GTO são preenchidas pela operadora no retorno da 

solicitação, tais como: 

• Data de autorização: Data que a autorização foi concedida; 

• Senha: Senha de autorização; 

• Data Validade da Senha: Data limite para que os tratamentos autorizados 

sejam executados; 

• Aut: Identificador de existência de autorização para o procedimento 

solicitado (S) sim e (N) não. 

Essas informações precisam ser representadas dentro do ambiente para que 

seja possível analisar e avaliar cada solicitação submetida pelos prestadores. 

Baseado nessa premissa foi mapeado elementos que são utilizados pelos peritos 

durante o processo de tomada de decisão. Os elementos mapeados foram: 

3.3.1 DENTE 

Representa o elemento dentário da boca do associado, possuem nomenclaturas 

específicas que os representam, como por exemplo: 

 Número: Cada dente tem um número representativo que o identifica e  

localiza no arco dental. São dois algarismos, dos quais o primeiro se 

refere ao quadrante (um dos quatro hemi-arcos) e o segundo à ordem do 

dente no quadrante. Os quadrantes da dentição permanente recebem os 

números de 1 a 4 e os da dentição decídua, popularmente chamada de 

dentição de leite, de 5 a 8. Os algarismos dos dentes são 1(incisivo 

central) a 8 (terceiro-molar) para os permanentes, e 1 (incisivo central) a 5 

(segundo molar) para decíduos.  

 

Dentes Permanentes: 

 

         Superior direito              Superior esquerdo 

18 17 16 15 14 13 12 11  |  21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41  |  31 32 33 34 35 36 37 38 
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          Inferior direito                 Inferior esquerdo 

 

Dentes decíduos: 

 Superior direito     Superior esquerdo 

55 54 53 52 51   |   61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81   |   71 72 73 74 75 

 Inferior direito         Inferior esquerdo 

 

 Face: É a nomenclatura dada aos lados das coroas clínicas dentais (parte 

do dente que fica exposta na boca). São em número de cinco. A face 

vestibular (V) que fica voltada para o vestíbulo da boca, face lingual (L), 

voltada para a língua, face mesial (M), mais próxima ao plano mediano, 

face distal (D), a mais distante do plano mediano e a face oclusal (O), 

face da coroa que fica em contato com os dentes antagonistas. Nos 

dentes anteriores, a face oclusal corresponde a face incisal ( I ). 

3.3.2 PROCEDIMENTO 

Os procedimentos são os serviços que os prestadores realizam no associado, 

ou pelo menos pretendem realizar. A ANS regulamenta quais são os serviços 

básicos que todas as operadoras de plano odontológico devem oferecer para seus 

clientes/beneficiários, esse conjunto de procedimentos é chamado de Rol de 

Procedimentos Básicos e possuem cobertura obrigatória. 

Buscando a padronização na nomenclatura desses procedimentos, a ANS criou 

o TUSS - Terminologia Unificada em Saúde Suplementar que passou a ter utilização 

obrigatória conforme a Normativa nº 34 de 13 de fevereiro de 2009. A criação dessa 

terminologia é justificada pela ANS da seguinte forma. 

 “No mercado de planos privados de assistência à 

saúde sempre coexistiram múltiplas terminologias 

(tabelas) para codificação e descrição de 

procedimentos e eventos em saúde. Durante o 
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processo de implementação do Padrão para Troca de 

Informação em Saúde Suplementar (TISS) tornou-se 

evidente a necessidade de adoção de uma 

terminologia clínica comum a todo o setor de saúde 

suplementar. A TUSS (Terminologia Unificada em 

Saúde Suplementar) é, portanto, o resultado da 

elaboração colaborativa da ANS com os membros do 

Comitê de Padronização das Informações em Saúde 

Suplementar (COPISS) e tem como finalidade 

principal ser o padrão terminológico na saúde 

suplementar” (ANS, 2011). 

A tabela da TUSS é composta por cerca de 350 procedimentos contendo seus 

respectivos códigos e descrições. 

3.3.3 ASSOCIADO/BENEFICIÁRIOS 

Os associados, também denominados de beneficiários representam os clientes 

que a operadora de plano odontológico possui. Quando uma pessoa, seja ela física 

ou jurídica preenche uma proposta e assina um contrato de adesão ao plano da 

operadora, ela passa a ser uma proponente; quando a proposta é analisada pela 

operadora e aprovada para ingressar no rol de clientes, a proposta é cadastrada no 

sistema e a pessoa passa a ser um associado. 

As operadoras são obrigadas a informar para a ANS sua movimentação de 

associados. A partir do momento que o associado é vinculado à operadora ele passa 

a receber no mínimo a cobertura básica estabelecida pela a ANS. Porém o prazo 

para carência é estipulada em contrato no ato da contratação, mas não deve 

ultrapassar de vinte e quatro meses em hipótese alguma (ANSb, 2010). 

Apesar de não existir nenhuma consulta prévia para saber se a pessoa é idônea, 

a operadora não pode revogar a proposta de nenhuma pessoa a não ser por falta de 

legitimidade.  
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3.3.4 PRESTADORES 

O prestador representa o dentista que faz parte da rede credenciada da 

operadora de plano odontológico. O papel desse prestador de serviço é atender os 

associados da operadora.  

Ele avalia quais tratamentos odontológicos o associado necessita, solicita à 

operadora autorização para realizar os tratamentos e os executa quando 

autorizados. O prestador é uma peça chave para o sucesso da operadora no 

mercado, porém, a operadora deve ter uma percepção aguçada para detectar 

possíveis erros nas solicitações que recebe dos prestadores. 

3.4  AMBIENTE COMPUTACIONAL DE GESTÃO DA OPERADORA 

Em 1998, uma comissão formada pelos gestores da operadora e um profissional 

do setor de informática da época chegaram a um consenso que a operadora possuía 

a necessidade de construir o sistema Ortodontal. 

A decisão da empresa em construir um sistema próprio foi motivada da 

deficiência em encontrar no mercado um software que se adequasse às 

peculiaridades da operadora.  

Segundo os diretores da empresa, antes de investir no desenvolvimento do 

software foi realizada uma breve pesquisa no mercado, chegaram à conclusão de 

que os softwares existentes além de ser financeiramente caros, a Ortoclin teria que 

se adequar aos processos do software e não o contrário.  

Dividido em módulos, o software busca atender aos requisitos básicos dos 

principais setores da empresa. Apesar de sua extrema importância para a 

organização, ele divide a automatização dos processos de negócio com outros 

softwares, para que juntos possam atender completamente as necessidades da 

empresa.  

Consequentemente, o Ortodontal não se enquadra na abordagem de ERP - 

Enterprise Resource Planning, visto que, de acordo com Klaus, Rosemann, Gable 
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(2000), normalmente um ERP procura integrar completamente uma série de 

processos de negócios e funções, a fim de apresentar uma visão holística do 

negócio a partir de uma única solução de software.  

Mesmo possuindo brechas na perspectiva de alinhamento com diversos 

processos de negócio, o Ortodontal é o principal software utilizado na gestão da 

empresa quando comparado com os demais utilizados, pois, assume a 

responsabilidade de gerir os pontos mais críticos do segmento que a empresa atua.  

3.4.1 CARACTERÍSTICAS NÃO FUNCIONAIS DO ORTODONTAL 

Desenvolvido na linguagem Delphi 7 utilizando componentes nativos da Borland 

e apenas dois  componentes de terceiros, o Fortes Reports e Quick Report para 

geração de relatórios, o Ortodontal possui mais de 100.000 linhas de código e uma 

arquitetura cliente-servidor, onde não restringe a quantidade de usuários conectados 

simultaneamente no mesmo banco de dados. 

O Ortodontal utiliza o Firebird 1.5 como banco de dados. Atualmente, o tamanho 

do arquivo de armazenamento de dados já ultrapassa 2 gigabytes,  correspondendo 

a mais de 75.000 clientes cadastrados e tabelas que ultrapassam 200.000. São 

dados acumulados desde que a empresa passou a existir no mercado no ano de 

1997. 

Apesar da linguagem em que o Ortodontal foi desenvolvido possibilitar um 

desenvolvimento orientado a objeto, ele foi desenvolvido utilizando conceitos de 

programação procedural, o que descentraliza o local onde são tratadas as regras de 

negócio. 

Como diversos sistemas tradicionais, as regras de negócios estão 

representadas no código fonte do sistema e no banco de dados como procedures, o 

que consequentemente cria dependência do programador para manipulação de 

regras.   

O software só pode ser executado em sistemas operacionais Windows, com 

recomendações mínimas de um computador que possua processador a partir de 
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1ghz, com mémoria RAM de pelo menos 256mb e que tenha em disco rígido de no 

mínimo de 100mb de espaço disponível. 

Seu gargalo de processamento está basicamente no servidor, por conta da 

quantidade de Stored Procedure existente no banco de dados e as próprias 

limitações no SGDB do Firebird 1.5.  

O reflexo do baixo desempenho do software é percebido quando algum usuário 

tenta extrair relatórios, além de ficar sem conseguir operar seu sistema até que o 

relatório seja totalmente gerado, os demais usuários sentem forte impacto no 

desempenho em qualquer tipo de operação que esteja sendo realizado no sistema. 

3.4.2 MÓDULOS DO ORTODONTAL 

A divisão dos módulos do Ortodontal foi influenciada pela forma como os setores 

estão estruturados dentro da operadora. Geralmente cada setor utiliza uma opção 

de menu específica, a qual contempla sub-menus correspondentes às atividades 

que o compete. 

Navegando entre os módulos existentes, é possível encontrar automação para 

várias atividades dos setores de Recursos Humanos, Financeiro, Comercial, 

Administrativo, Relacionamento com credenciados, Atendimento ao Cliente e outros. 

Todos os setores da empresa possuem pelo menos uma atividade automatizada 

pelo Ortodontal. 

Pelo fato do enfoque deste trabalho está na tomada de decisão de planos sobre 

os tratamentos odontológicos, serão explorados apenas os módulos Cadastro e 

Tratamentos, por serem os únicos que influenciam diretamente no processo de 

decisão. 

 MÓDULO DE CADASTRO 

Responsável por possuir todos os cadastros básicos do sistema, tais como: 

 Cadastro de Prestadores 
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São os profissionais odontólogos, devidamente registrados pelo CFO - 

Consellho Federal de Odontológia e CRO - Conselho Regional de Odontologia, que 

prestarão serviços de tratamentos odontológicos aos clientes da operadora. O 

conjunto dos prestadores contratados forma a rede credenciada da operadora. 

