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Resumo 

ITO, M. Um modelo de gestão de paciente crônico baseado nos conceitos de 

relacionamento com o cliente. 2006. 140 f. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

Este trabalho apresenta um modelo de acompanhamento e atendimento de pacientes crônicos 

baseado nos conceitos de relacionamento de clientes utilizados nas empresas, mais 

especificamente aqueles presentes na tecnologia CRM (Customer Relationship Management). 

A esse modelo denominou-se Gestão do Relacionamento com o Paciente Crônico (GRPC). A 

tecnologia CRM é uma estratégia com ferramentas para implementar um programa de 

relacionamento e fidelidade entre o cliente/consumidor e o fornecedor. O modelo GRPC, ao 

utilizar o conceito de CRM no atendimento ao paciente, apresenta uma estratégia de 

acompanhamento e monitoramento de pacientes crônicos diferente da abordagem tradicional, 

muitas vezes baseada somente no tratamento da doença. Da mesma forma que o CRM 

consegue atingir os clientes dos mais variados níveis através dos seus canais de comunicação, 

neste modelo propõe-se utilizar a mesma tecnologia a fim de garantir um acompanhamento 

efetivo e adequado a todas as camadas populacionais. Para implementar o modelo GRPC 

propõe-se a criação de centrais de relacionamento de pacientes crônicos, que compõem a 

infra-estrutura do modelo ao combinar, de maneira adequada, a troca de informações, as 

campanhas, a transmissão e o processamento de dados, com a finalidade de melhorar o 

relacionamento com o paciente, através da tecnologia de telefonia e computação. Para uma 

avaliação preliminar do modelo, elaborou-se uma central de monitoração de pacientes 

diabéticos e desenvolveu-se um sistema de monitoração para diabéticos. A modelagem da 

central de monitoração foi feita utilizando-se a extensão da UML para a modelagem de 

negócio, o que permitiu analisar a abrangência do modelo. O sistema de monitoração, 

denominado TeleDM, foi desenvolvido visando a realizar as simulações necessárias para os 

estudos desse trabalho. A partir da modelagem de negócio elaboraram-se os modelos para o 

desenvolvimento do sistema. Após a avaliação de suas características optou-se por 

implementá-lo utilizando a tecnologia de orientação a agentes e objetos, o que permitiu 

verificar que tal combinação é adequada na solução de sistemas complexos com as 

características do sistema TeleDM. 



 
 

Palavras Chaves: Modelos de Atenção à Saúde, Assistência ao Paciente, Doença Crônica, 

Qualidade de Vida, Diabetes Mellitus, Computação Aplicada, Sistemas Multiagentes, 

Especificação de Programas e Sistemas 



 
 

Abstract 

ITO, M. The chronic patient relationship management model based on the concepts of 

customers’ relationship. 2006. 140 f. Thesis (Doctoral) – Escola Politécnica, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2006. 

This paper shows a chronic patient follow-up and attendance model based on the concepts of 

customers’ relationship used in the companies, mainly those existent in CRM technology 

(Customer Relationship Management). The model was designated as Chronic Patient 

Relationship Management (CPRM). The CRM technology is a strategy with tools to 

implement a relationship and fidelity program between the client / customer and the supplier. 

The CPRM model, by using the CRM concept on patient attendance, presents a strategy to 

follow-up and monitoring the chronic patient different from the usual traditional approach, 

which many times only consists in illness treatment. In the same way as the CRM, this model 

is able to reach clients of every condition through its communication channels; and suggests 

the use of the same technology in order to guarantee an effective and suitable follow-up for 

all social layers. To implement the CPRM model, the creation of relationship centers for 

chronic patients, thus building the model’s infrastructure when properly connecting the 

information exchange, campaigns, and data processing and transmitting, for the purpose of 

improving the relationship with the patient through telephone and computing technology. For 

a preliminary assessment of the model, a monitoring center was elaborated for diabetic 

patients, as well as a system for diabetes monitoring. The modeling of the center was done 

using the UML extension for business modeling, which allowed analyzing the model’s 

coverage. The monitoring system known, as TeleDM was developed to execute the 

simulations needed for this work’s studies. The models for the system’s development were 

elaborated from the business modeling. After evaluating its features, the choice was 

implementing it with agent and object-oriented technology, thus allowing checking this 

combination suitability for complex systems solution with the TeleDM system features. 

Key Words: Health Attentions’ Models, Patient Assistance, Chronic Disease, Life Quality, 

Diabetes Mellitus, Applied Computation, Multiagent Systems, Programs and Systems’ 

Specification. 
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1. Introdução 

 
A sociedade do final do século XX, por influência do paradigma tecnológico baseado na 

informação, desdobrou-se em uma nova estrutura social, marcada pela presença e o 

funcionamento de um sistema de redes interligadas. Mudanças foram introduzidas nos 

padrões de comportamento da sociedade em razão das transformações tecnológicas e 

econômicas, fazendo com que a relação entre os indivíduos e a própria sociedade, com o 

processo de inovação técnica, tenha sofrido alterações consideráveis. Essas mudanças 

ocorreram não apenas em novas práticas sociais, mas em alterações da sua própria vivência 

do espaço e do tempo como parâmetros da experiência social.(19) (40) 

O Paradigma da Tecnologia da Informação, baseado num sistema de comunicação, está 

promovendo tanto a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens 

de culturas, como personalizando-os ao gosto das identidades dos indivíduos. Cada vez mais, 

as pessoas organizam seu significado em torno do que fazem, com base no que elas são ou 

acreditam ser. Assim, tem-se o delineamento de uma sociedade globalizada e centrada no uso 

e aplicação da informação e que não se encontra dividida segundo uma jurisdição territorial, 

mas sobretudo, segundo um padrão complexo de redes interligadas. (19) (40) (91) 

A humanidade está passando por um período de intensas mudanças. Todos os tipos de 

inovações estão surgindo com rapidez acelerada: novos produtos, processos, insumos, 

mercados e organizações. Mudanças trazem consigo a necessidade de novos procedimentos e 

o afastamento daqueles até então dominantes. De acordo com Thomas Khun (67), a ciência 

avança pela vitória de novos paradigmas sobre verdades estabelecidas. É assim que, para 

existir a mudança, é necessário expandir os limites do conhecimento. Em outras palavras, 

para que o novo ocupe seus espaços é preciso dominar uma heurística diferente, um método 

distinto de resolver e controlar problemas. (19) (73)  

Notadamente neste início de milênio, o aporte de múltiplas e variadas disciplinas faz-se 

necessário e se impõe como forma de compreender e modificar o mundo, pois permite a 

abertura de novas áreas do conhecimento e a realização de objetivos comuns, a partir de 

pontos de vistas diferentes. É também desta forma que se observa a aplicação das novas 

tecnologias nas mais variadas áreas do conhecimento. (19) (37)  
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As organizações de saúde, com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da 

comunicação, estão interessadas em utilizar essas novas tecnologias para apoiar, expandir ou 

aumentar a qualidade dos cuidados e serviços aos pacientes. (21) (73) As principais 

aplicações incluem  (20): 

 telemedicina – serviço de saúde no qual o médico examina o paciente através do uso 

de uma tecnologia de telecomunicação; 

 e-saúde -  serviço baseado na tecnologia da informação e que incorpora algumas 

atividades relacionadas à saúde, como: educação ao paciente e seu cuidador, serviços 

administrativos e cuidados com o paciente; 

 home telecare - serviço de atendimento ao paciente em sua própria casa, utilizando os 

recursos da tecnologia da informação. 

Uma das influências das novas tecnologias na área de negócio pode ser constatada a partir do 

conceito de que ter e manter um bom relacionamento com o cliente, fornecendo o que ele 

necessita, na hora e no local que desejar, é uma forma de aumentar as vendas. Surge, então, o 

conceito de CRM (Customer Relationship Management), no qual o cliente pode contatar a 

empresa por meio de diversos canais de comunicação. O importante é manter uma conversa 

contínua sem que o cliente tenha que informar dados essenciais mais de uma vez. A definição 

é não fazer algo para o cliente, mas sim com o cliente, transformando o modelo tradicional 

de abordagem. A tecnologia da informação é que permite uma aplicação efetiva da 

abordagem CRM nas empresas. (90) 

O conceito de CRM tornou-se possível devido a vários fatores; dentre eles, destaca-se a 

evolução do software, como relata Pressman: 

 “O software de computadores tornou-se uma força motora. É o motor que 
dirige a tomada de decisão nos negócios. Serve de base à moderna 
investigação científica e à solução de problemas de engenharia. É um fator-
chave que diferencia os produtos e serviços modernos. Está embutido em 
sistemas de todas as naturezas: transportes, médicos, telecomunicações, 
militares, processos industriais, produtos de escritório... a lista é quase sem 
fim. O software é virtualmente inevitável no mundo moderno. E, à medida 
que entramos no vigésimo primeiro século, irá se tornar um motor para 
novos avanços em tudo, da educação elementar à engenharia genética.”  
( (91) p.3) 

O impacto do software na sociedade e na cultura do século XXI é tão presente que, 

atualmente, praticamente todos os países dependem de complexos sistemas com base em 

computadores. A fim de suprir tais necessidades, a comunidade de software tenta, 
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continuamente, desenvolver tecnologias que tornem mais fácil e rápida, e menos custosa, a 

construção de softwares de alta qualidade. (91) (109) 

Entretanto, devido à sua complexidade essencial, desenvolver software de alta qualidade para 

aplicações complexas do mundo real não é fácil. Parte desta complexidade encontra-se no fato 

de que o software é constituído de muitas partes que, por sua vez, possuem inúmeras 

interações. A engenharia de software vem desenvolvendo modelos e técnicas que facilitam 

lidar com esta complexidade. (63) 

Para lidar com sistemas complexos, no entanto, não bastam as técnicas. Por décadas, 

projetistas de software desenvolveram sistemas baseados exclusivamente em requisitos 

técnicos, sendo que a arquitetura ficava implícita no resultado final. De acordo com Bass, 

Clements e Kazman (5), a arquitetura de software de um programa ou sistema computacional 

é a estrutura ou estruturas do sistema, que abrange os componentes de software, as 

propriedades externamente visíveis desses componentes e as relações entre eles. Representar 

o software é importante, pois constitui um facilitador da comunicação entre todas as partes 

interessadas no seu desenvolvimento, destaca as decisões iniciais que terão impacto em um 

projeto e descreve, na forma de modelo, o software que será desenvolvido. (5) (23) (91) 

1.1. Objetivos do Trabalho 

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de Gestão do Relacionamento com o 

Paciente Crônico (GRPC) utilizando os conceitos da tecnologia CRM  para estimular a 

aderência dos pacientes crônicos ao seu tratamento. Para desenvolver o software que compõe 

a infra-estrutura da tecnologia de informação do modelo GRPC é apresentada uma arquitetura 

orientada a agentes em que o seu ambiente físico é implementado com a orientação a objetos. 

1.2. Motivações e Resultados Esperados 

Doenças crônicas como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial vêm apresentando 

tendência de prevalência crescente desde a revolução industrial e, assim, figuram-se entre os 

principais problemas de saúde da humanidade. O acompanhamento e o monitoramento desses 
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pacientes se fazem necessários para que eles possam ter uma sobrevida maior, pois 

minimizam ou retardam o desenvolvimento das complicações decorrentes da doença. Muitas 

vezes o tratamento exige mudança na rotina diária do paciente e de todos à sua volta para 

garantir o cuidado com a sua saúde e a melhora na qualidade de vida. Portanto, uma 

preocupação constante é encontrar estratégias de intervenção para o controle da doença que se 

adaptem melhor ao paciente, considerando sua integralidade e suas peculiaridades individuais 

e visando a uma melhor qualidade de vida, principalmente daqueles com problemas sócio-

econômicos. (2) (97) (100)  

Atualmente, os sistemas de saúde existentes variam muito na sua qualidade e efetividade no 

atendimento a todos os níveis populacionais. O modelo tradicional de acompanhamento do 

paciente crônico, através de consultas em clínicas, ambulatórios e postos de saúde, pode ainda 

ser melhorado para melhor atender à comunidade a qual se destina. Por outro lado, os serviços 

médicos utilizam cada vez mais procedimentos de alto custo e, com isso, encarecem os 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos. No modelo tradicional não se pode responsabilizar 

somente o profissional da saúde por uma eventual indisponibilidade de tempo, dada a sua 

grande carga de atendimento a pacientes. Tais profissionais têm uma carga alta de trabalho, 

ficando com tempo limitado para oferecer um acompanhamento mais amplo e de maior 

qualidade para os seus pacientes. Uma conseqüência direta destes fatores é a baixa aderência1 

dos pacientes, principalmente os crônicos, com relação ao acompanhamento e aos diversos 

aspectos do tratamento de sua doença. (44) (77) 

                                                           
1 De acordo com (120), aderência é definida como uma extensão do tratamento na qual o paciente segue as 
recomendações médicas. 

Como o objetivo não é diminuir a qualidade dos serviços médicos para reduzir os custos, uma 

solução, então, é aumentar a eficiência. Isto nos leva a maximizar a demanda da utilização 

racional de recursos e de médicos e minimizar as despesas em clínicas e hospitais. Ao utilizar, 

de forma equilibrada, os recursos diagnósticos e terapêuticos, aumenta-se a eficiência, a 

qualidade e diminuem-se os custos no sistema de saúde. (77) 

D. Human, secretário geral da Associação Médica Mundial, apresenta a necessidade de 

cuidados centrados no paciente como prioridade no desenvolvimento de uma força-tarefa para 

a promoção da saúde no século XXI (121). Essa idéia norteia o uso da tecnologia da 
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informação para o desenvolvimento de mecanismos a fim de que o paciente crônico seja um 

participante ativo em todos os aspectos do sistema de saúde do qual faz parte. 

Afinal, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a tecnologia da informação e a 

comunicação têm papéis-chave no aumento da qualidade do sistema de saúde. Sistemas de 

informação adaptados às necessidades dos cuidados centrados no paciente são essenciais para 

a organização, monitoração e resultados de tratamentos dos pacientes.(121) 

O resultado esperado nesse trabalho é demonstrar que é possível, utilizando a tecnologia 

CRM, propor um modelo que, quando implantado, aumente a aderência dos pacientes 

crônicos ao seu tratamento, ao otimizar o acompanhamento deles pelos seus respectivos 

médicos. O modelo é elaborado para fornecer ao profissional maior visibilidade de seus 

pacientes, o que lhe permitirá instituir uma terapêutica personalizada. 

Uma finalidade decorrente do modelo é produzir uma ferramenta que auxilie o médico na 

monitoração de seus pacientes. Essa ferramenta é um dos softwares que compõem a infra-

estrutura de tecnologia da informação do modelo proposto. Este software permite aumentar a 

eficiência do atendimento, pois o paciente tem acesso ao sistema 24 horas por dia, sentindo-se 

assim assistido e, em casos de anormalidade, o médico é avisado automaticamente. Nessa 

situação, o paciente recebe orientações para cada caso em tempo real, e é agendado para uma 

consulta somente quando necessário, o que otimiza a quantidade de consultas presenciais a 

que é submetido.  

1.3. Método e Desenvolvimento do Trabalho 

Inicialmente, foram definidos a abrangência e o escopo do trabalho ao estudar o problema a 

ser solucionado, bem como revistos os conceitos da tecnologia CRM que pudessem ser 

adaptados para auxiliar no acompanhamento de pacientes crônicos. Em seguida, elaborou-se o 

modelo, adaptando-se a tecnologia CRM para um modelo de gestão do paciente crônico. Um 

exemplo foi elaborado ao desenvolver uma central de relacionamento para pacientes 

diabéticos a partir do modelo proposto. 

Foi desenvolvido um protótipo do software de monitoração primária que compõe a infra-

estrutura tecnológica do modelo. Para o desenvolvimento do software, foram selecionadas 

funcionalidades mínimas para realizar a monitoração de diabéticos.  
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Desenvolver o protótipo do software de monitoração de diabéticos compreende implementar 

um sistema semi-inteligente, que toma decisões simples de orientação imediata ao paciente. 

Atualmente, a Inteligência Artificial tem utilizado a tecnologia de orientação a agentes para a 

implementação de sistemas desse tipo (95). Por isso, optou-se por utilizar a tecnologia 

orientada a agentes para o desenvolvimento do software, cujo processo foi baseado no modelo 

iterativo. O desenvolvimento da arquitetura do software compreende um método adaptado das 

disciplinas do Processo Unificado (UP) (62), de tal forma que a elaboração da arquitetura 

comporte a tecnologia de orientação a agentes.  

Foram realizadas simulações com o software desenvolvido, com o objetivo de analisar os 

resultados fornecidos pelo sistema quanto a: 

• orientações fornecidas pelo sistema em relação ao esperado pelo especialista; 

• potencialidade do modelo quanto à otimização das consultas presenciais e o 

acompanhamento do paciente por parte do seu médico.  

Essas simulações permitiram uma avaliação preliminar do comportamento do modelo em 

situações de variações nos valores glicêmicos e do estado clínico do paciente no momento da 

medida. 
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2. Acompanhamento de Pacientes Crônicos e Clientes 

A evolução da tecnologia tornou possíveis práticas antes impensáveis ou difíceis de executar; 

por exemplo, o rastreamento de uma carga por qualquer parte do planeta. Essas possibilidades 

trouxeram grandes mudanças para a humanidade, permitindo transformações na sociedade e 

no ambiente que a cerca. (19) (73) (113)  

Grande parte dessas mudanças fez com que a informação seja considerada hoje o ativo mais 

importante de uma empresa, pois é ela que auxilia a alta gestão a atingir as metas 

corporativas. A informação é fundamental no apoio às estratégias e processos de tomada de 

decisão, bem como no controle das operações empresariais. É, ainda, um instrumento de 

gestão e estratégia para a obtenção de vantagens competitivas. Assim, os sistemas de 

informação foram desenvolvidos para auxiliar na obtenção mais rápida de informações 

precisas e confiáveis. A tecnologia resultante é denominada de tecnologia da informação. (10) 

(88)  

A tecnologia da informação constitui-se de métodos e ferramentas pelos quais a comunicação 

e as tecnologias computacionais adquirem e processam os dados em informações para 

disseminá-las, aumentando a efetividade de organizações modernas. (17) (115) 

Atualmente a tecnologia da informação é utilizada em larga escala nas organizações, por 

exemplo, para o acompanhamento de clientes pelas empresas, utilizando a tecnologia CRM 

(Customer Relationship Management). (101)  

A tecnologia da informação está presente inclusive nas organizações de saúde, pois elas 

necessitam de informações precisas e de qualidade no acompanhamento de pacientes, 

principalmente naqueles com doenças crônicas. É assim que nos últimos 15 anos os sistemas 

de saúde, tanto públicos quanto privados, vêm fazendo grande uso da tecnologia de 

informação. (46) 

Para entender melhor as necessidades e a importância do acompanhamento de pacientes 

crônicos, o processo de monitoração desses pacientes assim como os aspectos referentes à 

baixa adesão do paciente ao seu tratamento são apresentados na seção 2.1. Nesta mesma seção 
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também são descritos alguns sistemas computacionais desenvolvidos para auxiliar na 

monitoração de pacientes crônicos. 

Da mesma forma que existe o acompanhamento de pacientes crônicos, as empresas vêem a 

necessidade de fazer um acompanhamento de seus clientes. O CRM é uma tecnologia que 

possibilita esse acompanhamento. Os principais aspectos do CRM são abordados na seção 2.2 

para que se obtenha uma noção de como seus conceitos podem ser utilizados em outras áreas 

de conhecimento. 

2.1. Acompanhamento e Tratamento de Paciente Crônico 

As mudanças na área da saúde, nos últimos anos, permitiram o aumento na expectativa de 

vida, a diminuição da mortalidade infantil e o sucesso nos esforços da saúde pública no 

combate às doenças infecciosas. Com essas doenças, ditas agudas, sob controle, começa-se a 

notar o aumento na prevalência de doenças crônicas, como o diabetes mellitus e a hipertensão 

arterial. (121) 

Notando esse aumento, a OMS fez uma projeção do panorama das doenças para o ano de 

2020. Pela Figura 2.1 constata-se que em 2020 as doenças crônicas, incluindo acidentes que 

resultam em algum tipo de deficiência permanente e doenças mentais, serão responsáveis por 

78% das doenças globais.(121)  

É por isso que existe uma preocupação mundial em criar formas de conviver com as doenças 

crônicas nos próximos anos. Assim, de acordo com a OMS (121), é preciso alterar os modelos 

que priorizam o combate às doenças agudas para aqueles que atendam as necessidades com 

relação às doenças crônicas. (53) (121)  
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Figura 2.1 – Progressão das doenças em relação à porcentagem da população mundial dos países 
industrializados desenvolvidos e emergentes em 1990 e 2020. Fonte: Organização Mundial da Saúde (121) 

Nesse novo modelo, não basta pensar somente no tratamento, pois a cura nem sempre existe; 

é preciso saber conviver com a doença e o doente. Critérios como aumentar a qualidade de 

vida destes pacientes, assim como fazer  sua monitoração, são tão importantes quanto o 

diagnóstico e o tratamento. É por isso que vem surgindo uma proposta cujo foco está no 

cuidado centrado no paciente e na identificação das competências necessárias para consegui-

lo. (34) (53) (122)  

Nos próximos itens são abordadas a importância e as características da monitoração e 

aderência ao tratamento destes pacientes. A finalidade é controlar e impedir, ou retardar a 

evolução para as complicações das doenças crônicas, tendo sempre em mente a qualidade de 

vida do paciente, assim como o seu contexto psicossocial. 

2.1.1. A Monitoração do Paciente Crônico 

Diferentemente das doenças agudas, as crônicas demandam uma atenção contínua, com 

avaliações periódicas de saúde. Enquanto os sinais e sintomas das doenças agudas 

desaparecem num curto espaço de tempo, não precisando de um acompanhamento 
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prolongado, os sinais e sintomas das crônicas perduram por anos. Portanto, pacientes crônicos 

necessitam de cuidados médicos, com ênfase na prevenção. Monitorar adequadamente esses 

pacientes pode prevenir o agravamento da doença e evitar ou retardar a ocorrência de 

complicações. (15) (18) (69) (121)  

Monitorar pacientes crônicos não é algo simples, já que cada doença possui suas 

características e, portanto, uma forma de intervenção. Além disso, muitos destes tratamentos 

se modificam ao longo do tempo, não somente com relação ao medicamento, mas também a 

seus atributos, como dosagem, freqüência e efeitos. De qualquer forma, em todos os casos é 

importante, ao longo do tempo, conhecer o estado do controle da doença (controlado, não 

controlado e crítico), assim como a sua tendência (piora, melhora). (18) (64)  

Para que se possa acompanhar e controlar a doença crônica é necessário um entendimento 

adequado do processo de monitoração de pacientes crônicos. Cramp, Carson (28), com essa 

finalidade, propuseram um modelo baseado em retroalimentação (feedback). Esse modelo é 

composto por quatro elementos que se relacionam entre si para monitorar adequadamente o 

paciente e que correspondem ao decisor, ao efetor, ao sistema controlado e ao sistema de 

informação. Uma adaptação ao modelo é sugerida neste trabalho, e esquematizada na Figura 

2.2: o médico (decisor), a partir de um padrão desejado,  determina o tipo de tratamento que 

atua (efetor) no estado do paciente (sistema controlado), que gera uma nova informação que, 

por sua vez, alimenta o sistema de informação. Esse último produz novas informações e faz 

com que o médico tome novas decisões. O sistema todo pode ainda sofrer intervenções por 

distúrbios externos que alteram o estado do paciente que alimenta o sistema de informação. 

 

Figura 2.2 – Esquema de monitoração de um paciente crônico adaptado do modelo de Cramp, Carson 
(28) 

Uma adequada monitoração de pacientes crônicos é efetiva quando aloca e utiliza os recursos 

de hospitais e de setores primários da saúde de uma maneira sinérgica e de modo a satisfazer 

as necessidades do doente. A integração de vários profissionais de saúde na monitoração de 
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pacientes crônicos decorre, em parte, do reconhecimento de que é necessária uma alta 

qualidade nos cuidados a saúde desse paciente, cuidados que excedem o tempo disponível, as 

habilidades e os conhecimentos de qualquer profissional de saúde. É por isso que programas 

de controle de doenças crônicas envolvem médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

farmacêuticos, assistentes sociais, educadores, entre outros. (7) (18) (121) 

Constata-se, então, que a monitoração de pacientes crônicos envolve uma grande quantidade 

de dados clínicos que precisam ser disponibilizados para um variado número de profissionais, 

por um longo período de tempo. A existência dessas informações à disposição do profissional 

da saúde proporciona um melhor acompanhamento da evolução dos pacientes e avaliação 

contínua do atendimento. (4) (58) 

Conrad (27) propõe a integração médica com o objetivo de coordenar os serviços de cuidados 

ao paciente, independentemente de pessoas, funções, atividades, locais e tempo. Envolve a 

coordenação de entradas (equipamentos, suprimentos, recursos humanos, informação e 

tecnologia) e saídas intermediárias (prevenção, diagnóstico e serviços de reabilitação) para 

aumentar a qualidade, reduzir custos e aumentar o valor dos serviços de cuidados ao paciente.  

Os programas de cuidados aos pacientes crônicos ilustram a necessidade da integração 

médica, que é complexa e profunda. Os mecanismos que permitem esta integração médica 

com os programas de saúde são: equipes multidisciplinares, gerenciamento de casos clínicos, 

educação do paciente,  programas de prevenção e integração dos cuidados primários e 

especialistas de saúde. (7) 

A OMS, por sua vez, recomenda mudanças nas competências para o cuidado de pacientes 

crônicos (121). Essas mudanças não invalidam as competências atuais; na verdade, 

apresentam novas competências necessárias que complementam as já existentes. São elas: 

 Organizar o cuidado ao redor do paciente. Esse conceito é designado atualmente como 

o atendimento centrado no paciente; 

 Ser comunicativo e saber trabalhar em equipe; conseguir se comunicar e trabalhar em 

parceira tanto com os pacientes quanto com os outros membros da equipe; 

 Ser pró-ativo no sentido de sempre primar pela qualidade e segurança do atendimento; 
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 Assistir e monitorar os pacientes ao longo do tempo, utilizando e compartilhando 

informações através da tecnologia disponível; 

 Considerar o atendimento ao paciente relacionado com o sistema de saúde pública.  

Nota-se que o conceito de integração médica encontra-se de acordo com o recomendado pela 

OMS, principalmente com relação ao uso do conceito do atendimento centrado no paciente. 

Verifica-se então, neste milênio, a necessidade da criação de centros ou serviços que 

implementem a integração médica e que tenham as competências designadas pela OMS. 

Porém, de nada adianta a monitoração, se esses pacientes não tiverem consciência da 

necessidade do tratamento contínuo de sua doença. Portanto, outro fator importante é 

promover a aderência dos pacientes ao seu tratamento. 

2.1.2. A Aderência do Paciente ao seu Tratamento 

A não aderência ao tratamento pelo paciente agudo é um fator preocupante, pois é 

responsável, por exemplo, pelo aumento na incidência de infecções, bem como pelo 

progressivo aumento na proporção de casos de resistência a medicamentos, em especial 

antibióticos ou quimioterápicos de primeira linha. (2) (120)  

No caso da doença crônica, é importante conscientizar o paciente da necessidade de adesão ao 

tratamento; caso contrário, poderá haver a longo ou a curto prazos, o agravamento da doença 

e o surgimento precoce de complicações (69) (120). É  como afirma o diretor executivo da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, Raimundo Marques Nascimento Neto (43): “A 

comunidade médica e a população têm que ser conscientizadas sobre a importância não 

apenas de iniciar o tratamento, mas de atingir a meta proposta. Caso contrário, o benefício é 

mínimo.” 