 Cadastro de Procedimentos 

São os possíveis procedimentos odontológicos que a operadora permite que 

sua rede credenciada execute, que consequentemente a operadora oferece a seus 

clientes.  

 Cadastro de Planos 

São os produtos que são contratados pelos associados. Antes de um produto 

ser oferecido ao mercado ele deve está devidamente registrado e regulamentado 

pela ANS, eles se diferenciam por suas coberturas na rede credenciada e 

procedimentos, o preço para contratação dos planos é proporcional ao tamanho 

dessas coberturas. 

 Cadastro de vínculo entre o prestador, procedimentos e planos 

Nesse cadastro são identificados que profissionais podem fazer quais 

procedimentos, e atender clientes pertencentes a quais planos. 

 Cadastro de Associados 

Local de registro dos clientes da operadora, também chamados de 

beneficiários. É nesse cadastro que formalmente ocorre o vínculo do cliente com a 

operadora, onde o sistema passa a conter informações pessoais do cliente sobre o 

plano contratado e o vendedor envolvido na venda. 

 Cadastro de Modalidades de Comissionamento 



Capítulo 3. Ambiente da operadora envolvida no estudo - 64 

 

 

São os percentuais pagos para os vendedores no fechamento de uma 

proposta. 

 Cadastro de Vendedores 

  Pessoas físicas ou júridicas que vendem os planos da operadora e estão 

vinculados a uma modalidade de comissionamento para serem recompensados à 

cada venda realizada. 

Tanto o cadastro de Vendedores, quanto de Modalidade de Comissionamento 

não terão efeitos na proposta do presente trabalho, ambos foram apresentados 

apenas para ilustrar o a versatilidade do sistema Ortodontal. 

 MÓDULO DE TRATAMENTO 

Esse será o mais explorado dentre os demais apresentados neste capítulo, por 

ser alvo do sistema especialista proposto no presente trabalho. 

Para que o módulo de tratamento seja utilizado é necessário que algumas 

informações de cadastro sejam previamente informadas. É pré-requisito do módulo 

de tratamento os cadastros de Associados, Procedimentos, Prestadores, Planos e 

cadastro dos vínculos entre Prestadores, Procedimentos e Planos. 

O módulo de tratamento tem como objetivo permear todas as nuanças que 

compõe a gestão do plano de tratamento dos associados, envolvendo todo seu ciclo.  

A automação dos sub-processos que compõe o ciclo do plano de tratamento é 

proporcionada pelas ferramentas do módulo de tratamento. São elas: 

 CPTO - Cadastro do Plano de Tratamento Odontológico 

É a ferramenta que é responsável pela criação do plano de tratamento, o qual 

é solicitado pelo prestador quando ele necessita de autorização para realizar 

procedimentos nos associados da operadora.  
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Para cadastrar um plano de tratamento, o prestador acessa uma área restrita 

no portal da operadora, utilizando suas credenciais. Informa o associado que está 

sendo atendido e seleciona os procedimentos que pretende executar. Tanto o 

associado quanto os procedimentos selecionados, precisam ter sido previamente 

cadastrados no módulo de cadastro para que o plano de tratamento seja criado.  

Ao selecionar o procedimento, o próprio sistema identifica se é necessário 

complemento, por exemplo, a solicitação de uma restauração necessita dos 

complementos dente e face para que seja possível saber a localização exata que 

será realizado procedimento de restauração.  

Se for identificado a necessidade do complemento o sistema torna obrigatório 

o seu preenchimento para que o plano de tratamento possa ser cadastrado. Esse 

cadastro é o responsável em automatizar o processo “Solicitação do Plano de 

Tratamento”. 

Existe a possibilidade da solicitação do prestador ser enviada para a operadora 

através do formulário em papel impresso, nesse caso, a solicitação é recepcionada 

pelo setor de Registro de Sinistralidade da empresa que a digitaliza.  

Sendo assim, é possível assumir que toda solicitação é recepcionada por meio 

digital, seja ela digitada pelo prestador, ou pelo setor de Registro de Sinistralidade 

da operadora. 

 RPT - Receptor do Plano de Tratamento 

Tem como objetivo coletar os Planos de Tratamentos previamente 

cadastrados e armazenados em um FTP e submetê-los à ferramenta APT, 

apresentada na próxima seção. 

Para não comprometer o desempenho do Ortodontal essa operação é 

disparada uma única vez diariamente, normalmente no período da noite, quando não 

há concorrência de acesso ao banco de dados do Ortodontal. 

Essa ferramenta foi desenvolvida para proporcionar automação no sub-

processo “Recepcionar Plano de Tratamento”. 
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 APT - Autorizador do Plano de Tratamento 

Essa ferramenta tem como objetivo automatizar o sub-processo “Analisar 

Plano de Tratamento”. 

Existem quatro mecanismos para tomada de decisões, três deles são 

automáticos por não utilizarem intervenção humana e um manual por ser executado 

pelo perito. 

Dos mecanismos automáticos, dois são compostos por diversas regras 

alocadas dentro do código-fonte do sistema Ortodontal, escritas na linguagem 

Delphi. Enquanto o terceiro, escrito na linguagem PSQL em Stored Procedure dentro 

do banco de dados Firebird. 

Todos os procedimentos solicitados dentro do plano de tratamento são 

previamente autorizados antes de serem submetidos ao módulo APT. Os 

mecanismos de tomada de decisão são os responsáveis em tentar reverter a 

situação dos procedimentos. Logo, as regras desses mecanismos tentam encontrar 

irregularidades para que a solicitação seja negada. 

 EPT – Expositor do Plano de Tratamento 

Essa é uma ferramenta WEB construída com o propósito de prover 

automação ao sub-processo “Exportar a Resposta Sobre o Plano de Tratamento 

Solicitado”.  

Através desse portal o prestador tem a possibilidade de resgatar o plano de 

tratamento que foi solicitado, com seus devidos resultados. O acesso a essa 

ferramenta é provida pelas mesmas credenciais utilizadas pelos prestadores quando 

desejam cadastrar um novo plano de tratamento. 

Outra responsabilidade do EPT é armazenar no banco de dados, do sistema 

Ortodontal, os resultados recebidos dos mecanismos de tomadas de decisões, sobre 

os tratamentos odontológicos, solicitados pelos prestadores. 
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3.5  LIMITAÇÕES DO CENÁRIO ATUAL 

A falta de uma equipe, com conhecimento em engenharia de software, refletiu 

sobre algumas dificuldades estruturais do software como o excesso de mecanismos 

para tomada de decisão, por exemplo. 

Segundo Harmon & King (1988), sistema mantidos por programadores e 

estruturados em algoritmos, são características de sistemas convencionais. O 

sistema Ortodontal contempla essas características. Logo, pode ser classificado 

como um sistema convencional. 

Além das limitações proporcionadas pelos sistemas convencionais, algumas 

outras dificuldades também são causadoras da insatisfação dos operadores do 

sistema e gestores da empresa Ortoclin, como por exemplo: 

3.5.1 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

No sistema Ortodontal o conhecimento é representado através das regras 

existentes no código-fonte e são construídas em quatro fases. 

Na primeira fase, os peritos analisam fatos ocorridos, padrões estabelecidos 

pela operadora, legislações correntes e conhecimentos técnicos para elaborar 

regras. 

A segunda fase é executada quando o perito envia as regras elaboradas para os 

programadores. 

Em seguida, os programadores interpretam as regras, concluindo a terceira fase 

para implementarem no sistema Ortodontal, completando assim a quarta e última 

fase da construção do conhecimento. Conforme apresentada na Figura 18. 
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Figura 18 – Construção de regras no Ortodontal  
Fonte: Autor 

 

A forma utilizada para construção das regras no Ortodontal proporciona 

vulnerabilidades que comprometem a qualidade da tomada de decisão. 

A maior concentração de falhas é centralizada na interpretação das regras, a 

qual ocasiona um efeito colateral que geralmente demanda tempo para ser 

reconhecida como uma regra mal interpretada. 

Os programadores fazem suas interpretações de tal forma que não validam com 

o perito a forma como interpretou. Portanto, os peritos não conseguem saber se as 

regras que construíram foram corretamente aplicadas ao sistema Ortodontal. A 

validação é normalmente feita no ambiente de produção, quando ocorre algum fato 

que passa pela nova regra implementada. 

Além dessas dificuldades, o conhecimento fica armazenado apenas em papéis 

fragilmente controlados pela empresa.  

Dessa forma, os peritos acabam sendo redundantes em suas construções de 

regras e solicitações de implementação para os programadores, que 

consequentemente, por também não ter um controle em suas implementações, 

acabam efetivando a redundância também no código do sistema. 

3.5.2 DIFICULDADE NA MANUTENÇÃO DAS REGRAS 

Conforme a arquitetura dos sistemas tradicionais as regras são escritas no 

código do software, portanto, apenas os programadores possuem acesso e 

conhecimento para manipulá-las.  

Elabora a regra Envia regra para o 
programador

Programador 
interpreta a regra

Implementa no 
Ortodontal

Perito Programador
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Essa dependência proporciona uma deficiência na velocidade com que as 

regras são atualizadas, pelo fato da ausência de programadores dedicados 

exclusivamente para esse fim.  

A falta de padronização na escrita dessas regras leva a empresa a possuir 

certas dependências do programador, detentor do conhecimento sobre a estrutura 

das regras.  

Nos últimos anos, ocorreram substituições de programadores, mas a ausência 

de um profissional com uma visão mais ampla sobre engenharia de software tem 

sido mantida. Com isso, nenhum material foi construído a fim de criar independência 

do desenvolvedor, o que tem ocasionado diversos efeitos colaterais quando um 

novo programador tenta manipular as regras existentes. 

Essa dificuldade reflete na insegurança dos peritos em permitir que o software 

tome decisões sobre os planos de tratamentos sozinhos. Consequentemente, uma 

alta intervenção do perito torna-se necessária para vistoriar as decisões tomadas 

pelo software. 

Outro fator crítico é a constante necessidade de alterações e criações de regras, 

que são identificados durante a rotina de trabalho dos peritos.  

Os peritos passam pela dificuldade de ter que incorporarem em suas rotinas de 

trabalho a auditoria nas tomadas de decisões realizadas pelo Ortodontal. 

Constantemente erros são identificados e repassados para o programador 

providenciar a inclusão de novas regras, ou alterações nas existentes. 
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4 SISTEMA ESPECIALISTA PARA TOMADA DE 
DECISÕES EM PLANO DE TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO 

O objetivo deste capítulo é propor um sistema especialista que visa suprir as 

necessidades identificadas na operadora Ortoclin. Neste, é redefinido o processo de 

tomada de decisão sobre os planos de tratamentos odontológicos, e formalizado o 

conhecimento utilizado pelos peritos nesse processo.  

4.1 TÉCNICA DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

UTILIZADA 

A técnica de representação do conhecimento utilizada foi híbrida, combinando a 

técnica de Frames para representar o domínio com suas respectivas características, 

e Regra de Produção na estruturação das regras que os peritos utilizaram para 

representar conhecimentos, os quais serão inseridos e manipulados na base de 

conhecimento do SE proposto. 

 A utilização de frames neste trabalho foi incentivada pela sua capacidade de 

representar características que dá suporte a um ou mais domínios através de uma 

linguagem declarativa e robusta (LAM & SRIHAR, 1991). 

Baseada em classe, a notação tem a vantagem de ser facilmente lida e muitas 

linguagens de representação são baseadas na ideia de frames (NORVIG, 1991). 

Através de frames foi possível representar classes que compõem o domínio de 

conhecimento, as quais possuem características fundamentais utilizadas pelos 

peritos durante o processo de tomada de decisão sobre os planos de tratamentos 

odontológicos solicitados pelos prestadores. 
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A utilização da técnica Regra de Produção foi estimulada pela simplicidade na 

implementação e por utilizar uma estrutura que pode ser incorporada a uma 

variedade de arquiteturas complexas para sua execução. Baseada em laços 

condicionais “Se-Então” propõe possibilidade de interpretação por várias linguagens 

de programação (SWARTWOUT et. al, 1999) . 

Na estrutura da regra utilizada para representação do conhecimento a condição 

está na parte “se”, enquanto a conclusão é definida da parte “então”. Como a 

condição está à frente da conclusão é possível afirmar que está sendo utilizado 

encadeamento para frente (LEVINE et. al, 1988). 

Essa estrutura foi escolhida através das condições de como os dados são 

submetidos aos peritos, onde as regras sempre verificam se as informações que são 

submetidas foram satisfatórias para que a conclusão seja aplicada. 

4.2  DADOS SUBMETIDOS AO SE 

Os dados submetidos ao SE são fornecidos pelos prestadores em sua 

solicitação de tratamento. O universo desses dados restringe-se ao conteúdo 

utilizado no preenchimento do formulário padronizado pela ANS, chamado GTO - 

Guia de Tratamento Odontológico, que descreve a que associado se destina o 

tratamento, a identificação do prestador solicitante e os procedimentos que 

prestador pretende realizar no associado. Detalhes sobre a composição do GTO foi 

apresentado na seção 2.4.2. 

Esses são os dados esperados pelo SE, os quais serão submetidos às regras 

que estão armazenadas na base de conhecimento. 

4.3  REPRESENTAÇÃO DO DOMÍNIO DE CONHECIMENTO 

O domínio do conhecimento é formalizado através de modelos conceituais. É 

estaticamente modelado, mas possui aspectos e funções dinâmicas (CHOUVET & 

LE BER, 1996). 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Swartwout,%20M.A..QT.&newsearch=partialPref
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A área de conhecimento estudada restringe-se aos aspectos encontrados no 

ambiente que os peritos utilizam para tomarem decisões. Esse domínio de 

conhecimento foi definido durante estudos realizados nas regras que os peritos 

utilizam para tomar decisão. Na análise dos aspectos desse ambiente foram 

identificadas entidades que possuem características que são constantemente 

citadas nas regras dos peritos. 

Através da técnica de frames, classes foram criadas para representar essas 

entidades. Essas são utilizadas como modelo para definirem o comportamento das 

instâncias dos objetos do domínio. 

As classes serão utilizadas para complementar as regras e assim auxiliar os 

peritos na composição da base de conhecimento do SE. Serão instanciadas, 

transformando-se em objetos sempre que a regra que a contém for inferida.  

Essas classes possuem características que são representadas por atributos em 

frame chamado de slot, e ações que são representadas por métodos denominado de 

procedure na estrutura de frame. Ambos são chamados de membros da classe. 

Todos os membros contêm suas próprias restrições, onde determinam a que 

operadores e valores poderão ser associados. 

Quando instanciados, os objetos passam a ter os atributos alimentados pelos 

dados contidos no plano de tratamento solicitado, enquanto os seus métodos 

representam conteúdos que são resgatados do banco de dados, do sistema 

Ortodontal da operadora, para que seja possível ser tomada uma decisão. 

O presente trabalho possibilita o perito inserir informações na base de 

conhecimento através da escrita de regras, as classes e seus membros possuem 

nomes que condizem com seus propósitos, a fim de facilitar a compreensão do 

especialista na utilização das classes.  

Os membros das classes, slots e procedures, tem como objetivo proporcionar 

subsídios para que o ambiente consiga representar todo o conhecimento necessário 

para uma tomada de decisão. 
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Toda classe deve possuir comportamentos bem definidos como, por exemplo, 

como as classes serão instância, quais membros serão automaticamente 

carregados, qual será a origem das informações contidas nos membros e quais 

operadores podem ser associados a cada um deles. Essa preocupação visa 

preparar o ambiente de tal forma que o previna de se deparar com situações 

inesperadas. 

As classes e membros definidos neste trabalho limitaram-se em uma estrutura 

mínima, com a intensão de apenas conseguir elucidar as regras que são 

exemplificadas na seção 4.4.2. 

Para detalhar todos os membros das classes apresentadas seria necessário 

analisar uma maior quantidade de regras, para que seja possível identificar quais 

características as classes precisam possuir.  

As classes utilizadas para representar o domínio foram baseadas nos 

elementos do plano de tratamento apresentadas na seção 3.3. Dessa forma, foi 

criada uma classe para cada elemento, resultando nas seguintes classes: 

4.3.1 CLASSE DENTE 

A Figura 19 apresenta a classe Dente estruturada na técnica frame. 

 

Figura 19 – Frame Dente  
Fonte: Autor 

 

Os atributos da classe Dente estão representados através dos slots, os quais 

correspondem às características dos elementos dentários.  

FRAME: Dente 

SLOTS: 

• numero: numérico, possíveis valores [11..18, 21..28, 31..38, 41..48, 

51..55, 61..65, 71..75, 81..85] 

• face: textual, possíveis valores [V,L,M,D,O,I] 
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 Slot 
 

• numero: corresponde à identificação do dente, conforme detalhado na 

seção 3.3.1. Esse slot só pode ser associado aos operadores lógicos. 

 

• face: corresponde aos lados dos dentes que ficam expostos na boca, 

conforme detalhado na seção 3.3.1. Esse slot só pode ser associado aos 

operadores lógicos. 

 

Quando um objeto da classe Dente está sendo referenciado em uma regra que 

está sendo inferida pelo SE, sua instância será condicionada ao conteúdo que está 

no plano de tratamento solicitado pelo prestador, ou seja, o objeto da classe Dente é 

instanciado apenas se houver referência ao elemento dentário, no plano de 

tratamento solicitado. 

Se essa premissa for verdadeira o objeto dente é instanciado e seus slots 

número e face passam a possuir o valor, conforme contidos na solicitação do 

prestador. Caso não exista essas informações, na solicitação do prestador, as 

regras que utilizam o objeto Dente passam a não surtir efeitos na tomada de 

decisão. 

4.3.2 CLASSE PROCEDIMENTO 

A Figura 20 apresenta a representação em frame da classe Procedimento. 

 

 

Figura 20 - Frame Procedimento  
Fonte: Autor 

FRAME: Procedimento 

SLOTS: 

• codigo: numérico, valores possíveis [Equivalente a tabela TUSS] 

PROCEDURE: 

• especialidade 
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 Slot 
 

• codigo:  Esse atributo representa os códigos dos procedimentos 

conforme a tabela TUSS. Portanto, números que não constam nessa 

tabela não poderão ser atribuídos a esse slot. 

Quando o compositor da regra tiver a necessidade de se referir a todos 

os códigos da tabela TUSS sem distinção, poderá ser utilizado o 

caractere coringa “asterístico”. Dessa forma, a máquina de inferência 

interpretará que qualquer código de procedimento pertencente a tabela 

TUSS que vier na solicitação do prestador estará satisfazendo a condição 

do slot “codigo”. Esse slot só pode ser associado aos operadores lógicos. 

 

 Procedure 
 

• Especialidade: Esse método permite informar ao interpretador da 

regra, que no sistema Ortodontal da operadora existe a informação 

sobre a qual especialidade o procedimento pertence. Sempre que 

esse método é utilizado em uma regra o interpretador irá disparar 

mecanismos para resgatar o conteúdo.  

Essa procedure utiliza o código do procedimento solicitado pelo 

prestador para retornar a especialidade do procedimento. 

Todo plano de tratamento solicitado por um prestador possui no mínimo um 

procedimento o qual necessita de autorização para que seja executado. Portanto, os 

objetos da classe “Procedimento” serão sempre instanciados.  

Quando o objeto “Procedimento” é instanciado o slot “codigo” passa a possuir o 

código do procedimento contido na solicitação do prestador.  

4.3.1 CLASSE PESSOA 
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A  Figura 21 - Frame Pessoa Fonte: Autor  apresenta a representação em frame 

da classe Pessoa que tem como objetivo representar informações básicas das 

pessoas que estão envolvida no contexto da operadora. 

 

 

4.3.2 CLASSE ASSOCIADO 

A Figura 22 apresenta a representação em frame da classe Associado que 

deriva da classe Pessoa. Sendo assim, pode-se afirmar que o Associado possui 

todas as características de seu antecessor mais as específicas declaradas 

explicitamente em sua estrutura.  

FRAME: Pessoa 

SLOTS: 

• codigo: numérico 

• nome: texto 

• dataNascimento: data 

• sexo: texto 

• estadoCivil: texto 

• cpf: texto 

• dataNascimento: data  

• rg: texto 

• orgaoEmissor: texto 

 
Figura 21 - Frame Pessoa  

Fonte: Autor 
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 Slot 

• codigo: Todos os associados possuem um identificador único dentro 

da operadora, através desse código é possível localizar todas as 

informações pertinentes ao associado dentro do sistema de gestão. 