O conceito de adesão ao tratamento médico tem várias interpretações. Nos países 

desenvolvidos, por exemplo, a grande preocupação, extensivamente estudada, é a aderência 

ao uso do medicamento. Em países com uma população com baixo poder aquisitivo e baixa 

escolaridade, onde muitas vezes o paciente tem dificuldade em adquirir o medicamento, a 

preocupação está em assegurar que os pacientes não abandonem o serviço e que tenham 

hábitos saudáveis na medida do possível. A não aderência ao tratamento está relacionada a 
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diversos fatores, tais como: não usar os medicamentos, não comparecer às consultas, não 

seguir a dieta recomendada, não mudar o estilo de vida, não seguir outras recomendações do 

tratamento ou não seguir práticas de saúde preventiva. Resumidamente, pode-se dizer que a 

aderência é o grau de coincidência entre o comportamento do paciente com o que lhe foi 

prescrito pelo médico ou outro profissional da equipe de saúde. (2) (3) (69) (120)  

Estudos comprovam que o problema da baixa adesão ao tratamento médico é tão grave que, 

somente nos Estados Unidos, a não aderência ao uso de medicamentos é a causa de 

aproximadamente 125.000 mortes anuais, além de ser responsável por 10% a 25% das 

internações em hospitais. Com relação aos custos, os dados se tornam alarmantes, pois os 

gastos associados à não aderência ao tratamento podem ser de mais de US$ 300 bilhões ao 

ano. (3) (31) 

Além de suas características individuais e psicossociais, as exigências no monitoramento do 

paciente crônico, influenciam o ajustamento psicológico dos pacientes e também de seus 

familiares aos serviços de saúde, instituições educacionais ou de trabalho, e também aos 

cuidados diários do paciente. Nesse contexto, a rotina diária do paciente e de seus familiares 

sofre alterações para cumprir as exigências do tratamento como, por exemplo,  deslocar-se até 

o consultório ou o laboratório para a monitoração do seu estado de saúde. Atender a todas 

essas exigências não é uma tarefa fácil para alguns pacientes e suas famílias. Estudos 

mostram a correlação entre o impacto das recomendações do tratamento na rotina de vida da 

família, o ajustamento psicológico do paciente e de seu cuidador e a adesão ao tratamento de 

doenças crônicas. (2) (69) (107)  

As exigências que cada diagnóstico estabelece relativamente aos procedimentos a serem 

adotados faz com que o conceito e as medidas de adesão sejam relacionados às 

recomendações diversas quanto ao uso de medicamentos, ao comparecimento a consultas 

agendadas e ao controle do estado físico (ex.: o controle glicêmico do diabético). Observando 

estes indicadores, tem-se que, mundialmente, a taxa média de adesão ao tratamento é baixa 

entre os portadores de doenças crônicas, como demonstra a Tabela 2.1. (2) (13) 
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Tabela 2.1 – Índice mundial de adesão ao tratamento das principais doenças crônicas Fontes: OMS e The 
Journal of American Medical Association – 2003 (13) 

Doença Taxa de Adesão 
Diabetes tipo 2 15% 
Dislipidemias 25% 
Asma 28% 
Depressão 40% 
Hipertensão 43% 

A indústria farmacêutica tenta reverter o quadro investindo na criação de alternativas que 

facilitem a vida do paciente e reduzam o custo do tratamento. Uma das estratégias é 

desenvolver substâncias de efeito prolongado; outra alternativa é elaborar medicamentos que 

possam ter dois ou mais princípios ativos, a fim de diminuir a quantidade de comprimidos ou 

cápsulas a ser consumida diariamente pelo paciente. Modificar o modo de administração do 

medicamento é outro campo a ser explorado, por exemplo usar a insulina inalada em vez da 

injetável. (13) (81) (83)  

Estudos demonstram, porém, que as características relacionadas com os medicamentos são 

apenas um dos fatores para a baixa adesão do paciente ao tratamento. O paciente é 

influenciado por outros fatores, tais como as barreiras econômicas, clínicas e culturais, ou 

ainda o apoio social e a efetiva comunicação entre o paciente e seu médico – fatores cruciais 

do relacionamento médico paciente. Portanto, é necessário um planejamento criterioso de 

estratégias de intervenção que promovam a adesão do paciente e de sua família, 

principalmente nas situações que exigem cuidados diversos e contínuos. (32) (112) (120)  

A tecnologia da informação vem sendo utilizada para auxiliar na monitoração desses 

pacientes. A seguir é feito um breve relato das tecnologias disponíveis no mercado, com a 

finalidade de ajudar na monitoração de doenças crônicas pelos pacientes. 

2.1.3. Principais Sistemas Existentes de Monitoração ao Paciente Crônico  

Hoje, a monitoração baseada por computador é mais do que colher os parâmetros dos 

pacientes. Esse tipo de sistema apresenta funções de armazenamento de dados em banco de 

dados, geração de relatórios e capacidade de análise e de apoio à decisão. Assim, tem-se 

sistemas de monitoração de doenças crônicas, além dos sistemas de monitorização de sinais 
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vitais, como os encontrados nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Nas doenças crônicas, 

os dados clínicos monitorados são aqueles que auxiliam no adequado controle e na escolha da 

terapêutica a ser instituída. Nesse caso, deseja-se que a monitoração possa ser feita sem a 

necessidade de internação do paciente, o que é denominado de home healthcare medical 

device. (18) (44) (50) (103)  

Atualmente, dentre os sistemas de monitoração de doenças crônicas, muitos são voltados para 

a monitoração de diabetes mellitus e de asma. Alguns apontam pesquisas para serviços 

relacionados com o câncer e a doença de Alzheimer; porém, nenhum deles permite 

monitoração em casa. A qualidade e a efetividade desses produtos (sistemas) é avaliada pelo 

FDA (Food and Drug Administration). (50) 

A seguir descreve-se o panorama desses sistemas de monitoração para diabéticos, pois são 

utilizados para a construção de um exemplo do modelo que é proposto no capítulo 3. 

2.1.3.1. Diabetes Mellitus (DM) 

O DM é uma doença crônica que afeta a produção e/ou a ação da insulina pelo pâncreas. A 

insulina é responsável pela absorção da glicose pelo organismo. A falta de insulina faz com 

que os níveis de glicose sangüínea aumentem, o que pode levar uma pessoa ao coma. O não 

tratamento do DM causa cegueira, problemas cardíacos, hipertensão, disfunções renais, 

amputações e até a morte.(126) 

O National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) tem como objetivo disseminar as 

informações do National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK). O 

NIDDK é parte do National Institute of Health (NIH), uma das oito agências do Serviço de 

Saúde Pública dos Estados Unidos. No período de 1983 a 1993, o NIDDK realizou um estudo 

denominado DCCT (Diabetes Control and Complications Trial), demonstrando que a 

monitoração contínua dos níveis de glicemia e de insulina pode prevenir as complicações do 

diabetes mellitus. Recomenda-se, para tanto, o acompanhamento dos níveis da hemoglobina 

glicosilada (HbAc), de glicose no sangue e na urina, e testes relacionados com a função renal. 

(50) (84) 
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Os principais sistemas de monitoração para diabéticos são: glicosímetros portáteis e testes de 

HbAc. Os testes de urina não utilizam sistemas de monitoração através de software; assim, 

não serão aqui considerados. Os glicosímetros portáteis permitem uma auto-monitoração da 

glicemia. Existem hoje no mercado pelo menos 25 marcas diferentes de glicosímetro, com as 

mais variadas funções embutidas no aparelho. Há como fazer o teste de HbAc em casa; 

porém, esse procedimento não é indicado, pois o custo é elevado e não existem regras que 

permitam uma auto-monitoração, ou seja, o resultado não ajudaria no controle do diabetes 

mellitus pelo próprio paciente. (38) 

Existem também aplicativos que captam os resultados dos glicosímetros portáteis e oferecem 

gráficos e relatórios das medidas feitas. Estes aplicativos podem ser encontrados em 

computadores pessoais, em sites da Internet, em celulares e em PDA (Personal Digital 

Assistant). (50) (70) 

Após esse panorama a respeito das doenças crônicas, segue um breve relato da tecnologia 

CRM. Essa tecnologia ajuda as empresas no acompanhamento e na gestão do relacionamento 

de seus clientes. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, e sim apresentar os aspectos que 

justificam a sua utilização na elaboração do modelo proposto no capítulo 3. Os detalhes da 

arquitetura e implementação dos conceitos do CRM são descritos no capítulo 3, onde serão 

correlacionados com o modelo proposto. 

2.2. Acompanhamento de Clientes através da tecnologia CRM 

Até 1990 não existia uma preocupação por parte das empresas em construir relações 

duradouras com os clientes, pois o objetivo principal era atrair novos clientes através dos 

produtos (22). As mudanças começaram a acontecer depois que Shapiro & Sviokla (102) 

mencionaram que o custo em adquirir um novo cliente é aproximadamente cinco vezes maior 

do que a sua manutenção. Um estudo mais amplo feito por Reichheld (93) demonstrou que os 

clientes fiéis são mais rentáveis que os novos clientes. Além disso, a facilidade que hoje 

existe para adquirir e trocar produtos e serviços é tão grande que o desafio das empresas não é 

somente deixar o cliente satisfeito – até porque isso o concorrente também faz – e sim 

conquistar clientes fiéis. O atendimento centrado no cliente é denominado marketing de 

relacionamento. 
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O marketing de relacionamento é utilizar um conjunto de técnicas e processos de marketing, 

vendas, comunicação com a finalidade de (110): 

 Identificar os clientes de forma individualizada e nominal,  

 Criar um relacionamento, entre eles e a empresa, que durem por várias transações, 

 Administrar o relacionamento em benefício dos clientes e da empresa. 

Para implementar o marketing de relacionamento existe a técnica de “marketing 1:1” que 

propõe uma abordagem individualizada com o cliente. Para que esse relacionamento 

individual possa existir, a utilização da tecnologia da informação é fundamental, pois é 

preciso trabalhar com grandes volumes de informações sobre o cliente, interagir com 

agilidade e produzir um atendimento personalizado, conforme as características e preferências 

de cada indivíduo. (90) (22) 

A tecnologia CRM permite implementar o marketing 1:1 de relacionamento com os clientes, 

ao auxiliar as empresas no gerenciamento e no acompanhamento de forma integrada das 

interações do cliente com a empresa (90). Segundo o Gartner Group, a definição de CRM é: 

“...uma estratégia de negócio voltada ao atendimento e à antecipação das 
necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de 
vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de 
toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente 
em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os 
resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar 
essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de 
contato com a empresa.” ((90) p. 59) 

Pela definição, verifica-se que a empresa não apenas deve estar preparada para atender o 

cliente no primeiro toque do telefone, como também para responder o e-mail ou o fax assim 

que eles cheguem e incorporar todos os dados de contato no banco de dados, aqui 

denominado database marketing. Esse preparo é necessário para gerar uma comunicação 

contínua e possível por qualquer canal de comunicação (telefone, mala direta, e-mail ou 

contato pessoal). A captura centralizada desses dados permite conhecer o perfil do cliente, 

detectar ameaças e oportunidades sinalizadas através de reclamações, de pedidos de 

esclarecimentos e de informações sobre a concorrência dados pelo cliente. (76) (90)  

A tecnologia CRM é, portanto, mais do que software, é uma forma sofisticada e eficiente de 

transformar a maneira como empresas podem aumentar a rentabilidade dos clientes atuais. O 
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uso da Internet como canal de relacionamento e de vendas facilita e viabiliza o 

acompanhamento do cliente pela empresa, permitindo uma proximidade maior entre eles e 

aumentando com isso o número de clientes fiéis aos produtos e serviços da empresa. (22) (76)  

(90)  

É nesse contexto que se criam as centrais de relacionamento de clientes, pois é necessário um 

local que gerencie todo e qualquer contato do cliente com a empresa, seja através da internet, 

fax ou telefone, respondendo em tempo real a qualquer solicitação ou pedido de compras. As 

centrais de relacionamento evoluem naturalmente das centrais de atendimento existentes nas 

empresas, criadas para oferecer uma oportunidade ao cliente de se comunicar com a 

organização para solicitar informações ou reclamar sobre algum problema. Como o cliente já 

está acostumado a utilizar esse canal, ele é, muitas vezes, utilizado para se tornar a central de 

relacionamento da empresa. (76) (89) 

Dessa forma, um dos fatores mais importantes para o sucesso da implantação das centrais de 

relacionamento são os recursos humanos, que precisam ser treinados e capacitados em todos 

os níveis, não só para melhorar a qualidade no atendimento, mas também para usar 

adequadamente as informações que transformam possibilidades de negócio em lucro. (90) 

Enfim, essa integração pressupõe que a empresa esteja disposta a manter um relacionamento 

baseado em processos operacionais mais ágeis e a selecionar a tecnologia adequada, o que 

requer metodologia, expertise e experiência comprovada nesse tipo de solução. É uma grande 

mudança no conceito de atendimento ao cliente, que extrapola a prática existente em 

qualidade e possibilita melhorar o acompanhamento desse cliente pela empresa  

conseqüentemente aumentando sua fidelidade. (22) (76) (90)  

Após esse panorama do acompanhamento do paciente crônico e do uso dos sistemas de 

informação para o acompanhamento de clientes através da tecnologia CRM, no próximo 

capítulo será apresentado um modelo que utiliza os conceitos da tecnologia CRM para 

realizar o acompanhamento de pacientes crônicos. 



 
 

34

3. Modelo de Gestão de Relacionamento do Paciente Crônico – 

GRPC 

Ao estudar o contexto do paciente crônico, sua doença e formas de acompanhamento, 

conclui-se que é necessário um modelo de tratamento e acompanhamento que permita o 

controle adequado da doença, baseado nas melhores práticas e no contexto psicossocial do 

paciente. Ao mesmo tempo, é preciso manter sua qualidade de vida, de tal modo que ele se 

sinta assistido do ponto de vista médico e amparado como indivíduo.  

O modelo GRPC (Gestão de Relacionamento do Paciente Crônico) pretende alcançar os 

objetivos mencionados. Ao incentivar a gestão do relacionamento do paciente com o seu 

médico através do acompanhamento personalizado de cada paciente, procura atender suas 

reais necessidades individuais, em tempo real, fornece uma orientação clínica adequada e 

estimula a aderência ao tratamento recomendado. A tecnologia CRM (Customer 

Relantionship Management), por sua vez, ao trabalhar a gestão do relacionamento de clientes, 

demonstra-se em princípio adequada para ser adaptada ao modelo GRPC.  

Tem-se, então, que o presente trabalho se desenvolve num campo multidisciplinar. Assim, do 

ponto de vista médico, a metodologia científica é baseada em estudos estatísticos, o que faz 

com que as assertivas absolutas sejam evitadas, inclusive pela complexidade do objeto de 

estudo. Por outro lado, na engenharia de sistemas digitais e computação, o estudo é baseado 

em modelos que simplificam o objeto de estudo. E ao utilizar planos lógicos formais nesses 

modelos para avaliação e análise, chega-se a uma conclusão mais precisa sobre a questão. 

A partir dessa premissa, apresenta-se a seguir a definição, os conceitos e a arquitetura do 

modelo GRPC. A justificativa do uso da tecnologia CRM para a elaboração do modelo GRPC 

é também detalhada. 

3.1. Definição do Modelo GRPC 

O modelo de atendimento tradicional a pacientes tem seu foco na doença. Nesse caso, a 

estratégia é monitorar a evolução da mesma, controlando-a a partir de seus sinais, sintomas e 
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do desenvolvimento de suas complicações. Hoje, porém, uma abordagem no atendimento 

centrado no paciente vem ganhando destaque e sendo recomendada pela OMS (121). Nessa 

abordagem considera-se, além do aspecto biológico da doença, a experiência do paciente, seu 

contexto psicossocial e a tomada de decisão de forma compartilhada entre o médico e o 

paciente. (34) (64)  

O atendimento na saúde preconiza uma mudança de foco, de modo a não dar atenção somente 

à doença, mas também ao paciente. Na abordagem de estudos sobre o relacionamento com o 

cliente, semelhante a essa nova abordagem do relacionamento com o paciente, as empresas 

concluíram que ter foco somente no produto, padronizado para qualquer tipo de cliente, não o 

mantém fiel à empresa. Nessa linha de pensamento, Peppers & Rogers Group (90) afirma que 

para ter clientes fiéis é necessário mudar o foco do produto para o cliente. Acrescenta que 

para isso é preciso fazer uma gestão do relacionamento com os clientes e propõe o uso da 

tecnologia da informação para auxiliar nesta gestão. É neste contexto que se desenvolve o 

conceito de CRM (Customer Relantionship Management), apto a prover a empresa de meios 

mais eficazes e integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente, transformando dados 

em informações a qual disseminadas pela organização, permitem que o cliente seja 

“conhecido” e cuidado por todos (22) (90).  

Observa-se, desta forma, que ambas as áreas desejam mudar o foco atual para uma abordagem 

centrada em seus clientes. Assim, propõe-se criar o modelo GRPC, adaptando os conceitos e 

componentes do CRM, que é um modelo de gestão de relacionamento, com o objetivo de 

melhorar a qualidade e efetividade no acompanhamento de pacientes crônicos. O objetivo é 

ter pacientes fiéis ao seu tratamento, ou seja, pessoas que possuam consciência, orientação e 

acompanhamento adequado para que sua doença se mantenha controlada e não evolua 

rapidamente para as suas complicações. 

3.2. Conceitos do Modelo GRPC 

Entende-se que a aplicação do modelo GRPC oferece confiança, credibilidade e segurança ao 

paciente para que ele siga o seu tratamento, pois existe uma maior interatividade entre ele e 

seu médico. No modelo tradicional, o principal benefício que se busca alcançar é o controle 
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metabólico2 da doença com base no uso de medicamentos, de resultado de exames 

complementares3, de recomendações padronizadas de alterações de estilo de vida, como 

planos de dietas e exercícios. Esse tipo de prática faz com que o relacionamento entre o 

médico e o seu paciente seja, por vezes, marcado por desconfiança e autoritarismo. O médico 

acredita que o paciente não segue as suas recomendações e o paciente considera o médico um 

“carrasco que não o deixa fazer nada”.  

O modelo GRPC, ao fornecer subsídios para a gestão do relacionamento entre médico e 

paciente, torna mais fácil a interação para ambos os lados. Para o paciente é possível 

questionar e, obtendo respostas, entender as atitudes do médico. Já para o médico, é mais fácil 

compreender as dúvidas e dificuldades dos pacientes, e buscar alternativas para atender as 

necessidades particulares de cada um deles. Assim, favorece-se a criação de uma parceria 

entre ambos, com o objetivo de melhorar o controle da evolução da doença. 

Os indicadores de controle da doença no modelo tradicional são resultados de exames 

subsidiários4, normalmente realizados muitos dias antes da consulta, e da avaliação do estado 

clínico no dia da consulta. Como não há avaliação contínua, é difícil atacar o problema tão 

logo ele apareça e, em muitos casos, a intervenção ocorre tardiamente.  

No modelo GRPC, por sua vez, o paciente pode fornecer informações para o seu médico de 

várias formas. A coleta de dados de alguns exames, por exemplo, pode ser feita diariamente, 

como no caso da medida da pressão arterial e da glicemia. Além disso, qualquer mudança no 

estado clínico detectada pelo paciente pode ser relatada, o que auxilia na tomada de decisão 

do médico quanto ao tratamento imediato deste paciente.  

Outro benefício do modelo GRPC é que, pelos seus canais de comunicação, pode-se coletar 

informações que permitam encontrar outros indicadores para avaliar o controle da doença. Os 

índices de satisfação do paciente e de evolução da doença podem, por exemplo,  servir de 

indicadores do grau de efetividade do modelo. 

                                                           
2 Controle metabólico é o controle dos parâmetros fisiológicos (processos físico-químicos que ocorrem nas 
células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos) por meio de testes ou exames, com uso de equipamentos 
adequados. 
3 De acordo com Kloetzer (69), os exames complementares são “aqueles que não se baseiam nos cincos sentidos 
mas sim, numa evidência indireta do estado de saúde”. 
4 Sinônimo de exame complementar. 
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No modelo tradicional, a coleta de informações é prejudicada, pois a quantidade de consultas 

e exames que um paciente pode fazer em determinado período depende da disponibilidade de 

tempo do médico, do paciente e do sistema de saúde. Por exemplo, se o paciente depender do 

sistema público de saúde brasileiro, uma consulta ou exame pode levar meses para ser 

marcada. No caso de instituições privadas, a necessidade de autorizações para determinados 

procedimentos e exames pode ocasionar demora para agendar uma consulta ou retorno. A 

existência de vários canais de comunicação, no modelo GRPC, com profissionais treinados 

nos protocolos das doenças crônicas e com o auxílio de sistemas semi-inteligentes, permite 

que seja feita uma coleta de informações direcionadas e contínuas.  

No modelo atual, a marcação de uma consulta depende do paciente e do sistema de saúde, não 

somente das recomendações do médico que o atendeu. Isso pode diminuir ainda mais a coleta 

de informações e, por conseqüência, o adequado controle de sua doença.  

No modelo GRPC, quando o paciente fornece as informações, um sistema de apoio à decisão 

avalia os dados coletados. A partir dessa avaliação o sistema orienta o paciente de acordo com 

as diretrizes clínicas baseadas em dados de pesquisa e, se necessário, aciona o seu médico. O 

médico, ao analisar os dados do paciente, pode solicitar o agendamento de uma consulta, o 

que é feito no próximo contato do paciente. Caso o paciente não o faça, profissionais 

especializados entram em contato com ele. Nesse caso, o atendente é orientado a tentar saber 

por que o paciente não entrou em contato com o serviço médico. Não existe uma postura de 

cobrança e exigência, pois o objetivo principal é alertar o paciente e conscientizá-lo da 

necessidade de sua participação no controle de sua doença. 

O médico, ao acessar as informações coletadas, tem condições de fazer um acompanhamento 

personalizado, realizando a consulta presencial quando necessário e tomando decisões 

preventivas antes que as complicações apareçam. No modelo atual, geralmente a orientação é 

“padronizada” conforme informações genéricas de livros, manuais e consensos. Essa 

padronização faz com que a orientação seja a mesma, independente das características 

individuais e circunstanciais de cada paciente. Já no modelo GRPC, a orientação é 

personalizada, pois é possível conhecer o paciente e adaptar as orientações às suas 

necessidades individuais. 

Assim, com os conceitos do modelo GRPC, pretende-se melhorar o tratamento da doença 

crônica e a adesão do paciente a ele, além de estabelecer novos padrões de acompanhamento e 
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atendimento de pacientes crônicos pelos profissionais de saúde. A tabela 3.1 sintetiza os 

conceitos do modelo proposto. 

Tabela 3.1 – Tabela comparativa entre os conceitos do modelo atual e do GRPC 

Conceito Modelo Atual Modelo GRPC 
Foco Doença Paciente 
Estratégia Controle da doença Controle da evolução da 

doença no paciente 
(individualmente) 
considerando-se o seu 
contexto biológico e 
psicossocial 

Abordagem Uso de medicamentos e 
orientações 
“padronizadas” 

Interatividade, confiança, 
conscientização, 
credibilidade e orientações 
personalizadas 

Coleta de informações e 
orientações 

Depende da 
disponibilidade do médico, 
do paciente e do serviço – 
consultas presenciais 

Outros canais de 
comunicação, além das 
consultas presenciais  

Relacionamento Desconfiança e 
autoritarismo 

Parceria  

Indicadores Resultados de exames e 
avaliação clínicas 
esporádicas 

Resultados de exames e 
avaliação clínicas 
freqüentes, índice de 
satisfação e aderência 

3.3. Arquitetura do Modelo GRPC 

O modelo GRPC propõe criar, além da interação direta entre o médico e o paciente, outros 

canais de contato utilizando as tecnologias de comunicação e informação, com a finalidade de 

auxiliar no controle da evolução da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente.  

O CRM apresenta estratégias para atender e antecipar as necessidades dos clientes. Do ponto 

de vista tecnológico, o cliente é o objeto central do modelo do sistema. Todos os seus dados 

são capturados, consolidados e analisados. Os resultados obtidos são, então, distribuídos aos 

pontos de contato que possuem canais de comunicação com o cliente e que variam desde a 

interação direta até o uso de tecnologias de telefonia, internet e vídeo-conferência. Com essas 

informações, faz-se uma análise do comportamento do cliente e, a partir dela, desenvolve-se 

um conjunto de políticas, práticas e infra-estrutura tecnológica a fim de fidelizar o cliente por 

intermédio da excelência no atendimento.  
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A arquitetura do CRM tem como principais apoios as tecnologias de datawarehouse e data 

mining. Essas tecnologias aliam-se a um banco de dados corporativo de clientes e a um 

conjunto de aplicações especializadas, focadas na segmentação, nas preferências e na análise 

de necessidades dos clientes.  (22) (90) (101)  

O CRM apresenta uma arquitetura que integra as tecnologias de comunicação e informação, 

possibilitando que as informações dos clientes estejam disponíveis para acesso em todos os 

canais de comunicação. Neste sentido, verifica-se que a adaptação da arquitetura do CRM 

pode atender ao modelo GRPC.  

Além disso, as dificuldades na aderência ao tratamento e no acompanhamento e controle 

adequado das doenças ocorrem por várias razões; entre elas, pelo fato de as informações 

encontrarem-se espalhadas tanto entre departamentos das instituições de saúde como entre as 

instituições que atendem os pacientes. Como não há compartilhamento dessas informações, 

fica a critério do paciente e de seus cuidadores informar os dados que acham relevantes. Em 

alguns casos, essa visão fragmentada dos procedimentos e informações dos pacientes 

compromete a qualidade do atendimento. O modelo GRPC propõe a integração dos setores da 

saúde envolvidos no acompanhamento do paciente crônico, tais como: hospitais, consultórios, 

laboratórios, farmácias, locais de pronto atendimento e indústrias farmacêuticas, da mesma 

forma que o CRM integra as várias áreas da empresa para aprimorar a qualidade da gestão do 

cliente.  

A figura 3.1 demonstra a atual fragmentação dos processos relacionados ao paciente e a 

proposta do modelo GRPC com aplicações que permitem o compartilhamento e a integração 

das informações importantes para acompanhar o tratamento do paciente crônico.  
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Figura 3.1 – Proposta de integração das informações no modelo GRPC 

Dessa forma, é fácil visualizar como procedimentos e coletas de informações são 

fragmentadas nas várias instituições ao longo do ciclo de vida do paciente. Cada instituição 

responde por um processo específico e não se relaciona com outras. Informações e 

procedimentos relevantes para outras unidades ficam encapsuladas em cada instituição.  

A falta de informação compartilhada faz com que seja necessária a repetição ou a criação de 

procedimentos para a coleta da informação que existe em outras instituições, tornando morosa 

a tomada de decisão por parte dos médicos. A falta de informação sobre o procedimento 

realizado em outra instituição, por sua vez, pode prejudicar a tomada de decisão, pois nem 

sempre o paciente consegue relatar o que foi feito com ele.  

O modelo GRPC propõe, através da tecnologia da informação, a integração e o 

compartilhamento das informações entre as unidades, permitindo diminuir os riscos e 

aumentar a velocidade na tomada de decisão. 

Diferente do CRM, onde o desafio inicial é integrar as áreas da organização, o modelo GRPC 

indica a integração entre as organizações. Dessa forma, a arquitetura tecnológica para apoiar o 
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GRPC precisa ser robusta, distribuída e permitir a integração entre plataformas e aplicações 

de diferentes tipos.  

Toda a infra-estrutura que compõe a arquitetura do CRM está dividida nos componentes 

operacional, colaborativo e estratégico. Esses componentes integram os processos 

interfuncionais, derrubando as barreiras dos departamentos nas organizações. A Figura 3.2 

apresenta a adaptação dos componentes do CRM para o modelo GRPC, a fim de permitir o 

compartilhamento de informações entre o médico e o paciente e assim melhorar a qualidade e 

a efetividade do acompanhamento de pacientes crônicos. Nos próximos itens cada um desses 

componentes do GRPC é detalhado; também é feita a sua correlação com o CRM.  

 

Figura 3.2 – Componentes adaptados do CRM para o modelo GRPC 

3.3.1. Componente Operacional 

O CRM operacional compreende os processos de negócios e tecnologias que auxiliam na 

captura dos dados referentes a uma interação direta com o cliente. Essas operações 
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compreendem as aplicações que, integradas ou não, são responsáveis pela captura das 

informações que permitem a adequada gestão do cliente5. (22) (90)  

Como apresentado anteriormente, os dados do paciente encontram-se disseminados nas várias 

instituições por onde ele passa. Assim, para o GRPC Operacional é preciso criar os processos 

de negócios e tecnologias que auxiliem na integração, consolidação e compartilhamento das 

informações do paciente para o médico. Esses processos são encontrados atualmente nos 

sistemas EHR (Eletronic Health Record) (figura 3.3). De acordo com a National Electronic 

Health Record Taskforce ( (82) apud (98) p. 5), define um EHR como:  

“Uma coleção eletrônica longitudinal de informações médicas individuais 
que são informadas e acessadas por entidades da saúde (hospitais, clínicas e 
seguradoras). Essas informações são distribuídas entre as entidades 
interessadas na saúde do indivíduo. As informações são organizadas para 
permitir qualidade, eficiência e continuidade adequada dos serviços de 
saúde.” ( (98) p. 5) 

Nota-se então que os sistemas EHR integram as informações do paciente que encontram-se 

espalhadas nos diversos setores das instituições (laboratório, diagnóstico por imagem, 

ambulatório, etc.), nos diversos sistemas (ERP, processadores de textos, planilhas e sistemas 

isolados) e entre as intituições (hospitais, clínicas, pronto atendimento, serviços sociais, etc.). 