Os operadores que podem ser associados a esse slot são os lógicos. 

 

• dataNascimento: A data de nascimento do associado é preenchida 

pelo prestador em sua solicitação, a importância dessa informação é 

complementar na identificação do associado que está sendo atendido. 

 

 Procedure 

• estaEmCarencia: Essa procedure retorna um valor booleano 

informando se o associado está em carência ou não para o 

procedimento passado por parâmetro. Essa informação é resgatada a 

partir do banco de dados do Ortodontal. 

• possuirIdadeMaiorQue: É uma procedure que também utiliza dados 

que estão no banco de dados do Ortodontal. Recebe como parâmetro 

um número inteiro e retorna um valor booleano (verdadeiro ou falso), 

Figura 22 - Frame Associado  
Fonte: Autor 

FRAME: Associado: Pessoa 

SLOTS: 

• codigo: numérico 

• situação: texto 

• dataAdesao: data 

 

MÉTODOS: 

• estaEmCarencia(Procedimento) 

• possuirIdadeMaiorQue(parâmetro: numero) retorna: booleano 

• realizouProcedimento(parâmetro: numero) retorna: booleano 
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de acordo com a idade do beneficiário, caso tenha a idade maior do 

que o número passado por parâmetro, o retorno é verdadeiro, caso 

contrário é retornado falso. 

• realizouProcedimento: É uma procedure que também utiliza dados 

que estão no banco de dados do Ortodontal. Recebe como parâmetro 

um número inteiro que representa o código de um possível 

procedimento que o associado possa ter realizado durante sua vida 

dentro da operadora e retorna um valor booleano (verdadeiro ou 

falso), indicando se o procedimento foi realizado em algum momento. 

 

Os demais atributos são preenchidos pelas informações que estão 

armazenadas no banco de dados. 

Assim como o objeto “procedimento”, o “associado” também sempre é 

instanciado quando sua classe é utilizada na regra que está sendo inferida. 

Não faria sentido, nem seria possível haver um plano de tratamento que não 

houvesse um associado, por isso, o associado está sempre presente nos dados de 

solicitação dos prestadores. 

Os slots codigo e dataNascimento são automaticamente preenchido com 

conteúdos recebidos do plano de tratamento. As procedures desse objeto recebem 

com parâmetro o conteúdo do slot “codigo” para que seja possível resgatar 

informações no Ortodontal. Tendo em vista que o código do associado é seu 

identificador na operadora. 

4.3.3 CLASSE PRESTADOR 

A Figura 23 apresenta a representação em frame da classe Prestador que deriva 

do frame Pessoa. Assim com ocorre com o frame Associado o frame Prestador 

também herda as características definidas no frame de seu antecessor. 
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 Slot 

• codigo: representa o identificador único que o prestador possui dentro 

do sistema Ortodontal. Esse slot é carregado com o código do 

prestador, contido no plano de tratamento odontológico solicitado. 

• cro: representa o número de inscrição do profissional (odontólogo) 

junto ao conselho regional de odontológia.  

 Procedure 

• Especialidade: Essa procedure retorna a especialidade odontológica 

que o prestador possui cadastrado dentro do sistema Ortodontal. 

• executouProcedimento: Essa procedure retorna para a máquina de 

inferência a quantidade de dias que o prestador executou o 

procedimento, passado por parâmetro, pela última vez. Essa é uma 

informação que é resgatada do sistema Ortodontal.  

O objeto Prestador é sempre instanciado, pois, não é possível haver uma 

solicitação em que o autor não seja um prestador da operadora. Na instanciação do 

objeto o slot código é automaticamente preenchido com os dados recepcionados do 

plano de tratamento. 

Figura 23 – Frame Prestador  
Fonte: Autor 

FRAME: Prestador: Pessoa 

SLOTS: 

• codigo: numérico  

• cro: texto 

MÉTODOS: 

• especialidade 

• executouProcedimento(Procedimento.codigo) 
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4.3.4 CLASSE GLOSA 

Um plano de tratamento pode ser negado para execução por não está adequado 

aos padrões da operadora, ou quando não está de acordo com as normas legais e 

éticas. Quando isso ocorre, as operadoras de planos odontológicos utilizam uma 

ferramenta que auxilia o solicitante a identificar o que motivou o plano de tratamento 

ter sido negativado.  

Essa ferramenta chama-se Glosa. É utilizada para justificar cada procedimento 

negado dentro do plano de tratamento. Toda operadora possui uma tabela de glosa 

própria, onde criam seus próprios códigos e respectivos motivos de negações. 

Devido aos padrões utilizados nos SE recomendarem uma explicação do 

raciocínio utilizado na tomada de decisão. A classe Glosa será utilizada pelo módulo 

de explanação do SE proposto para enriquecer suas explicações.  

A Figura 24 apresenta a representação em frame da classe Glosa.  

 

 

 Slot 

• codigo: É o identificador único do motivo da negação. 

• descricao: Representa a descrição do motivo da negação do 

procedimento solicitado pelo prestador.  

 

Figura 24 - Frame Glosa  
Fonte: Autor 

FRAME: Glosa 

SLOT: 

• codigo: numérico 

• descricao: textual 
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4.3.5 CLASSE DATA 

Essa classe foi criada devida a necessidade de representação de períodos de 

tempos envolvidos nos fatos ocorridos. A Figura 25 apresenta a representação em 

frame da classe Data. 

 

 

 Slot 

• QtdDia: Recebe um valor numérico referente a quantidade de dias que se 

deseja comprar com algo. 

• Data: Recebe uma data que pode ser utilizada para comparação de 

algum fato ocorrido. 

4.4  PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Segundo Rich & Knigth (1993), o conhecimento que um SE possui é 

representado através das regras que estão armazenadas em uma base de 

conhecimento. 

As regras utilizadas no SE proposto são compostas por um nome que às 

identificam e possui estruturas baseadas em sintaxes pré-definidas. São laços 

condicionais com unicidade em seu resultado, possibilitando apenas saída booleana, 

verdadeiro ou falso.  

Figura 25 - Frame Data  
Fonte: Autor 

FRAME: Data 

SLOT: 

• QtdDia: numérico 

• Data: data 
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O criador da regra tem a capacidade de direcionar para onde o resultado deve 

ser retornado, limitando-se em apenas duas opções, devolver para o solicitante ou 

encaminhar para o perito. 

As regras criadas pelos peritos tem o objetivo de checar se o plano de 

tratamento solicitado contém alguma inconsistência em relação aos padrões 

estabelecidos pela operadora, ou infringem normas legais e éticas. 

Assim como no mecanismo do sistema Ortodontal, por padrão, o SE assume 

que todos os planos de tratamentos estão autorizados para execução até que 

alguma regra inferida o modifique. Logo, as regras são sempre escritas para tentar 

negar o procedimento para execução. 

Entretanto, as regras possuem em sua conclusão apenas uma das duas ações, 

a de negação, ou a de chamar uma outra regra que a complemente para que a 

decisão seja tomada. 

4.4.1 FUNÇÕES DO AMBIENTE DE CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Para facilitar a execução de ações que as regras precisam prover, algumas 

funções são disponibilizadas no ambiente, tais como:  

 Negar: é utilizada para representar a ação de negar para execução o 

procedimento submetido à regra. Essa função recebe como parâmetro 

um objeto da classe Glosa que justifica sua decisão. 

 RetornarPara: é utilizada ao final da regra e tem como propósito 

direcionar para onde o resultado será retornado. Essa função recebe 

como parâmetro apenas um dos dois valores: “Perito” e “Solicitante”. 

 ChamarRegra: utilizada para aninhar regras. Quando não é possível 

uma regra tomar a decisão sobre o fato submetido, essa função pode 

ser utilizada para permitir que outra regra seja acionada. Essa função 

recebe como parâmetro o nome da regra que será executada. 
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4.4.2 DEFINIÇÕES DAS REGRAS 

Conforme se propõem as técnicas para representação do conhecimento, as 

regras devem possuir uma estrutura de fácil compreensão.  

O propósito do presente trabalho é possibilitar aos especialistas, que não são 

desenvolvedores de software, entenderem e manipularem as regras na base de 

conhecimento.  

Através de análises realizadas nas regras elaboradas pelos peritos, pode-se 

constatar variações nas estruturas das regras, esse fato despertou a necessidade de 

padronizações estruturais capazes de representar a maior quantidade de regras 

possível.  

Essas estruturas foram definidas através de criação de sintaxes, as quais são 

utilizadas para compor as regras do SE proposto.  

É no processo de construção de regras que a necessidade em elaborar nova 

sintaxe pode ocorrer, quando o perito precisar escrever uma nova regra que não se 

adeque nas sintaxes disponíveis no ambiente. 

A Figura 26 apresenta o processo de criação de regras, com suas devidas 

atividades. 
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 ATIVIDADE: Elaborar regra  

A elaboração de regra é baseada no conhecimento técnico do perito, análises 

em relatórios gerenciais de fatos ocorridos que possibilitam uma visão de brechas 

em regras existentes, legislação corrente, padrões e normas da operadora. 

Após a elaboração da regra o perito identifica se o ambiente possui sintaxe, 

classe e membros capazes de representar a regra que foi elaborada. Caso algum 

desses artefatos não estejam disponíveis, o perito executa a atividade “Solicitar 

disponibilização do artefato no ambiente”. 

 ATIVIDADE: Solicitar disponibilização do artefato no ambiente 

A solicitação do artefato é enviada para o desenvolvedor do SE, juntamente com 

a regra elaborada a qual se está tentando implementar. Essa regra será utilizada 

como insumo para a primeira atividade de “Reestruturar a regra” executada pelo 

desenvolvedor. 

 ATIVIDADE: Reestruturar a regra 

Figura 26 - Processo Criar Regra  
Fonte: Autor 
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A restruturação da regra é uma tentativa do desenvolvedor enquadrar a regra 

que foi elaborada pelo perito nas classes, membros e sintaxes disponibilizadas pelo 

ambiente.  

Mesmo conseguindo reestruturar a regra de tal forma que não necessite fazer 

alteração no ambiente, a regra será implementada pelo perito, para que possa ser 

validado se o sentido da regra sofreu alteração durante a reestruturação. 