(25) (75)   

Assim, os sistemas EHR contribuem para atender de forma efetiva e eficiente os pacientes, 

pois permitem unificar todas as respectivas informações clínicas. Transferem, 

automaticamente, informações sobre o paciente entre as entidades de saúde. Dessa forma, 

aumentam a velocidade de serviços, reduzem duplicações de exames e prescrições, diminuem 

a incidência de erros e aumentam a produtividade e os benefícios na assistência à saúde. (14) 

(25) (75)  

Analisando a proposta dos sistemas EHR, conclui-se que eles são adequados para compor o 

GRPC operacional. No modelo GRPC o EHR integra e consolida as informações dos 

pacientes advindas do sistema de saúde pública, de clínicas, de informação hospitalar e de 

instituições de saúde. Em seguida, disponibiliza-as para os demais componentes do modelo 

(Figura 3.2). 

                                                           
5 Essas aplicações são os  sistemas de front office (automação de vendas, marketing e atendimento), sistemas de 
back office (sistemas transacionais de retaguarda, como os softwares de gestão empresarial), sistemas de mobile 
office (por exemplo: sistemas móveis de vendas, atendimento em campo). 
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3.3.2. Componente Analítico 

O CRM analítico é a inteligência do processo e contempla as ferramentas necessárias para a 

análise dos dados coletados, como segmentação, perfil de clientes e campanhas, para 

aprimorar as decisões de negócio. Esse componente auxilia os usuários da tecnologia CRM, 

em tempo real, a obter informações a respeito dos relacionamentos, reclamações e 

requerimentos provenientes de todos os canais de contato com o cliente. Entre as ferramentas 

mais importantes utilizadas no CRM analítico tem-se o datawarehouse e o data mining. (22) 

(76) (90)  

O datawarehouse é uma técnica que permite consolidar os dados armazenados em vários 

bancos de dados operacionais, de uma forma que seja fácil extrair informações para auxiliar 

na tomada de decisão dos profissionais da organização. Uma das características que 

diferenciam o datawarehouse de uma aplicação comum de banco de dados é a análise dos 

dados em várias dimensões, como por exemplo tempo e assunto, entre outras. (57) (68) 

O data mining é um conjunto de técnicas que permitem identificar informações úteis em 

bancos de dados. Ao extrair estas informações, os profissionais têm como utilizá-las para 

tomar decisões, além de fazer estimativas, previsões e predições sobre seus clientes e 

produtos. Para o data mining não é imperativo que o banco seja um datawarehouse. Porém, 

sua utilização possibilita realizar de melhor maneira as operações mencionadas. (22) (101) 

Seguindo a linha de análise dos dados do CRM analítico, os componentes do GRPC analítico 

têm como objetivo a análise de desempenho nos níveis estratégicos, táticos e da inteligência 

do atendimento personalizado do paciente. Assim, toda e qualquer extração de informação a 

partir do processamento, análise e avaliação dos dados coletados encontra-se no GRPC 

analítico. Além de segmentar as fichas dos pacientes, analisar perfis e avaliar campanhas há 

também as ferramentas que auxiliam na monitoração de cada caso. Assim, o GRPC analítico 

compõe-se do sistema de monitoração (primária e especializada), do sistema de educação, do 

sistema de prevenção, do sistema de gerência do relacionamento e do sistema de 

epidemiologia da doença (figura 3.2).  Cada um desses sistemas é detalhado a seguir. 

Os sistemas de monitoração permitem a análise dos dados coletados e avaliações objetivas 

no controle das condições do paciente, emitindo respostas automáticas e sinais de alerta para 

o seu médico. Para a monitoração dos pacientes crônicos, as ferramentas utilizadas são os 
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sistemas de apoio à decisão e acesso a especialistas. Os sistemas de monitoração, nesse 

modelo, são divididos em primária e especializada.  

No sistema de monitoração primária a atenção é dada para o acompanhamento e controle 

diário do estado clínico do paciente, como por exemplo, a tomada de ações imediatas de 

acordo com o seu estado atual.  

No sistema de monitoração especializada, a ação é classificada e direcionada aos profissionais 

da equipe de saúde, de acordo com as áreas de atuação: planejamento nutricional, avaliação 

da eficiência da terapêutica, planejamento de exercícios físicos, avaliação da evolução do 

perfil da doença, entre outros. 

Os sistemas de prevenção e educação utilizam ferramentas que permitem traçar o perfil e o 

comportamento do paciente. Elas possibilitam localizar pontos em que campanhas de 

prevenção e educação sejam adequadas para os vários segmentos de pacientes. Assim, os 

sistemas de prevenção e educação têm como finalidade propocionar meios de conscientização 

e orientação do paciente com relação a sua doença. 

Já o sistema de gerência do relacionamento permite analisar e avaliar sugestões e 

irregularidades de cada paciente com relação ao controle da sua doença. É através desse 

sistema que se verifica o comprometimento do paciente com relação à monitoração de sua 

doença.  

Os sistemas epidemiológicos da doença analisam os dados sob o ponto de vista populacional 

e podem evidenciar novas situações e prognósticos, permitindo pesquisar novas tendências de 

prevalência das doenças. Esses e outros benefícios no uso do data mining em dados clínicos 

são apontados por Nigrin (85) em seu trabalho. 

3.3.3. Componente Colaborativo 

O CRM colaborativo engloba a integração de todos os canais (internos e externos) de 

relacionamento entre a empresa e os clientes. A colaboração ocorre através da tecnologia que 

permite a automação e a integração entre todos os canais e pontos de contato entre o cliente e 

a empresa. É fundamental que esses pontos de contato estejam preparados para interagir com 
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o cliente e disseminar as informações levantadas para os sistemas do CRM Operacional. (90)  

(101) 

Da mesma forma, o GRPC fornece vários canais de comunicação do paciente para com o seu 

médico. Neste ponto o GRPC é flexível e permite que se possa utilizar desde uma tecnologia 

avançada, portanto de alto custo, até uma tecnologia simples e adequada para alcançar todas 

as camadas populacionais (Figura 3.3).  O modelo envolve um mistura de telecomunicações e 

canais de comunicação como telefone, fax, celular, web, chat, e-mail, fórum virtual, vídeo-

conferência e wireless. 

 

Figura 3.3 – Componente Colaborativo do GRPC e o seu relacionamento com o GRPC operacional e 
analítico (aplicação e BD) 

Para que todas essas tecnologias possam trabalhar integradas são necessárias ferramentas 

automatizadas para controlar e organizar o contato do paciente. No CRM colaborativo 

existem várias tecnologias associadas para facilitar o contato do cliente com a empresa (22) 

(90). O componente colaborativo do GRPC propõe utilizar as mesmas tecnologias para a sua 
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implementação. A seguir, as principais tecnologias utilizadas no CRM colaborativo e a sua 

utilidade no modelo GRPC são apresentadas. 

A URA (Unidade de Resposta Audível) é uma ferramenta que auxilia no atendimento virtual 

de um cliente, pois dispensa a necessidade de uma pessoa para atender o cliente. A URA é um 

equipamento de atendimento automático de ligações em que a interação é feita por meio do 

teclado do telefone e/ou do reconhecimento de voz. É utilizada para operações simples e que 

não necessitam da intervenção humana, como por exemplo fornecer extratos bancários. (48) 

(76) 

Em coletas de informações simples e de fácil direcionamento, a URA é uma alternativa para 

um rápido atendimento do paciente, principalmente para aqueles que não dispõem de muito 

tempo. É o caso da coleta de resultado de exame ou de um questionário de rotina. 

O PABX (Private Automatic Branch Exchange) é outro recurso muito utilizado no CRM 

colaborativo (48). O uso do PABX é recomendado para o direcionamento das ligações, e no 

caso do GRPC, gerencia os chamados dos pacientes. Na prática, o PABX é conectado aos 

troncos de entradas dos ramais das URAs ou diretamente nos telefones dos atendentes (48). 

O DAC (Distribuidor Automático de Chamada) controla o fluxo de chamadas telefônicas e as 

distribui de acordo com regras pré-estabelecidas. O DAC atende ao chamado com mensagens 

gravadas que podem propor para o cliente aguardar na linha. Semelhante ao que ocorre com o 

PABX, é recomendado que se utilizem as duas tecnologias para que se possa usufruir dos 

serviços de ambos (22) (48)  

Para a integração tecnológica entre a telefonia e o sistema de informação há o CTI (Computer 

Telephony Integration). Trata-se de uma ferramenta que permite reconhecer a chamada, 

transferi-la para o atendente adequado ou não ocupado, apresentar as informações desse 

cliente para o atendente e controlar o servidor de fax. (22) (48)  

As funcionalidades do CTI auxiliam no atendimento do paciente pelo telefone, direcionando-

o para os serviços adequados. O CTI encaminha os envios de fax do paciente para o e-mail do 

atendente, que analisa o conteúdo e toma as devidas providências. 

É possível utilizar as ferramentas da Internet para realizar o contato com o paciente, obter a 

coleta de dados e transmitir informações educacionais ou relativas à monitoração. 
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Conclui-se, então, que as ferramentas utilizadas no CRM colaborativo podem contribuir para 

o adequado funcionamento do modelo GRPC. 

3.4. Central de Relacionamento do Paciente Crônico 

Com o advento do CRM, mudanças nos setores da empresa que possuem algum tipo de 

contato com o cliente são necessárias. Para implementar o CRM colaborativo é preciso 

organizar a empresa de tal forma que o cliente seja atendido, independente do meio utilizado 

para o contato. É importante que o cliente, ao ser atendido, não precise repetir informações 

dadas durante o contato, ou antes dele. Para a empresa, é interessante ter contatos iniciados 

pelo cliente, pois pode, com isso, aumentar o relacionamento, ter novas oportunidades de 

venda e conhecer melhor o cliente. (22) (76) (89)  

Nas empresas, as centrais de atendimento ao cliente que oferecem serviços limitados (registro 

de reclamações, dúvidas, sugestões e suporte) são as indicadas para evoluírem ao que se 

chama Centro de Interação com o Cliente (CIC). O CIC é a peça mais importante para um 

CRM de sucesso, já que ele é o centro corporativo de todas as interações com o cliente. Ele 

tem o poder de transformar contatos feitos para solicitar atendimento em oportunidades de 

aumento de receita, como a venda de um produto. E à medida que a empresa captura 

informações sobre os clientes e as transforma em novos produtos e serviços, aumenta ainda 

mais a sua participação no mercado. O CIC, além do contato por telefone, permite interações 

por carta, fax e através das ferramentas da Internet. (48) (76) (89)  

Da mesma forma que o CRM necessita organizar o contato do cliente em centrais de 

interação, o modelo GRPC propõe a criação de centrais de relacionamento com o paciente 

crônico (CRC). O CRC é uma combinação adequada de informações, campanhas, transmissão 

e processamento de dados, com a finalidade de melhorar o relacionamento do médico com o 

paciente por meio da tecnologia de comunicação e informação. É composta por uma infra-

estrutura que organiza as informações e os canais de comunicação com o paciente.  

O CRC não tem a mesma infra-estrutura e responsabilidades de uma clínica ou centro de 

saúde. É um local que concentra as informações captadas dos vários pontos em que o paciente 

foi atendido, faz o processamento delas através do componente analítico do GRPC e as 
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fornece às instituições e ao médico. Além disso, é um local de contato para o paciente 

disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. O paciente, tendo alguma dúvida ou 

necessitando informar algo relevante ao seu tratamento, pode fazê-lo sem precisar esperar 

pela consulta ou pela disponibilidade do médico em atendê-lo fora do horário. 

No CIC, a automação no atendimento é um ponto crítico. A partir dela é possível atender um 

grande volume de clientes e ao mesmo tempo realizar um relacionamento colaborativo entre o 

cliente e o agente que vai atendê-lo. O atendimento pode ser feito por uma pessoa ou não. 

Quando o agente é virtual utiliza-se a Unidade de Resposta Audível (URA). (22) (48)  

A automação do atendimento no CRC segue os mesmos princípios do CIC. Os pacientes 

atendidos pelo CRC podem variar muito quanto ao diagnóstico e cada um deles deve ser 

atendido de forma diferenciada. O acesso a todas as informações necessárias para esse tipo de 

atendimento é feito ao utilizar a tecnologia da informação aliada às tecnologias de 

comunicação, como acontece no CIC. 

De acordo com Pepper & Rogers Group (89) e Madruga (76), construir um CIC não é apenas 

instalar equipamentos e sistemas, ou seja, disponibilizar a infra-estrutura, pois um 

relacionamento forte e duradouro é construído com base na interação entre pessoas. É preciso 

automatizar o relacionamento e não robotizá-lo. Assim, é necessária a capacitação dos 

colaboradores da empresa, tanto em ambiente técnico, para o uso da nova tecnologia, quanto 

em relação ao comportamento, para um atendimento centrado no cliente. 

No modelo GRPC há o mesmo conceito; para que o modelo e as centrais de relacionamento 

funcionem é preciso que os profissionais de saúde entendam e pratiquem um atendimento 

centrado no paciente. Isso exige mudanças nas atitudes, como por exemplo criar uma rotina 

para acessar as informações dos pacientes e a partir dela planejar o acompanhamento de seus 

casos. 

3.4.1. Serviços da Central de Relacionamento do Paciente Crônico 

Após a elaboração dos objetivos do CRC, alguns serviços a serem oferecidos pela central 

foram definidos. A central é um canal de comunicação entre o paciente e o seu médico, onde 

ambos podem usufruir desses serviços. O cliente (pacientes, médicos, profissionais da saúde e 
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instituições), para entrar em contato com a central, pode optar entre as várias formas de 

interação (figura 3.4) escolhendo aquela que ele possui ou à qual esteja melhor adaptado.  

Ao utilizar o telefone ou o celular é necessário que o usuário se identifique para que a 

ferramenta de Integração computador-telefone (CTI – Computer Telephony Integration) possa 

direcioná-lo para os serviços permitidos. Após a identificação, o cliente seleciona se deseja 

ser atendido pelo atendente da central ou pela URA.  

No contato direto do atendente com o paciente, o sistema de informação apresenta o histórico 

de contatos passados, características do paciente, informações sobre consultas anteriores, 

orientações e marcação de consultas indicadas pelo médico. Durante o contato, os scripts 

inteligentes guiam o atendente para que ele possa fornecer todo o apoio necessário ao 

paciente. O seu uso reduz o tempo de treinamento dos atendentes e a incidência de erros na 

entrada de dados (76). Para elaborá-los deve-se considerar o fluxo e o desdobramento do 

contato com o paciente. Um exemplo seria quando, no momento de uma intercorrência, o 

sistema de apoio à decisão põe em operação um script, através do qual o atendente obtém as 

informações necessárias para indicar a melhor orientação a ser dada.  

Para o médico, o sistema apresenta o histórico de contatos, as suas características e o acesso 

às informações dos pacientes atendidos por ele. O médico pode solicitar o agendamento de 

uma consulta, pedir a realização de exames, fornecer novas orientações, mudar a conduta do 

tratamento e pedir a validação de alguma informação junto ao paciente ou à instituição que o 

atendeu. Essas mesmas funcionalidades são disponibilizadas ao médico pela internet. 

O usuário da central sempre obtém um retorno do contato feito. O paciente, ao comunicar o 

resultado de seu exame feito em casa (glicemia, pressão arterial, temperatura corporal, entre 

outros) é informado sobre a sua condição clínica e orientado sobre como proceder. Isso é 

possível através da implantação de sistemas de apoio à decisão. Os resultados de exames 

feitos em laboratório são coletados diretamente do sistema do laboratório. Quando isso não 

for possível, os dados são inseridos no sistema pelo próprio médico ou por profissionais de 

apoio, após a consulta presencial. 

Ao implantar o GRPC analítico na central pode-se segmentar e traçar o perfil dos pacientes a 

fim de realizar campanhas, prevenções e oferecer orientações e condutas personalizadas. 
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O CRC possui uma ouvidoria que viabiliza um canal de comunicação para o 

acompanhamento dos serviços oferecidos. Por esse canal registram-se as irregularidades e 

sugestões fornecidas por todos: pacientes, médicos, instituições e inclusive os funcionários da 

própria central. A partir desse trabalho medidas são tomadas com a finalidade de melhorar a 

qualidade dos serviços.  

Além desses serviços, o CRC permite verificar a ausência de contato de pacientes, o apoio ao 

atendimento de intercorrências, a emissão de alertas automáticos ao médico e a indicação de 

um local de pronto atendimento ao paciente. 

3.5. Exemplo de uma Central de Relacionamento do Paciente Crônico: 
Central de Monitoração de Diabéticos 

Como visto no capítulo 2, o diabetes mellitus é uma das doenças crônicas que apresentam um 

grande número de alternativas para a monitoração dos pacientes por ela acometidos. Existem 

desde glicosímetros6 de fácil manuseio até formas de atendimento que facilitam o controle da 

glicemia. (38) (72) (80) 

                                                           
6 Aparelhos que permitem medir e armazenar o resultado da glicemia sanguínea. 

As soluções de atendimento ao paciente diabético propostas até o momento limitam-se ao uso 

da internet (47) (55) (71) (78), ao telefone (128) e ao PDA (Personal Digital Assistants) 

(114). Essas soluções, além de apresentarem apenas um canal de comunicação, não permitem 

um relacionamento personalizado entre o médico e o seu paciente.  

Nos trabalhos com interação pela internet e PDA os pacientes não recebem um retorno 

imediato sobre a situação da sua doença naquele momento. Os serviços oferecidos são os de 

envio de dados e o recebimento de orientações de médicos especialistas que acessam os dados 

coletados. A principal limitação é que os excluídos digitais não podem usufruir desse tipo de 

atendimento. O paciente recebe a orientação de médicos que não conhecem a sua história e 

evolução. Como os dados coletados são somente os relacionados com os aspectos clínicos da 

doença, pode se ter uma orientação “padronizada” e limitada.  
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Young (128), em seu trabalho, implantou o PACCTS (Pro-Active Call Center Treatment 

Support), que estabelece objetivos muito próximos aos da Central de Relacionamento do 

Paciente Crônico que são: controlar a glicemia promovendo um gerenciamento do estilo de 

vida, promover a aderência ao tratamento e incentivar a auto-monitoração. Porém, nessa 

proposta, os atendentes trabalham somente com os aspectos relacionados com a educação e 

prevenção. Os horários das ligações feitas pelos atendentes são agendados, assim como as 

ligações feitas pelos pacientes ao PACCTS.  

Mesmo com essas limitações, os trabalhos mencionados demonstram haver uma melhora nas 

condições de saúde dos pacientes que utilizam esses tipo de atendimento em relação ao 

tratamento convencional. (47) (55) (71) (78) (128) 

A proposta do CRC, comparada aos trabalhos mencionados, é mais abrangente, pois pretende, 

além do controle da glicemia, aumentar o relacionamento do paciente com o seu médico ao 

proporcionar vários canais de comunicação. Além disso, da mesma forma que o CRM propõe 

a evolução da central de atendimento para as centrais de interação com o cliente, as centrais 

de monitoração podem agregar a proposta da central de relacionamento. Por isso é proposto 

como exemplo de CRC uma Central de Monitoração do Paciente Diabético (CMD). As 

tecnologias que foram utilizadas de forma fragmentada nos trabalhos anteriores são integradas 

para implementar a arquitetura do modelo GRPC e a proposta do CRC.  

Pelas características da central de monitoração, verifica-se que a infra-estrutura principal para 

a existência dela é o uso da tecnologia da informação. Assim, é preciso desenvolver um 

sistema de informação adequado que interligue os meios de comunicação e forneça as 

informações corretas e no momento certo. 

Por décadas, projetistas de software desenvolveram aplicativos baseados exclusivamente em 

requisitos técnicos, os quais nem sempre atendiam às necessidades de seus clientes. É por isso 

que a compreensão sobre os processos de negócio7 torna-se importante para identificar qual o 

tipo de apoio computacional necessário na organização. (35) (92) 

 

                                                           
7 Coleção de atividades que trabalham juntas para produzir um conjunto definido de produtos e serviços que irão 
agregar valores ao cliente. (29) 
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Objetivando uma abordagem para a análise da empresa e, por conseqüência, dos processos, 

criaram-se técnicas de modelagem de negócio, que permite identificar, analisar e avaliar a 

forma como a organização executa os seus processos. (29) (49) 

Dentre as várias técnicas para a modelagem de processo de negócio destaca-se o IDEF 

(Integrated Computer-aided Manufacturing Definition) (56), que surgiu em meados da 

década de 1970 e foi desenvolvido a partir do SADT (Structured Analysis Design 

Techniques). É possível, a partir do IDEF, definir os requisitos técnicos do sistema. Porém, 

atualmente, a UML (Unified Modeling Language) (12), a linguagem de modelagem padrão 

para o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, surge como alternativa para a 

modelagem de negócio. (35) 

A UML é uma linguagem utilizada para especificar, visualizar, construir e documentar 

sistemas, através de modelos. É o padrão visual que descreve a estrutura e o comportamento 

de um sistema. A proposta da UML é fornecer elementos que permitam descrever de forma 

visual os sistemas complexos com a tecnologia da orientação a objetos. A UML está baseada 

no conceito de modelo8. Nessa concepção, o analista cria modelos que descrevem todos os 

diferentes aspectos do sistema a ser desenvolvido. O modelo apresenta diversas visões, cada 

uma descrevendo um aspecto específico do sistema. Assim, a cada fase do desenvolvimento 

de software são adicionados detalhes aos modelos. Com a UML pode-se modelar o 

funcionamento estático e dinâmico do sistema, denominados respectivamente de estrutura 

estática e comportamento dinâmico. (12) (36) 

Dentre as propostas existentes para modelagem de negócio com UML, a da Rational 

University (92) destaca-se, pois os seus modelos são facilmente mapeados para as visões da 

UML. Porém, ela não é simplesmente uma técnica de mapeamento para o desenvolvimento de 

sistemas orientado a objetos. Afinal, ela permite entender a estrutura dinâmica da organização 

na qual um sistema deve ser implantado; compreender os problemas atuais, identificar 

possibilidades de melhorias e assegurar que clientes, usuários e desenvolvedores tenham um 

entendimento comum da organização. 

A modelagem de negócio da Rational University (92) baseia-se no caso de uso de negócio e 

na arquitetura do processo de negócio. O primeiro é uma extensão do conceito de caso de 

                                                           
8 Modelo é a descrição de alguma coisa. O projetista precisa criar modelos que descrevam os vários aspectos do 
produto 



 
 

53

uso da UML para a modelagem de negócio, que é detalhado no item 3.5.1,  enquanto que o 

segundo tem como objetivo detalhar os processos de negócio. Os modelos arquiteturais 

definem a estrutura do negócio e ajudam a entender o negócio e as funcionalidades. (51) (60) 

(92) 

A seguir o resultado das etapas realizadas na modelagem de negócio são apresentadas, assim 

como a explanação sobre os conceitos de modelo de caso de uso de negócio e arquitetura de 

negócio. 

3.5.1. Modelo de Caso de Uso de Negócio 

Antes de iniciar o projeto é importante ter uma visão do negócio que será estudado para 

entender os processos e a estrutura da organização. A finalidade aqui não é descrever a 

organização em detalhes, mas apenas o necessário para ser possível priorizar as partes que 

serão o foco do projeto. (92) O que foi tratado nos capítulos anteriores buscou fornecer uma 

visão de negócio da CMD. 

Após ter essa visão, desenvolve-se o esboço do diagrama de caso de uso de negócio e 

escolhem-se os casos de uso de negócio que serão descritos em detalhes para a elaboração da 

arquitetura. (92) 

O caso de uso é uma técnica criada por Jacobson (61) para modelar sistemas. O conceito é 

considerar que o sistema é uma caixa preta composta por funcionalidades denominadas casos 

de uso. Todos os elementos que interagem ou influenciam de alguma forma o sistema são 

representados por atores. O caso de uso é uma funcionalidade completa, sempre iniciada por 

um ator, e que resulta num valor para ele. Para representar o relacionamento entre o caso de 

uso e o ator utiliza-se uma linha contínua “ligando” ambos os elementos. O diagrama de caso 

de uso é a representação de todos os casos de uso relacionados aos seus respectivos atores. 

Para a modelagem de negócio, a organização é o sistema, portanto os elementos que 

interagem ou influenciam no negócio são atores de negócio. O ator de negócio é o papel 

desempenhado pelo interessado no negócio.  Uma forma de encontrar os atores de negócio é 

definir o público-alvo, que no caso da CMD é composto por: 
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• Alta Gestão – representada por entidades que possuem poder de decisão sobre as 

políticas de saúde da central de monitoração; 

• Instituição de Saúde – instituição de saúde que deseja participar do programa da 

central de monitoração; 

• Médico – profissional da instituição de saúde responsável pelo tratamento e 

acompanhamento do seu paciente; 

• Paciente diabético – enfermo diagnosticado como diabético em uso de insulina e que é 

atendido pelo médico cadastrado na central de monitoração. 

Estendendo o conceito de caso de uso, tem-se que o caso de uso de negócio é uma seqüência 

de ações realizadas no negócio que produz um resultado concreto para um ator individual do 

negócio. Na CMD, ao analisar os serviços que uma central de relacionamento pode oferecer e 

as funcionalidades existentes nos trabalhos de Young (128),  Hyuk et. al (55),  McMahon et. 

al (78) e Meystre et. al (80) foram definidos os seguintes casos de uso de negócio: 

• Acompanhar a execução de serviços – viabilizar um canal de comunicação direta para 

o acompanhamento dos serviços oferecidos pela central; 

• Acompanhar o tratamento do paciente – apresentar informações sobre o 

acompanhamento do paciente pela central, coletar dados sobre as consultas que 

acontecem fora da central, permitir que o médico prescreva orientações clínicas aos 

pacientes que serão dadas pela central ao paciente; além disso, o médico, através da 

análise da evolução do paciente, avalia a continuidade do mesmo no programa; 

• Gerenciar o relacionamento com o paciente – avaliar o relacionamento do paciente 

através de contatos periódicos, assim como o acompanhamento ao seu tratamento; 

• Monitorar a glicema – estabelecer a monitoração da glicemia dos pacientes diabéticos 

que participam do programa; 

• Selecionar paciente – fazer a seleção dos pacientes, pelo médico, que irão participar 

do programa da central; 
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• Esclarecer o tratamento – proporcionar um meio, ao paciente, para que a qualquer 

momento ele possa esclarecer uma dúvida sobre o seu tratamento; 

• Estabelecer políticas de saúde – tornar possível a análise das bases de dados da central 

pela alta gestão, estabelecendo um relacionamento constante de aprendizado, além de 

determinar ações e estratégias na central; 

• Selecionar a instituição – fazer a seleção das instituições que desejam participar do 

programa; 

• Selecionar o médico – realizar a seleção dos médicos, pela alta gestão, que poderão ter 

seus pacientes acompanhados pela central. Esses médicos devem ser funcionários das 

instituições que foram aprovadas para participar do programa. 

Após selecionar os casos de uso de negócio que fazem parte do escopo do projeto, é preciso 

detalhar cada caso de uso de negócio. De acordo com Heumman (51), detalhar o caso de uso 

de negócio é descrever o processo (fluxo de trabalho) que resulte no valor para o ator de 

negócio, e não na forma como ele resolve o problema.  

O fluxo de trabalho é o conjunto de atividades realizadas para obter um resultado esperado 

(fluxo básico) ou não esperado (fluxo alternativo). O fluxo básico e o fluxo alternativo são 

descritos em linguagem natural. Para realizar essa atividade é necessário reunir informações 

sobre o processo representado pelo caso de uso de negócio: entender o relacionamento dos 

atores de negócio com o caso de uso de negócio e descrever os objetivos e desempenho, assim 

como detalhar e estruturar o fluxo de trabalho do caso de uso de negócio.  