Caso contrário, o desenvolvedor executará a atividade “Criar e disponibilizar os 

artefatos no ambiente”. 

 ATIVIDADE: Criar e disponibilizar os artefatos no ambiente 

Os artefatos representam classes, membros ou sintaxes que são necessárias 

para uma correta representação do conhecimento. O objetivo dessa atividade é 

deixar o ambiente preparado para fornecer subsídios suficientes para que o perito 

consiga implementar a regra. 

 ATIVIDADE: Implementar a regra 

Essa é a última atividade do processo, a que de fato permite que a regra seja 

armazenada na base de conhecimento do SE.   

Para elucidar como o processo de criar regra ocorre na prática, foi selecionado 

um conjunto de cinco regras elaboradas pelos peritos. As regras escolhidas foram 

extraídas das solicitações que os peritos remeteram aos programadores para que 

sejam implementadas no sistema Ortodontal. Buscou-se selecionar regras com 

diferentes níveis de complexidade para melhor elucidação. 

Para que o ambiente pudesse prover suporte às regras selecionadas foi 

necessário criar três sintaxes. Apesar das diferentes estruturas, as sintaxes criadas 

possuem semelhança nos seguintes aspectos: 

• Sempre que a função “Negar” é utilizada na descrição das regras ela 

deve ser seguida pela função “RetornarPara”. 
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• Todas as regras descritas independente da sintaxe utilizada iniciam 

fazendo referência a um objeto disponibilizado pelo ambiente. 

O exemplo a seguir apresenta como as sintaxes foram criadas e o resultado final 

de como as regras serão armazenadas na base de conhecimento.  

 Sintaxe I 

A primeira sintaxe surgiu da necessidade identificada na regra apresentada no 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Regra elaborada pelo perito: Validação da especialidade do dentista 

Nome da Regra Validar especialidade do dentista 

Descrição 

Verificar se o dentista tem a especialidade compatível 

com os procedimentos que está solicitando, caso não 

tenha, o procedimento deve ser negado para 

execução, utilizando a glosa 39 e o resultado de ser 

reportado para a perícia. 

 

A partir da regra elaborada pelo perito, foi possível reestruturá-la sem alterar seu 

sentido, conforme apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Reestruturação da regra: Validação da especialidade do dentista 

Nome da Regra Validar especialidade do dentista 

Reestruturação 

SE a especialidade do procedimento for 

diferente da especialidade do dentista, ENTÃO 

nega para execução com a glosa 39 e retorna o 

resultado para o perito. 
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Através da reestruturação da regra, são percebidas características que auxiliam 

a criação da sintaxe. Logo, a necessidade de criação de novos objetos e membros 

podem aparecer, o que torna a representação do domínio cada vez mais completo. 

Após a identificação e implementação dos objetos e membros necessários 

para compor a regra analisada, o ambiente passa a prover subsídios para que a 

sintaxe apresentada no Quadro 5 seja disponibilizada no ambiente.  

Quadro 5 - Definição da Sintaxe I 

Identificação Sintaxe I 

Descrição 

SE           Objeto.membro(valor_do_membro)                
                     <Operador_de_comparação>  
                Objeto.membro(valor_do_membro)  
ENTÃO  ( <Função Negar>  <Função RetornarPara> ) 
                                        Ou 
                         <Função ChamarRegra> 

 
A sintaxe definida no Quadro 5 utiliza a comparação entre dois objetos, caso 

o retorno seja verdadeiro, a conclusão da regra definida na parte “então” é 

executada. 

Após a disponibilização da sintaxe no ambiente é possível o perito escrever a 

regra que será armazenada na base de conhecimento, conforme apresentada no 

Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Regra a ser armazenada na base de conhecimento: Validação da especialidade do 
dentista 

Nome da Regra Validar especialidade do dentista 

Descrição 
SE             Procedimento.especialidade 
                                     <>   
                    Prestador.especialidade 
 ENTÃO    Negar(Glosa39)  RetornarPara(Perito) 

 

O Quadro 7 apresenta a regra “Validar associado em carência”, que também 

pode ser representada utilizando a Sintaxe I.  
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Quadro 7 - Regra elaborada pelo perito: Validar associado em carência 

Nome da Regra Validar associado em carência 

Descrição 

Verificar se o paciente está em carência para realizar o 

procedimento solicitado, se estiver, o procedimento deve 

ser negado com a glosa 23 e o resultado deve ser 

retornado para o prestador. 

 

O Quadro 8 apresenta a regra “Validar associado em carência” estruturada na 

forma como será armazenada na base de conhecimento do SE. 

Quadro 8 - Regra a ser armazenada na base de conhecimento: Validar associado em carência 

Nome da Regra Validar associado em carência 

Descrição 
SE           Associado.estaEmCarencia  

                      para  
               Procedimento  

ENTÃO   Negar(Glosa23) RetornaPara(Prestador) 

 Sintaxe II 

A necessidade da Sintaxe II ocorreu durante a análise realizada na regra Negar 

procedimentos 81000014 e 81000065, apresentada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Regra elaborada pelo perito: Negar procedimentos 81000014 e 81000065 

Nome da Regra Negar procedimentos 81000014 e 81000065 

Descrição 

Quando o dentista solicitar os procedimentos 

81000014 e 81000065 a solicitação deve ser negada com 

a glosa 14 e o resultado deve ser enviado para o perito. 

 

Analisando a regra elaborada pelos peritos, foi possível reestruturá-la sem 

alterar seu sentido, conforme apresentada no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Reestruturação da regra: Negar procedimentos 81000014 e 81000065 

Nome da Regra Negar procedimentos 81000014 e 81000065 

Reestruturação 

SE o procedimento solicitado for 81000014 ou 

81000065 ENTÃO nega com glosa 14 e retorna resultado 

para perito. 

 

A restruturação induz uma padronização na ordem de como a regra é 

constituída, o que facilita a criação da sintaxe. Analisando a regra do Quadro 10 foi 

possível definir a sintaxe apresentada no Quadro 11.  

Quadro 11 - Definição da sintaxe II 

Identificação Sintaxe II 

Descrição 
SE           Objeto.membro(valor_do_membro)    
ENTÃO  ( <Função Negar>  <Função RetornarPara> ) 
                                        Ou 
                         <Função ChamarRegra> 

 

Nessa sintaxe é verificado se o conteúdo que vem dos dados submetidos ao 

SE é equivalente ao valor do membro, caso seja, a parte “então” da regra será 

executada, caso contrário a regra é ignorada. O Quadro 12 apresenta como a regra 

será armazenada na base de conhecimento. 

 

Quadro 12 - Regra a ser armazenada na base de conhecimento: Negar procedimentos 81000014 e 
81000065 

Nome da Regra Negar procedimentos 81000014 e 81000065 

Descrição SE          Procedimento.codigo(81000014, 81000065) 
ENTÃO  Negar(Glosa14)  RetornarPara(Perito) 

 

  Sintaxe III 
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A Sintaxe III foi motivada pela regra “Limitar o dentista a 4 execuções do 

procedimentos 82000239 em 6 meses” apresentada no Quadro 13. 

Quadro 13 - Regra elaborada pelo perito: Limitar o dentista a 4 execuções dos procedimentos 
82000239 durante 6 meses 

Nome da Regra 
Limitar o dentista a 4 execuções dos procedimentos 

82000239 durante 6 meses 

Descrição 

Verificar quantos procedimentos 82000239 o dentista já 

realizou no período de 06 meses, caso tenha realizado até 

4 procedimentos, glosa 14 retornando o resultado para o 

dentista 

 

A análise realizada nessa regra resultou na restruturação apresentada no 

Quadro 14. 

Quadro 14 - Reestruturação da regra: Limitar o dentista a 4 execuções dos procedimentos 82000239 
durante 6 meses 

Nome da Regra 
Limitar o dentista a 4 execuções dos procedimentos 

82000239 durante 6 meses 

Reestruturação 

SE o dentista realizou o procedimento 82000239 mais 

de 3 vezes em 6 meses ENTÃO nega com glosa 14 e 

retorna o resultado para o prestador 

 

Baseado na restruturação apresentada no Quadro 14 foi definido a Sintaxe III, 

apresentada no Quadro 15. 

Quadro 15 - Definição da sintaxe III 

Identificação Sintaxe III 

Descrição 

SE         Objeto.membro(valor_do_membro)  
                 <Operador matemático>  

                       <Valor para comparação> 
                      <Operador lógico>      
       Objeto.membro(valor_do_membro) 
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ENTÃO  ( <Função Negar>  <Função RetornarPara> ) 
                                        Ou 
                         <Função ChamarRegra> 

 

Utilizando a sintaxe definida no Quadro 15 foi possível chegar a forma como a 

regra será armazenada na base de conhecimento, conforme apresentado no Quadro 

16. 

Quadro 16 - Regra a ser armazenada na base de conhecimento: Limitar o dentista a 4 execuções dos 
procedimentos 82000239 durante 6 meses 

Nome da Regra 
Limitar o dentista a 4 execuções dos procedimentos 

82000239 durante 6 meses 

Descrição 
SE          Prestador.ExecutouProcedimento(82000239)  

> 3 
EM 

                             Data.QtdDia(180) 
ENTÃO   Negar(Glosa14) RetornarPara(Prestador) 

 

As três sintaxes apresentadas possibilitam o aninhamento de regras, quando 

uma única regra não é capaz de tomar uma decisão, ela pode ser concatenada com 

uma segunda regra, que por sua vez poderá ser baseada em quaisquer sintaxes 

disponibilizada pelo ambiente, para que juntas consigam fornecer subsídios 

suficiente para que a máquina de inferência possa tomar uma decisão. 

 Caso a concatenação entre duas regras ainda não seja suficiente para que uma 

decisão seja tomada, poderá haver mais concatenações, quantas vezes forem 

necessárias, criando assim vários níveis de regras.  

No aninhamento de regras uma sub-regra só é inferida se a regra que a 

antecede for satisfeita, esse mecanismo preserva o desempenho da máquina de 

inferência. 

Apenas a regra que está no último nível do aninhamento deverá possuir 

condições de definir o resultado. O Quadro 17 apresenta uma regra que poderá ser 

representada através do aninhamento entre regras utilizando a Sintaxe II. 
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Quadro 17 - Regra elaborada pelo perito: Negar procedimentos 83000089, 83000062 para associado 
maior que 15 anos 

Nome da Regra 
Negar procedimentos 83000089, 83000062 para 

associado maior que 15 anos 

Descrição 

Verificar se o dentista está solicitando algum dos 

procedimentos 83000089, 83000062 para paciente com 

mais de 15 anos, se estiver, glosa com código 30 e retorna 

a resposta para o solicitante 

 

Nenhuma das sintaxes definidas consegue prover suporte para essa regra. 

Porém, se o artifício do aninhamento for utilizado, as possibilidades de 

representação das regras aumentam.  

O artifício do aninhamento de regras visa diminuir a necessidade de criação de 

novas sintaxes no ambiente, permitindo uma maior flexibilidade para as sintaxes 

existentes. 

O Quadro 18 apresenta como a regra “Negar procedimentos 83000089, 

83000062 para associado maior que 15 anos”, consegue ser armazenada na base 

de conhecimento utilizando apenas a Sintaxe II de forma aninhada.  

 

Quadro 18 - Regra a ser armazenada na base de conhecimento: Negar procedimentos 83000089, 
83000062 para associado maior que 15 anos 

Nome da Regra 
Negar procedimentos 83000089, 83000062 para 

associado maior que 15 anos 

Descrição 
SE          Associado.PossuirIdadeMaior(15)  
ENTÃO  SE Procedimento.codigo(83000089, 83000062)  
ENTÃO  Negar(Glosa30) RetornaPara(Prestador) 

 

O aninhamento de regras também facilita o agrupamento de varias regras que 

em muitas vezes poderiam está separadas, com o detalhe de que todas as regras 

agrupadas precisariam ser satisfatórias para que a ação fosse executada. O 
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agrupamento reflete na diminuição da quantidade geral de regras armazenadas na 

base de conhecimento. 

O Quadro 19 apresenta um exemplo de agrupamento de regras que poderiam 

ser adicionadas ao banco de conhecimento separadamente. 

Quadro 19 - Regra aninhada para exemplificar o agrupamento de regras 

Nome da 

Regra 

Agrupamento XYZ 

Descrição 

SE Procedimento.Codigo(85200107,85200093,85200115) 
ENTÃO SE Prestador.especialidade <> Procedimento.especialidade 
ENTÃO SE Associado.realizouProcedimento(82000859,83000089) 
ENTÃO SE Associado.estaEmCarencia para Procedimento 
ENTÃO SE Prestador.ExecutouProcedimento(82000239) 
ENTÃO SE Associado.PossuirIdadeMaior(2) 
ENTÃO Negar(Glosa35) RetornaPara(Prestador) 

 

O grande desafio na criação da estrutura da regra é tentar criar a menor 

quantidade de sintaxe possível, mas que sejam capazes de representar qualquer 

regra pertinente ao domínio.  

Para tornar o ambiente completamente abrangente é necessário conhecer 

todas as informações que uma operadora de plano odontológico possui em seu 

sistema de gestão, para que sejam criados objetos e membros que consigam 

representar todas essas informações. 

 No presente trabalho não serão apresentados detalhes de todo o domínio, 

consequentemente por conta da dimensão não serão apresentados todos os objetos 

e seus respectivos membros. Para efeito de elucidação serão apresentados apenas 

os objetos e membros utilizados no conjunto de regras selecionadas. 

 As classes proporcionam a instânciação de objetos que são utilizados na 

composição das regras para facilitar a comparação entre valores que se originam da 

solicitação feita pelo prestador, ou para representar conteúdo existente no banco de 

dados do sistema de gestão da operadora (sistema Ortodontal).  
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Apesar das sintaxes se referirem às classes detalhando seus membros e 

valores dos membros, algumas classes, quando instanciadas, não necessitam desse 

nível de detalhamento para possuir um conteúdo que possa ser usado na 

comparação.  

Algumas classes podem ser utilizadas sem a necessidade de referência a um 

de seus membros, o mesmo ocorre para alguns membros, que não precisam possuir 

valores explícitos para serem utilizados.  

Sendo assim, as sintaxes não ficam restritas a obrigatoriedade de utilizar todo 

o detalhamento de Objeto.Membro(valor_do_membro), em algumas situações 

poderá ser utilizado o objeto seguido de seu membro (Objeto.membro), ou até 

mesmo apenas o objeto.  

Dependerá de qual Objeto e Membro estará sendo utilizado para compor a 

regra. No item 4.3 possui mais detalhes sobre essas classes e membros. 

4.5  MELHORIA NO PROCESSO DE DECISÃO DO PLANO DE 

TRATAMENTO 

Baseado nas problemáticas identificadas na Construção de regras no Ortodontal 

e no mapeamento do processos “Analisar Plano de Tratamento”, uma nova proposta 

foi estudada visando proporcionar um processo menos burocrático e mais seguro.  

Para proporcionar tomada de decisões com maior qualidade, provendo mais 

segurança e diminuindo a intervenção dos peritos são necessárias regras mais 

eficazes, construídas de forma mais eficiente. 

A melhoria necessária para atingir esse objetivo deve partir do redesenho do 

processo de criação dessas regras que representam o conhecimento dos peritos. 

4.5.1 MELHORIA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
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O principio adotado para melhorar a construção do conhecimento é eliminar as 

fases críticas que proporcionam maior instabilidade ao processo existente. 

Para isso é necessário um ambiente computacional estruturado diferentemente 

de um ambiente tradicional, onde pudesse ser retirado o desenvolvedor do processo 

de criação das regras, eliminando assim a atividade “Interpretar a regra” que é 

considerada a mais crítica, dentre as demais. 

Passando para o perito a inteira responsabilidade da construção das regras, 

com apoio de um módulo específico para aquisição do conhecimento.  

A Figura 26 representa um novo processo para construção de regras, onde o 

perito não necessita mais de um programador para colocar a regra em produção. 

 

Percebe-se que o processo de construção de regra apresentado na Figura 26 

quando comparado ao mesmo processo apresentado na Figura 18 as atividades 

críticas que comprometem a qualidade do processo são eliminadas.  

4.5.2 PROCESSO ANALISAR PLANO DE TRATAMENTO 

Assim como na aquisição do conhecimento, falhas no processo “Analisar Plano 

de Tratamento” são decisivas para a qualidade dos resultados nas decisões 

tomadas sobre o plano de tratamentos submetidos pelos prestadores. 

Através de estudo realizado no processo “Analisar Plano de Tratamento” foi 

identificada redundância de mecanismos com o mesmo papel, tomar decisões, os 

       Figura 27 - Processo de construção de regra  
Fonte: Autor 

Elabora a regra

Implementa no 
módulo de 

aquisição de 
conhecimento do SE

Perito
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quais armazenam conhecimento através de regras que não seguem um padrão 

formal pelos seus implementadores.  

A falta de padronização das regras e a descentralização do conhecimento são 

fatores que dificultam a manutenção das regras existentes, por exigir dos 

implementadores um conhecimento que os possibilitem identificar em qual dos 

mecanismos está a regra desejada, prejudicando também o desempenho do 

processo, em ter que passar por três mecanismos para que o processo seja 

finalizado. 

Para centralizar o local de armazenamento desse conhecimento, preservando a 

possibilidade do perito manipular essas regras, de forma independente, foi 

necessária a criação de uma base de conhecimento, que contemple regras de fácil 

entendimento, ou seja, com estruturas próximas da linguagem natural. 

Essas regras precisam ser interpretadas pelo ambiente computacional para que 

as decisões sejam tomadas de forma automatizada. Para isso o uso de um sistema 

especialista tem um papel fundamental na composição desse processo. 

A Figura 28 apresenta o redesenho do processo “Analisar o Plano de 

Tratamento” apresentado na seção 3.2.3.  

O redesenho do processo de tomada de decisão tem como objetivo integrar o 

módulo APT do sistema Ortodontal com um SE, essa integração tem o propósito de 

redefinir algumas atividades do processo, onde passará a existir um único sub-

processo responsável pelas tomadas de decisão sobre os planos de tratamentos 

submetidos. As demais atividades seguem a mesma semântica definidas no APT.  
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Figura 28 - Redesenho do Processo: Analisar o plano de tratamento  
Fonte: Autor 

 

 O sub-processo “Submeter à Máquina de Inferência” proporciona ganho de 

desempenho na execução de tomada de decisão, quando comparado com o sistema 

Ortodontal, por consultar em um único local todo o conhecimento obtido pelos 

peritos.  

Detalhes do funcionamento do sub-processo “Submeter à máquina de 

inferência” estão descritos na seção 4.6.5. 

4.6  DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESPECIALISTA 

A utilização de sistemas que utilizam técnicas baseados em conhecimento 

integrados com softwares que possuem algoritmos tradicionais tem sido uma 

proposta abordada na literatura para resolver vários tipos de problemas (HOLEN et 

al., 1997). 

O sistema especialista proposto integra-se com o sistema Ortodontal para prover 

uma solução mais robusta na automação do Ciclo do Plano de Tratamento, citado 

na seção 3.2. A integração foi possível através de módulos construídos no SE com o 

propósito de se comunicar com o sistema Ortodontal. 

A proposta do sistema especialista para atuar na tomada de decisão sob o plano 

de tratamento foi dividir em módulos as diferentes responsabilidades que o compõe.  
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Na arquitetura genérica do SE proposta por Harmon & King (1988), dois atores 

interagem com o SE, o especialista ou engenheiro do conhecimento no papel de 

provedor de conhecimento, e o usuário como fornecedor de problemas e receptor 

das decisões tomadas pelo SE.  

Baseado na arquitetura proposta pelos autores, a Figura 28 apresenta uma 

visão geral dos componentes do SE proposto neste trabalho, juntamente com a 

interatividade existente entre eles. 

Os atores são representados pelo perito, no papel de especialista, e por dois 

módulos do sistema Ortodontal no papel do usuário. O módulo EPT na 

responsabilidade de prover os dados que serão submetidos ao SE, e o RPT no 

papel de receptor do resultado expelido pelo SE.  

 

  

Conforme detalhado na seção 3.4.2 tanto o RPT quanto o EPT são módulos que 

interagem diretamente com o prestador. A motivação em utilizá-los foi estimulada 

pelo aproveitamento do software próprio da empresa que atendem aos padrões 

Figura 29 - Arquitetura do SE proposto  

Fonte: Autor 
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preconizados pela ANS, o TISS e TUSS, tornado esses módulos o usuário do SE 

proposto. 