Neste trabalho, decidiu-se realizar uma simulação para verificar a viabilidade da monitoração 

do paciente no modelo GRPC. Ao analisar o diagrama de caso de uso de negócio da Central, 

verifica-se que o caso de uso de negócio “monitorar a glicemia” é o responsável por este 

processo. Esse caso de uso de negócio define o escopo do projeto e, portanto, deve ser 

detalhado. A seguir é descrito o seu detalhamento: 
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Fluxo Básico 

i. O atendente registra a glicemia – O paciente entra em contato periodicamente e informa o 

resultado da glicemia medida. O atendente anota no formulário de ocorrências do paciente 

data, horário e valor da glicemia do paciente. 

ii. O atendente informa os procedimentos a serem seguidos – O atendente indica os 

procedimentos que devem ser seguidos pelo paciente, por meio da consulta ao sistema de 

apoio à decisão que utiliza os resultados de exames e as condições gerais informadas para 

chegar a uma conclusão.  

iii. O atendente encerra o contato - O atendente finaliza o contato de controle de diabetes 

mellitus com orientações de promoção de saúde elaboradas pelo departamento educacional 

e se despede do paciente. 

Fluxos Alternativos 

i. O paciente deseja fornecer sugestões – Se o paciente quiser sugerir algo, o atendente 

transfere a sua chamada para o setor de ouvidoria da CMD, por intermédio do caso de uso 

de negócio “Acompanhar Execução de Serviços”. 

ii. O médico é informado de intercorrência – Após encerrar o contato e em casos de 

emergência o médico é avisado que o seu paciente necessita um contato imediato (por 

telefone), ou foi agendado para consulta antecipada, ou foi para uma unidade de pronto 

atendimento. 

iii. O paciente não entra em contato – Após dois dias de ausência de contato do paciente, o 

atendente deve verificar o que está acontecendo. Se o atendente não encontrar o paciente, 

deverá tentar novo contato após 1 hora e por até três vezes no dia. Nesse caso, o atendente 

deverá atualizar o formulário de controle do paciente com a data e o horário da tentativa, 

além do status de “não encontrado”. Caso não consiga falar com o paciente por uma 

semana, o atendente deverá contatar o médico avisando do ocorrido. 

O diagrama de atividade da UML na modelagem de negócio descreve graficamente os 

detalhes do fluxo de trabalho. Um diagrama de atividades de um fluxo de trabalho contém a 

ordem das tarefas ou atividades realizadas. A atividade pode ser uma tarefa manual ou 
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automatizada. Na modelagem de negócio recomenda-se o uso de raias para agrupar as tarefas 

definindo as responsabilidades dos papéis que as exercem. A Figura 3.4 apresenta o diagrama 

de atividade do controle da glicemia. Nesse diagrama as tarefas que o paciente, o atendente e 

o sistema de apoio à decisão devem fazer foram definidos. 

 

Figura 3.4 – Diagrama de atividade do controle da glicemia 
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Ao detalhar os casos de uso de negócio é possível descobrir novos processos de negócio e 

estruturar os relacionamentos dos casos de uso no diagrama de caso de uso de negócio. Esse 

diagrama representa o conjunto dos casos de uso de negócio relacionados com os seus 

respectivos atores de negócio. O relacionamento entre o caso de uso de negócio e o ator de 

negócio é representado por uma linha contínua, como no caso de uso da UML. A Figura 3.5 

apresenta o diagrama de caso de uso de negócio da CMD. Da mesma forma que existem 

relacionamentos de inclusão, extensão e generalização entre os casos de uso da UML, na 

extensão para negócio também existem. Aqui os conceitos não se modificam. (12) (36) 

O relacionamento de inclusão ocorre quando um caso de uso base exige um conjunto de 

atividades necessárias para a sua execução no fluxo básico; porém, não é o objetivo do caso 

de uso base. Por exemplo, no caso de uso base “venda de um produto no balcão”, para 

terminá-lo é necessário que o cliente faça o pagamento. Porém, o pagamento não é o objetivo 

do caso de uso base; o objetivo é vender. Nessa situação cria-se um caso de uso “pagamento” 

e um relacionamento de inclusão entre o caso de uso criado e o base. A representação é uma 

linha tracejada da base para o caso de uso incluso, acrescida da palavra inclusão entre os 

sinais de maior e menor (<<inclusão>>). 

O relacionamento de extensão ocorre quando um caso de uso base tem um conjunto de 

atividades necessárias numa exceção e que configuram o fluxo básico de um novo caso de 

uso. Por exemplo, no caso de uso base “empréstimo de livro”, se o livro estiver emprestado, o 

leitor pode reservá-lo. Entretanto, reservar o livro configura um outro caso de uso e um 

relacionamento de extensão é criado entre os dois. A representação é uma linha tracejada do 

caso de uso estendido para o caso base, acrescida da palavra extensão entre os sinais de maior 

e menor (<<extensão>>). 

O relacionamento de generalização ocorre quando um caso de uso genérico (pai) possui um 

fluxo básico em que somente alguns pontos são diferentes em seus casos de uso específicos 

(filho). Por exemplo, no caso de uso pai “pesquisar livros”, a pesquisa difere somente na 

escolha dos tipos de pesquisa e na busca no banco de dados. Criam-se casos de uso filhos para 

cada uma das alternativas de pesquisa, por autor, por título ou por assunto. A representação é 

uma linha contínua em que os casos de uso filhos apontam para o seu pai. 
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Figura 3.5 –  Diagrama de caso de uso de negócio da central de monitoração de diabéticos 

3.5.2. Arquitetura dos Processos de Negócio 

Sabendo como um caso de uso de negócio se comporta é preciso identificar quem realiza as 

ações desse comportamento e o que é preciso para executar o comportamento desejado. Isso é 

feito através da elaboração do modelo de objeto de negócio, que é composto por 

trabalhadores e entidades de negócio.  

O trabalhador de negócio representa um papel e as responsabilidades daqueles que 

executam os serviços da organização. Eles são identificados pelos papéis que se encontram 

nas raias do diagrama de atividade ou na descrição do fluxo básico e alternativo. No caso de 
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uso de negócio “monitorar a glicemia”, os trabalhadores de negócio são: o atendente, o 

médico coordenador e o médico especialista. 

As entidades de negócio representam as “coisas”9 manipuladas ou utilizadas pelos 

trabalhadores de negócio na execução do caso de uso. Geralmente, uma entidade de negócio é 

um documento ou uma parte do produto, mas pode representar algo menos tangível. O aval 

positivo do paciente ao telefone quando questionado se deseja participar do programa da 

central de monitoração é um exemplo de uma entidade de negócio que não representa um 

documento ou parte do produto. As entidades de negócio no caso de uso “monitorar a 

glicemia” são: ficha clínica, ficha clínica de consulta, ficha do paciente, formulário de 

controle de paciente, formulário de glicemia, intercorrência, lista de não assíduos, pasta do 

paciente e o sistema de apoio à decisão. 

O diagrama de objeto de negócio representa graficamente os trabalhadores de negócio e as 

entidades de negócio que participam num determinado caso de uso de negócio. No diagrama, 

uma linha contínua interligando um trabalhador de negócio a uma entidade de negócio 

significa que o trabalhador manipula ou utiliza aquela entidade para executar o caso de uso de 

negócio. A Figura 3.6 representa o diagrama de objeto de negócio do caso de uso “monitorar 

a glicemia”. 

Após elaborar a modelagem de negócio é possível encontrar os processos de negócio que 

podem e devem ser informatizados, entender como os sistemas existentes se enquadram na 

organização, derivar os seus requisitos e saber onde o sistema novo irá se encaixar nos 

processos da organização. São feitas a análise e a avaliação das automações possíveis no 

negócio e definem-se os requisitos. Os dados que serão manipulados e suas regras são 

identificados através das entidades de negócio. (51) (92)  

                                                           
9 Utilizou-se o termo “coisas” porque as entidades de negócio representam desde comportamentos como o aval 
positivo do paciente até papéis, exames, documentos em geral, entre outros. Assim, “coisas” (things em inglês) 
parece ser o termo mais adequado para englobar a diversidade das entidades de negócio. 
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Figura 3.6 – Diagrama de atividade do controle da glicemia 

Pela modelagem de negócio conclui-se que o sistema de informação que dará suporte à 

Central de Monitoração do Paciente Diabético é grande e complexo. Para o desenvolvimento 

deste trabalho selecionou-se um caso de uso de negócio para ser desenvolvido. No próximo 

capítulo são apresentadas a seleção de requisitos relacionados com o caso de uso de negócio 

escolhido, a justificativa da tecnologia utilizada para o desenvolvimento do software, a 

arquitetura e a implementação do sistema desenvolvido. 
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4. Sistema TeleDM – Protótipo do Software de Monitoração de 
Diabéticos 

 
Ao definir e conceituar o modelo GRPC verificou-se que para viabilizá-lo, na prática, é 

necessária criar uma infra-estrutura de tecnologia de telecomunicação e informação e um 

local que a comporte. O CRC foi proposto como local que pudesse comportar o modelo. Pela 

literatura, verificou-se a existência de centros de monitoração para pacientes diabéticos que 

possuem parte da infra-estrutura exigida para a implantação de um CRC. Assim, uma central 

de monitoração para diabéticos foi modelada em termos de seus processos, com o objetivo de 

demonstrar a viabilidade do modelo GRPC e da evolução de uma central de monitoração para 

o CRC. 

Já para comprovar a viabilidade da monitoração do paciente no modelo GRPC foram 

realizadas simulações computacionais. Desse modo, para as simulações, elaborou-se o 

sistema TeleDM, que implementa o processo de monitoração do paciente diabético. A seguir, 

é apresentado o  desenvolvimento desse sistema. 

4.1. Seleção de Requisitos para o Sistema TeleDM 

Ao analisar os modelos de casos de uso de negócio e a arquitetura dos processos de negócio 

da CMD, formulou-se a definição dos requisitos do sistema, que são descritos a seguir: 

a. Controlar de forma personalizada os níveis glicêmicos do diabético, por meio de uma 

análise imediata do resultado de exame, fornecendo orientações automáticas em caso de 

anormalidade ou sugerindo condutas (“dicas”) que trazem benefício ao paciente; 

b. Permitir que o paciente entre em contato com a central através do telefone, do celular ou 

do fax, utilizando a URA e o DAC, além do PDA e de ferramentas da Internet; 

c. Controlar, acompanhar e apoiar a assiduidade no contato do paciente com a central; 

d. Elaborar manuais ou páginas na internet com as perguntas mais freqüentes (FAQ) sobre o 

tratamento, a fim de orientar as dúvidas dos pacientes; 
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e. Elaborar e acompanhar campanhas de prevenção e educação do diabético; 

f. Produzir relatórios, quadros estatísticos e gráficos para o acompanhamento do diabético 

pelo médico; 

g. Emitir alertas para os médicos em casos de anormalidade ocorridos com seus pacientes; 

h. Apoiar o atendimento de intercorrências, emitindo alertas ao médico, indicando locais de 

pronto atendimento mais próximo ao paciente e orientando o paciente ou o seu cuidador 

enquanto aguarda o resgate; 

i. Permitir que o médico possa acompanhar o seu paciente por intermédio do computador, 

PDA e celular; 

j. Permitir que o médico solicite o agendamento de consultas e exames, além do envio de 

orientações aos seus pacientes; 

k. Implementar os principais protocolos de acompanhamento ao paciente diabético, 

recomendados pelas organizações de saúde; 

l. Implementar o EHR, permitindo que se tenha acesso a todas as fontes de informações do 

paciente acompanhado pela central; 

m. Gerenciar o relacionamento do paciente com a central, emitindo relatórios mensais aos 

responsáveis; 

n. Acompanhar e auxiliar o contato do médico com a central; 

o. Acompanhar os serviços prestados pela central aos pacientes e aos médicos; 

p. Fornecer segurança no acesso às informações da central. 

O objetivo do sistema TeleDM é permitir a simulação da monitoração do paciente no modelo 

GRPC, como foi definido no item 3.5.1. Assim, desses requisitos tem-se que os itens (a), (b) e 

(h) estão relacionados com o processo de monitoração do diabético, e portanto foram 

escolhidos para serem implementados.  

O escopo do sistema, as restrições e as suas funcionalidades são apresentados nas próximas 

seções. 
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4.2. Escopo do Sistema TeleDM 

O contexto para o desenvolvimento do sistema TeleDM envolve o processo de monitoração 

do paciente diabético e os requisitos escolhidos em 4.1. Dessa forma, por meio da coleta com 

periodiciadade regular (a ser definida pelo médico do paciente e de acordo com as 

características e necessidades de cada paciente, por exemplo, diária ou semanal) da glicemia 

do paciente e utilizando protocolos de procedimentos para o controle do diabetes mellitus, 

faz-se a monitoração desses pacientes fornecendo um retorno imediato da conclusão do 

resultado de seu exame em casos de normalidade. Em casos de anormalidade, nos quais a 

intervenção de um profissional de saúde se faz necessária, o atendente imediatamente entra 

em contato com o médico e encaminha o paciente ao local adequado para o seu atendimento. 

A Figura 4.1 representa de forma esquemática o escopo do projeto.  

 

Figura 4.1 – Esquema do contexto do Sistema TeleDM 

Em relação à arquitetura do modelo GRPC, implementaram-se os componentes: operacional, 

analítico e colaborativo, conforme demonstrado na Figura 4.2. Para o componente 

operacional, coletaram-se as informações referentes aos contatos dos pacientes com a central, 
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o que se chamou de Registro do Paciente Diabético. O componente analítico compreende o 

sistema de monitoração primária; e o colaborativo, o telefone como meio de comunicação. 

 

Figura 4.2 – Componentes do Modelo GRPC que foram desenvolvidos no sistema TeleDM 

4.2.1. Restrições e Premissas 

Algumas restrições foram impostas no desenvolvimento do Sistema TeleDM, de modo a 

simplificar o seu desenvolvimento. Tais aspectos, que fazem parte do escopo deste trabalho, 

são listados a seguir: 

• O paciente tem somente um canal de comunicação, que é o telefone, não sendo simulado o 

uso do DAC e da URA. O contato é sempre feito através de um atendente pois, para a 

simulação, o uso dessas tecnologias não interfere no processo de diagnóstico e orientação do 

paciente. 

• Não é fornecida, em casos de normalidade no resultado de exame, uma informação 

(“dica”) que traga algum tipo de benefício ao tratamento, pois a simulação concentra-se na 

monitoração através do sistema especialista. 

• Em caso de anormalidade e na necessidade de envio de um alerta ao médico, este é feito 

através do envio de um e-mail e de um telefonema. Não foi simulado qualquer outro tipo de 

aviso como, por exemplo, o envio de sinal para o bip do médico. 