 Cada componente do SE proposto possui suas respectivas responsabilidades e 

consequentemente um objetivo que justifica sua existência dentro do SE. A maioria 

dos componentes possuem responsabilidades que condizem com os encontrados na 

arquitetura genérica dos SE proposta por Harmon & King (1988). 

Para cada componente é proposto o desenvolvimento de um módulo, Conforme 

apresentado na Figura 29 o SE possui os seguintes módulos: 

4.6.1 BASE DE CONHECIMENTO 

A base de conhecimento é composta por regras que tentam prever o conteúdo 

dos planos de tratamentos que serão solicitados pelos prestadores. 

O objetivo dessa base é armazenar o conhecimento construído pelo perito o 

qual será representado através de regras. A base de conhecimento é acessada 

apenas pelos módulos Interpretador e Compositor.  

Os campos contidos na base de conhecimento são: 

• ID_regra: um código com numeração de auto-incremento, utilizado como 

campo identificador da regra dentro da base de conhecimento; 

• Nome_da_regra: corresponde ao nome da regra, utilizado para identificar 

o objetivo da regra; 

• Condicao: armazena a parte condicional da regra, a qual corresponde a 

parte “se”; 

• Conclusao: armazena a conclusão da regra, a qual será executada se a 

condição for satisfeita. Corresponde a parte “então” da regra. 

• Ordem_inferencia: é o campo responsável por armazenar um valor 

numérico que corresponde a ordem em que a regra será inferida. 
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4.6.2 MÓDULO: COMPOSITOR 

Esse é o módulo que equivale ao componente de aquisição de conhecimento 

encontrado nas arquiteturas genéricas de SE proposta por HARMON & KING (1988) 

na seção 2.2.6.  

Tem como papel fundamental servir de elo entre a base de conhecimento e o 

perito. Visa auxiliar exclusivamente os peritos na exportação de seus conhecimentos 

através de um facilitador para escrita de regras. 

O auxilio é proporcionado por uma interface gráfica que disponibiliza uma 

biblioteca de objetos como um facilitador para otimizar a escrita de regras. O 

ambiente conduz o perito durante a escrita da regra proporcionando um aumento de 

produtividade e redução nas incidências de erros. 

O módulo Compositor contribui com o perito nos seguintes aspectos: 

• Restringe a escrita de regras em sintaxes compatíveis com a 

interpretação do SE; 

• Possui a inteligência de guiar o perito na construção das regras, 

apresentando as corretas ordens de utilização dos objetos e membros.  

• Proporciona condições de definir a ordem em que as regras serão 

inferidas aos dados submetidos. 

• Permite a escrita de regras aninhadas. Para utilizar essa facilidade no 

ambiente o perito deve iniciar a definição das regras de dentro para fora, 

ou seja, a regra que define o resultado final deve ser escrita antes do que 

as regras que as executam. 

A Figura 30 apresenta a interface gráfica que será utilizada pelos peritos para 

adicionar a regra na base de conhecimento. 
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Durante o cadastro das regras o perito tem a opção de informar o nome da 

regra, para facilitar sua localização, a ordem em que a regra será inferida. Em 

seguida o perito seleciona qual sintaxe deseja utilizar para implementar a regra 

desejada, cada opção possui os campos pertinentes ao tipo da sintaxe escolhida. 

Os campos são sensíveis ao conteúdo selecionado no campo antecessor. 

Dessa forma, o perito não consegue selecionar um membro que não exista no 

objeto, nem definir valores inaceitáveis para os membros. 

O mesmo ocorre com os campos operadores que só disponibilizam os 

operadores que são compatíveis com as opções selecionadas anteriormente.  

Figura 30 - Módulo: Compositor - Cadastro de Regras  
Fonte: Autor 
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Após o preenchimento de todos os campos da sintaxe escolhida, o perito 

seleciona o botão “Montar a regra” para que a regra seja adicionada em um campo 

memorando para fácil conferência.  

Esse memorando permite uma visualização fidedigna de como a regra será 

armazenada na base de conhecimento. 

Após a confirmação da correta construção da regra, com apenas um clique no 

botão “Salvar na base de conhecimento” o perito armazena a regra e o SE passa a 

possuir mais conhecimento. 

Para efeito de elucidação foi construído no cadastro de regra do módulo 

Compositor a regra “Negar procedimentos 83000089, 83000062 para associado 

maior que 15 anos”, por se tratar de um aninhamento sua construção deverá ser 

divida em duas fases. 

A primeira deve ser a construção da regra que toma a decisão, conforme 

apresentada na Figura 31. Deve-se observar o detalhe de que a ordem de inferência 

dessa regra deve ser igual a zero, uma vez que ela será inferida por outra regra   
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E por último, deve ser construída a regra que dispara a regra criada 

anteriormente para que a construção do aninhamento seja concluída, conforme 

apresentada na Figura 32. 

 

Figura 31 - Módulo: Compositor - Construção da regra Negar procedimentos 
83000089 e 83000062  

Fonte: Autor 
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Pode-se observar que quando uma regra recebe o valor zero no campo ordem 

de inferência, o ambiente percebe que a regra que está sendo construída deverá ser 

aninhada a outra e destaca essa informação no painel de conferência. 

Apesar do campo Ordem de inferência não permitir duplicidade com conteúdo 

existente na base de conhecimento, o valor zero possui a exceção. 

Para construção das regras que foram aninhadas ambas utilizaram a Sintaxe II, 

mas nada impediria que fosse utilizada sintaxes diferentes. 

Após a inserção das regras na base de conhecimento é possível visualizar e 

alterar a ordem em que as regras serão inferidas aos dados submetidos ao SE. A 

Figura 33 apresenta a tela do módulo do Compositor onde os peritos conseguem 

realizar essa alteração.  

 

Figura 32 - Módulo: Compositor - Construção da regra Negar procedimentos 83000089, 
83000062 para associado maior que 15 anos  

Fonte: Autor 
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Na tela “Ordem de Inferência” do módulo Compositor são apresentadas apenas 

as regras que possuem ordem de inferência maior do que zero. Essa tela também 

possibilita o perito excluir regras existentes e chamar a tela de cadastro de regra 

para adicionar uma nova regra clicando sobre o botão “Nova Regra”.  

Para alterar a ordem das regras listadas, o perito tem a possibilidade de arrastar 

a regra para a ordem desejada, ou clicar em um dos botões de navegação que são 

exibidos quando uma regra é selecionada. 

4.6.3 BANCO DE DADOS DO LEGADO 

Esse banco de dados é o responsável por manter registros dos fatos ocorridos, 

contêm dados que são constantemente alimentados pelo sistema Ortodontal. 

Nesse banco de dados é possível encontrar dados relativos aos procedimentos 

odontológicos que a operadora possui cobertura, informações sobre prestadores, 

associados, entre outras. 

Figura 33 - Módulo: Compositor - Ordem de Inferência  
Fonte: Autor 
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O banco de dados do legado é extremamente necessário por prover conteúdo 

fundamental na análise de várias regras elaboradas pelo perito. 

Em diversas situações as regras contidas na base de conhecimento utilizam 

informações que apenas o banco de dados do legado possui. Portanto, sem sua 

existência algumas regras perderiam seu sentido e consequentemente não teriam 

como tomar decisões. 

A única forma do SE acessar esse banco de dados é através do módulo 

Integrador, que é o módulo que possui conhecimento para explorar a base de dados 

do legado. 

4.6.4 MÓDULO: INTEGRADOR 

Esse módulo é a interface entre a máquina de inferência do SE proposto, 

módulo Interpretador, e o banco de dados do legado. Sempre que alguma regra 

contida na base de conhecimento necessita de uma informação para tomar uma 

decisão, uma solicitação é disparada para o Integrador.  

Essa solicitação é realizada através de chamadas à métodos disponibilizados 

pelo Integrador, os quais têm como objetivo resgatar dados do banco de dados do 

legado. Portanto, seu desenvolvimento é baseado na estrutura do banco de dados 

do legado. 

Para o desenvolvimento desse módulo é realizado uma entrevista com o perito, 

que é o especialista responsável por alimentar a base de conhecimento, objetivando 

levantar quais dados existentes no sistema Ortodontal são relevantes para que ele 

consiga obter subsídios suficientes para tomar decisões. 

Certamente esses dados serão necessários para o perito quando ele iniciar as 

implementações das regras.  

Através desse levantamento o desenvolvedor passa a ter a preocupação em 

criar e disponibilizar métodos no módulo Integrador que resgatem as informações 

que foram levantadas na entrevista. 
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4.6.5 MÓDULO: INTERPRETADOR 

Esse é o módulo que representa o mecanismo de inferência nas arquiteturas 

genéricas dos SE. Possui a inteligência de interpretar as regras contidas na base de 

conhecimento para tomar decisões sob os planos de tratamentos submetidos ao SE. 

Falhas na interpretação das regras provoca a perda de sua capacidade de tomar 

decisão, tornando inútil o propósito do SE. 

O método de raciocínio utilizado pelo módulo Interpretador para inferir as regras 

aos dados submetidos foi encadeamento para frente. A escolha na utilização desse 

método foi motivada pela estrutura das regras armazenadas na base de 

conhecimento e como os dados são submetidos ao SE. 

No encadeamento para frente durante a inferência a condição das regras, 

descrita na clausula “se”, prever uma afirmação que quando verdadeira a conclusão, 

descrita na clausula “então”, é inferida, agregando novas informações aos dados 

submetidos (SANTOSO, 2009). 

O Interpretador é acionado através da ocorrência de novos planos de 

tratamentos odontológicos que são solicitados pelos prestadores, onde através do 

módulo RPT do sistema Ortodontal os dados são devidamente submetidos ao SE.  

Ao receber as solicitações, o Interpretador avalia e seleciona quais das regras 

contidas na base de conhecimento os dados serão submetidos.  

A partir desse momento, os procedimentos odontológicos solicitados no plano de 

tratamento passam por cada uma das regras selecionadas, para cada resposta 

negativa o Interpretador remete a regra e os dados que foram submetidos para o 

módulo Explanador, para que ao término da avaliação de todos os dados o 

Explanador obtenha informações suficientes para justificar porque os procedimentos 

odontológicos solicitados foram negados. 

Conforme descrito na seção 4.5.2 o processo “Analisar plano de tratamento” 

possui um sub-processo “Submeter a máquina de inferência”, que é o local onde 

módulo Interpretador automatiza a tomada de decisão.  
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O sub-processo “Submeter a Máquina de Inferência” é composto por seis 

atividades, conforme apresentados na Figura 34.  

Cada uma dessas atividades recebe como insumo dados do plano de 

tratamento. Algumas delas acrescentam conteúdo a esses dados, outras utilizam os 

dados apenas para pesquisar informações para que as outras atividades possam 

executar alguma ação.  

 

Figura 34 – Sub-processo - Submeter a máquina de inferência  
Fonte: Autor 

 Interpretar os procedimentos solicitados 

Essa atividade é provida por um mecanismo que recebe como insumo os dados 

dos planos de tratamentos solicitados, mas precisamente as informações do 

associado a quem se destina o tratamento, do prestador solicitante e um 

procedimento por vez. 

Esse mecanismo tem como objetivo validar o conteúdo dos dados recebidos 

como insumo, a fim de garantir que as solicitações serão corretamente 

interpretadas. 

 Identificar regras que serão inferidas 
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Após a validação dos dados solicitados, esse mecanismo seleciona as regras 

que serão submetidas a cada um dos procedimentos solicitados no plano de 

tratamento, com o propósito de aperfeiçoar o desempenho do Interpretador.  

Evitando que os dados do plano de tratamento sejam submetidos a regras que 

não proverá nenhuma contribuição para a tomada de decisão sobre os 

procedimentos solicitados. 

 Interpretar a regra 

É o mecanismo responsável por interpretar as regras pré-selecionadas pelo 

mecanismo anterior, validando as regras contidas na base de conhecimento e 

analisando a necessidade de resgate de informações contidas no banco de dados 

do sistema Ortodontal. 

Nessa análise, o mecanismo acrescenta aos dados um rótulo com a 

identificação do destino dos resultados, informando se devem ser encaminhados 

para o perito, ou devolvido para o prestador solicitante. Essa informação é baseada 

na instrução contida na regra que está sendo interpretada. 

 Disparar solicitação para o módulo Integrador 

Esse mecanismo só é executado se no corpo da regra que foi analisada pelo 

mecanismo “Interpretar a regra”, houver algum objeto disparando um método, o qual 

representa informações que estão presentes no banco de dados do sistema 

Ortodontal. 

O objetivo desse mecanismo é disparar uma solicitação para o módulo 

Integrador, a fim de resgatar dados necessários para que o mecanismo de inferência 

possa tomar decisão. 

 Tomar decisão  
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É o mecanismo onde de fato os dados são inferidos às regras, as atividades 

anteriores prepararam os dados solicitados e as regras que serão submetidas, para 

que nesse mecanismo a decisão seja tomada. 

Essa preparação consiste na segurança de que os dados solicitados foram 

corretamente inseridos pelo prestador, na validação das regras contidas na base de 

conhecimento e no resgate de dados necessários no sistema Ortodontal. 

Com esse conjunto de informações o mecanismo “Tomar decisão” passa a 

possuir subsídios suficientes para que as regras sejam corretamente aplicadas 

sobre os dados solicitados pelo prestador e assim seja possível tomar uma decisão. 

A decisão tomada por esse mecanismo consiste na adição de informações 

incorporada aos dados que foram solicitados pelo prestador. 

Todo procedimento solicitado passa a possuir a informação que determina se 

ele poderá ser executado pelo solicitante, ou não, caso a informação de autorização 

seja negativa, também é acrescida a regra a qual negou o procedimento.  

O mecanismo também preserva o rótulo que indica para o SE se um 

determinado procedimento deverá ser retornado para o solicitante, ou para o perito. 

 Alimentar o módulo Explanador  

Esse mecanismo só deve ser disparado, caso o procedimento solicitado no 

plano de tratamento tenha sido negado para execução. 

Seu objetivo é transmitir para o módulo Explanador a regra que negativou o 

procedimento solicitado. 

4.6.6 MÓDULO: EXPLANADOR 

O Explanador é o módulo que devolve para o EPT do sistema Ortodontal, o 

motivo pelo qual o procedimento solicitado foi negado. Esse módulo possui uma 

forte dependência do módulo Interpretado e Integrador, por serem seus 

fomentadores de informações.  
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O papel fundamental do módulo Explanador é prover explicações para o 

solicitante, a fim de tornar mais compreensível a decisão tomada pelo SE. Esse 

módulo representa o importante componente de explanação encontrado na 

arquitetura dos SE genérico. (HARMON & KING, 1988) 

Essa explanação só é apresentada quando algum procedimento contido no 

plano de tratamento odontológico tenha sido negado, tendo em vista que a negação 

dos procedimentos solicitados, no plano de tratamento, correspondem ao objetivo 

das regras contidas na base de conhecimento. Entretanto, só faz sentido explanar 

resultados os quais são decididos pelas regras.  

O insumo que o módulo explanador recebe do módulo Interpretador é a regra 

que negativou os procedimentos avaliados. Na regra recebida é possível extrair o 

tipo da glosa que foi explicitada pelo perito no ato da composição da regra. 

Com o tipo da glosa, o módulo Explanador consegue solicitar do módulo 

Integrador o significado da glosa no banco de dados do legado (sistema Ortodontal). 

De posse dessa informação o módulo Explanador consegue justificar o motivo 

pelo qual o procedimento foi negado e explicar o raciocínio utilizado, ou seja, a regra 

que negativou a execução do procedimento. 

Os planos de tratamentos que não são inferidos nas conclusões das regras são 

automaticamente aprovados para execução. Pois, o princípio do módulo 

Interpretador é autorizar todos os procedimentos solicitados em um plano de 

tratamento até que alguma regra negative. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões do presente trabalho, 

descrevendo suas principais contribuições, as dificuldades encontradas ao longo do 

estudo, as limitações da solução apresentada e ainda sugestões de trabalhos 

futuros que possam ser desenvolvidos a partir do presente estudo. 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho contribuiu para o redesenho dos processos críticos que envolvem 

o ciclo do tratamento odontológico que são solicitados pelos prestadores de serviços 

(dentistas), onde a operadora tem o papel de avaliar e tomar decisão sobre a 

execução dos tratamentos solicitados.  

Durante o estudo desenvolvido foi possível identificar propriedades dos SE que 

visam resolver problemas encontrados no processo de tomada de decisão dos 

tratamentos odontológicos. Motivado por suas característica foi proposto um SE que, 

integrado ao ambiente computacional existente na operadora, consegue solucionar 

problemas identificados no estudo realizado no atual cenário da operadora. 

Adicionalmente, o trabalho procurou definir uma estrutura para a formalização do 

conhecimento utilizado pelos peritos em suas tomadas de decisões. Foram adotados 

técnicas de representação do conhecimento homologadas pela literatura e utilizadas 

no mercado que facilitam a gestão e armazenamento do conhecimento em uma 

base de dados. 

Baseado em uma arquitetura genérica, o SE proposto sugere módulos que 

proporcionaram a integração com o ambiente computacional existente na operadora. 

Tornado o processo de tomada de decisão, robusto e compatível com os 

mecanismos que regem os aspectos legais de uma operadora de planos 

odontológicos no mercado. 



Capítulo 5. Considerações Finais - 113 

 

 

5.2  DIFICULDADES ENCONTRADAS 

O especialista possui dificuldades para utilizar seu conhecimento, uso de 

vocabulários próprios, jargão; para expressar um raciocínio dificultam uma 

construção estruturada do conhecimento. 

Não foi encontrado um shell para facilitar o desenvolvimento do SE que 

atendesse as peculiaridades propostas pelo presente trabalho; a dificuldade de 

integração com os módulos de aquisição do conhecimento e de integração com o 

sistema legado foram os principais motivadores na decisão em não adotar um shell, 

o que consequentemente diminui a velocidade de desenvolvimento de um SE.  

5.3  LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Neste trabalho não houve a preocupação em preparar um ambiente capaz de 

suportar todas as regras utilizadas no processo de tomada de decisão. Para 

viabilizar tal abrangência seria necessário analisar uma maior quantidade de regras, 

a fim de identificar nuanças estruturais a serem implementadas no SE proposto. Os 

especialistas precisam se adequar às sintaxes disponíveis pelo ambiente, caso a 

regra a ser inserida não se adeque será necessária a intervenção do engenheiro do 

conhecimento para modificar o ambiente. 

A integração do SE proposto como outro ambiente computacional restringe-se 

ao sistema da operadora envolvida no estudo. Pois, o comportamento dos 

componentes do SE levam em consideração particularidades do sistema da 

operadora. Como por exemplo, o módulo Compositor que disponibiliza 

características nos objetos que correspondem a informações disponibilizadas pelo 

sistema da operadora. 

 Logo, alterações nesses módulos precisariam ser realizadas para que seja 

possível a integração do SE com outros ambientes computacionais. 

Outra limitação do presente trabalho é a falta de um ambiente de teste, que 

proporcione para os peritos a condição de prever o comportamento das regras 



Capítulo 5. Considerações Finais - 114 

 

 

criadas. Para que os especialistas possam validar suas próprias regras antes de 

colocá-las em produção. 

5.4 TRABALHO FUTURO 

Além da evolução do SE proposto buscando sanar as limitações descritas na 

seção 5.3, sugere-se o seguinte trabalho futuro: 

No âmbito da aquisição de conhecimento, a automação do módulo Compositor, 

responsável pela aquisição do conhecimento, a ponto de permitir que o perito 

escreva a regra sem se preocupar com a sintaxe, onde o próprio ambiente 

adequaria a regra na sintaxe que a suportasse. Uma das atividades para viabilização 

desse nível de automação seria a criação de um catálogo de sinônimos para que o 

ambiente consiga identificar palavras que possam representar objetos e seus 

membros. 

Caso a regra não se enquadrasse em nenhuma das sintaxes disponíveis no 

ambiente, o próprio ambiente faria a reformulação da regra, pediria para o perito 

validar se houve alteração no sentido e faria uma nova tentativa de adequação. 

Havendo uma recorrência do insucesso na adequação, o próprio ambiente 

implementaria uma nova sintaxe capaz de suportar a regra, o que 

consequentemente eliminaria a intervenção do engenheiro do conhecimento. 
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