• O sistema não localiza o pronto atendimento mais próximo do paciente quando ele 

necessitar desse serviço. A simulação não prevê pedir a localização do paciente no momento 

do contato. 
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4.2.2. Funcionalidades do Sistema 

Para representar as funcionalidades do sistema utilizou-se o diagrama de casos de uso. Como 

foi visto no item 3.4.1, o diagrama de caso de uso representa todas as funcionalidades do 

sistema, facilmente derivadas do modelo de casos de uso de negócio (51) (92).  

De acordo com a Rational University (92), para derivar o modelo de casos de usos do sistema, 

deve-se analisar os casos de uso de negócio e verificar a possibilidade da sua automação. 

Inicialmente definem-se os subsistemas do projeto. Assim, cada caso de uso de negócio que 

for automatizado será um subsistema do projeto. No presente trabalho, o caso de uso de 

negócio “monitorar a glicemia” torna-se o subsistema “monitoração de diabéticos”, pois ele 

foi escolhido para compor o sistema TeleDM. 

O próximo passo é verificar se todas as atividades do trabalhador de negócio serão 

automatizadas. Se isso ocorrer, o trabalhador de negócio não é candidato a ator do sistema 

(92). Com um sistema de apoio à decisão que fornece respostas automáticas no controle da 

glicemia, as atividades do médico especialista são totalmente informatizadas. Nessa situação, 

o médico especialista não é um ator do sistema.  

Os trabalhadores de negócio que não têm suas atividades totalmente informatizadas e que 

por isso interagem com o sistema tornam-se atores do sistema (92). Esse fato ocorre com o 

atendente. Além disso, de acordo com Jacobson (61), os casos de uso representam as 

funcionalidades que o sistema realiza e que fornecem um benefício a um ator específico. 

Assim, o paciente e o seu médico, apesar de não interagirem diretamente com o sistema, são 

atores, pois se beneficiam do sistema.  

Os casos de usos são definidos analisando-se o fluxo de trabalho do caso de uso de negócio e 

agrupando as atividades que serão automatizadas nos casos de usos correspondentes. A tabela 

4.1 mostra a análise do caso de uso de negócio “monitorar a glicemia”.  
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Tabela 4.1 – Encontrando os possíveis casos de uso do sistema TeleDM 

Trabalhador ou 
Ator de Negócio 

Conjunto de atividades Caso de Uso 

Médico é informado de intercorrência • Comunicar intercorrência 
Paciente não entra em contato • Verificar assiduidade 

• Notificar ausência 
Controle da glicemia do paciente • Monitorar níveis glicêmicos 

• Comunicar intercorrência 
• Receber dica 

Atendente 

Informar os procedimentos a serem 
seguidos 

• Monitorar níveis glicêmicos 
• Receber dica 

A descrição sumária dos casos de uso “monitorar diabéticos” é apresentada a seguir e 

encontra-se representada na Figura 4.3: 

• Comunicar Intercorrência – Nos casos em que é preciso informar o médico do paciente 

sobre os procedimentos recomendados, como em casos de necessidade de agendar uma 

consulta ou para a remoção do paciente a uma unidade de pronto atendimento, o sistema 

emite um alerta para o atendente, que imediatamente telefona e/ou envia um e-mail para 

ele; 

• Monitorar Níveis Glicêmicos – A monitoração dos níveis glicêmicos ocorre quando o 

paciente, periodicamente, entra em contato com a central e relata sua medida de glicemia 

e alterações no seu estado clínico. O sistema analisa o resultado e fornece uma orientação 

ao paciente;  

• Notificar Ausência – Diariamente o sistema avisa aos atendentes, a respeito de pacientes 

cuja falta de assiduidade esteja comprometendo a eficácia do seu programa de 

monitoramento. Nesse caso, o atendente entra em contato para saber o motivo da ausência 

e explica a importância de seguir o programa. Caso o paciente não queira mais participar 

do programa, esta informação é armazenada no sistema. O paciente é informado de que o 

seu médico será avisado e de que deve aguardar o contato dele. O atendente não está 

autorizado a excluir os pacientes do programa; 

• Selecionar Dica – O sistema seleciona uma dica de campanha a ser dada para o paciente 

de acordo com o seu histórico clínico; 

• Verificar Assiduidade – O sistema averigua se existe algum paciente cuja falta de 

assiduidade esteja comprometendo o programa de controle personalizado. O 
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comprometimento será caracterizado quando da ausência de contato do paciente por mais 

de duas vezes consecutivas.  

 

Figura 4.3 – Diagrama de Caso de Uso derivado do Modelo de Caso de Uso de Negócio 

Devido às restrições impostas no sistema, conforme apresentado em 4.2.1, algumas alterações 

foram realizadas no diagrama de caso de uso derivado da modelagem de negócio. Os casos de 

uso “notificar ausência”, “verificar assiduidade” e “selecionar dica” foram retirados do 

diagrama. O caso de uso “identificar o paciente” foi adicionado, pois é necessário saber quem 

é o contato que deseja controlar a sua glicemia no momento. O diagrama de caso de uso 

resultante encontra-se na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 – Diagrama de Caso de Uso Final do subsistema monitoração de diabéticos 

Da mesma forma que se detalham os processos nos casos de uso de negócio, devem ser 

especificados os casos de uso para documentar o seu comportamento (1) (74). Existem dois 

tipos de fluxos para especificar os casos de uso: 

• Fluxo básico – quando a atividade é realizada com sucesso, ou seja, o objetivo do 

caso de uso é alcançado (comportamento ideal); 

• Fluxo alternativo – quando ocorre um evento que provoca um desvio no fluxo básico, 

ou seja, a atividade não é realizada com sucesso.  

Existem muitos estilos para descrever a especificação dos casos de uso. Recomenda-se 

numerar e colocar um título em cada passo, para que se obtenha uma visão geral do fluxo 

sem precisar ler todos os detalhes. Ao contrário do que ocorre na modelagem de negócio, não 

é obrigatório representar os detalhes dos fluxos de eventos no diagrama de atividade. Essa 

representação é indicada somente nos casos em que existam muitas regras de negócio, para 

que sua visualização fique mais fácil com o uso do diagrama de atividade. (12) (23) (96) 

A especificação de cada caso de uso do sistema TeleDM está listada a seguir: 

a. Caso de Uso: Identificar Paciente  
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Fluxo Básico 

i. O atendente comunica ao sistema que um paciente entrou em contato. 

ii. O atendente informa ao sistema a matrícula do paciente. 

iii. O sistema resgata os dados de identificação do paciente: matrícula, nome e telefone. 

O sistema identifica quais são as possibilidades de interação que o contato pode ter. 

iv. O sistema resgata do sistema operacional a data e a hora inicial do contato e guarda 

esses dados. 

v. O sistema apresenta ao atendente os dados de identificação e as possibilidades de 

contato. O atendente verifica se os dados resgatados pertencem ao paciente, 

questionando seu nome e telefone. 

Fluxo Alternativo 

i. O paciente não possui o número de matrícula – Caso o contato não tenha o seu 

número de matrícula, o atendente avisa o paciente que a sua adesão à central está em 

andamento. Se o paciente tiver dúvidas, é encaminhado para o setor de 

“acompanhamento de serviços”. 

ii. O paciente não lembra o número de matrícula –  O atendente pergunta se ele é um 

paciente. Em seguida, pergunta o seu nome e o nome de sua mãe. O atendente 

informa então o nome do paciente e de sua mãe ao sistema e continua a partir do 

passo iii do fluxo básico. 

iii. O paciente erra o número de matrícula – O atendente pergunta o seu nome e o nome 

da mãe dele. Na seqüência, informa o nome do paciente e de sua mãe ao sistema e 

continua a partir do passo iii do fluxo básico. 

iv. O sistema não encontrou os dados do paciente – Mesmo com o nome da mãe e o do 

paciente o sistema não encontrou os dados. O atendente deve então avisar ao 

paciente de que seu cadastro está com problemas e encaminhá-lo para o setor de 

“acompanhamento de serviços”. 

v. A matrícula informada não é a do paciente que entrou em contato – A matrícula 

fornecida ao sistema não pertence ao paciente que entrou em contato. O atendente 

não confirma os dados. Em seguida, informa o nome do paciente e de sua mãe ao 

sistema e continua a partir do passo iii do fluxo básico. 
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b. Caso de Uso: Monitorar Níveis Glicêmicos 

Fluxo Básico 

i. O atendente informa ao sistema o valor da glicemia, a data e a hora da medição. 

ii. O sistema analisa o resultado da glicemia de acordo com as regras informadas pelo 

especialista. 

iii. O sistema apresenta o resultado da glicemia e orientações. 

iv. O atendente avisa o sistema de que o contato terminou. O sistema resgata do sistema 

operacional a data e a hora final do contato e armazena esses dados. 

Fluxo Alternativo 

i. O médico precisa ser notificado da conduta dada ao paciente – O sistema notifica o 

episódio de hipoglicemia ou hiperglicemia ao médico do paciente por intermédio do 

caso de uso “comunicar intercorrência”. 

c. Caso de Uso: Comunicar Intercorrência 

Fluxo Básico 

i. O sistema busca os dados do médico do paciente, escolhe o e-mail de notificação 

padrão e envia uma mensagem para o médico comunicando que o paciente encontra-

se em um estado anormal de glicemia (hipo ou hiperglicemia). 

ii. O atendente é informado das ações tomadas pelo sistema, bem como das orientações 

de procedimentos específicos que ele precisa realizar imediatamente. 

Fluxo Alternativo 

i. O sistema não consegue enviar e-mail – Se o sistema não conseguir enviar a 

mensagem em três tentativas consecutivas, ele solicita ao atendente para telefonar ao 

médico, a fim de comunicar o conteúdo do e-mail não enviado. 
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4.3. Seleção da Tecnologia para o Desenvolvimento do Sistema TeleDM 

Realizou-se um estudo das características do sistema TeleDM para que se pudesse escolher a 

tecnologia a ser utilizada no seu desenvolvimento. As características encontradas foram:  

 O sistema precisa ter capacidade para resolver problemas (analisar o resultado de 

glicemia e a partir dele definir uma conduta) e responsabilidades (avisar, ou não, o 

médico; e enviar ou não, o paciente a um pronto atendimento); 

 As interações entre os elementos de software para implementar as funcionalidades 

incluem: negociação, compartilhamento de informação e coordenação, pois o sistema 

TeleDM possui regras e tomadas de decisões, como as citadas no item anterior; 

 A solução não pode ser inteiramente descrita do princípio ao fim, devido às diversas 

mudanças que podem ocorrer nas regras de análise do resultado da glicemia e definição 

da conduta. 

A Tecnologia Orientada a Agentes facilita o desenvolvimento de sistemas com as 

características do TeleDM. Nessa tecnologia os elementos de software são projetados para 

resolverem problemas e responsabilidades, apresentarem interação flexível e permitirem 

implementar a coordenação, a negociação e a troca de informações (9) (63) (65). 

Segundo Mea (79) a telemedicina, ao ser vista como uma comunidade de entidades interativas 

com o objetivo de apoiar a colaboração e o compartilhamento de recursos no campo médico, é 

facilmente implementada ao utilizar o paradigma da orientação a agentes.  

Assim sendo, o principal elemento nessa tecnologia é o agente. Em termos conceituais o 

agente deriva da noção de agência. De acordo com esse conceito, o agente atua no lugar de 

alguém, pois ele tem a capacidade de se comunicar com outros para realizar a tarefa que lhe 

foi designada (116). No software, os agentes representam papéis de pessoas do mundo real 

que têm as suas atividades implementadas no sistema. Da mesma forma que existem 

interações entre as pessoas para a execução de tarefas, nos sistemas desenvolvidos com a 

tecnologia de agentes há comunicação entre os agentes para realizar as suas atividades, ou em 

outras palavras, alcançar os seus objetivos. (104) (125)  
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Apesar da simplicidade do conceito, não existe um consenso entre os autores sobre a 

definição de agente. Cada autor define-o segundo a sua perspectiva. (104) (125)  

Para a arquitetura proposta neste trabalho utilizaremos a seguinte definição de Wooldridge 

(125) “Um agente é um sistema computacional que está situado em algum ambiente e que é 

capaz de ações autônomas neste ambiente de modo a alcançar os seus objetivos.” 

Posta a definição de agente, é preciso entendê-la no âmbito do desenvolvimento de software 

para facilitar a compreensão e a implementação de sistemas nessa tecnologia. Desse modo, 

observa-se que, na verdade, o agente evolui de conceitos anteriores, conforme apresentado na 

tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Evolução dos conceitos para o desenvolvimento de software desde o seu início até os dias 
atuais Fonte: ODELL, J. Objects and Agents: How do they differ? (87) 

Unidade\Conceito Monolítico Modular Orientado a 
Objetos 

Orientado a 
Agentes 

Comportamento Não 
modular 

Modular Modular Modular 

Estado Externo Externo Interno Interno 
Invocação Externo Externo 

(chamada de 
função) 

Externo 
(mensagem) 

Interno 
(regras e 
objetivos) 

No início do desenvolvimento de sistemas havia somente o conceito monolítico, no qual o 

sistema todo era concebido como um único bloco. Os programadores tinham total controle 

sobre os programas e seu estado. As chamadas de suas funcionalidades eram feitas pelo 

operador de computadores. À medida que os sistemas começaram a ficar mais complexos e a 

exigir memórias maiores e processadores mais poderosos, os programadores sentiram a 

necessidade de introduzir algum tipo de organização no código10. Surgiu, então, o conceito de 

modularidade. Os programas passaram a ser organizados em fragmentos menores 

denominados subrotinas, utilizadas em várias situações, o que aumentou,  a integridade local. 

As subrotinas, porém, não possuem controle sobre os estados das variáveis que manipulam e 

são executadas por inteiro quando chamadas. (30) (87) (124) 

                                                           
10 Sistema de símbolos usado para representar informações e instruções, de modo que um programa possa ser 
processado pelo computador (52) 

A orientação a objetos, por sua vez, acrescenta ao conceito modular uma das características 
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que se obtém ao decompor os sistemas por componentes: a possibilidade de ter controle sobre 

o estado das variáveis que manipula. Nessa tecnologia, os objetos são passivos, pois não 

possuem controle sobre suas ações. As ações são executadas apenas quando solicitadas. O 

objeto que executa não pode interagir com o objeto que solicitou a execução da ação. (12) 

(87)  

Do mesmo modo, a orientação a agentes acrescenta à tecnologia anterior o conceito de 

autonomia. Os agentes possuem controle não somente do estado de suas variáveis, mas 

também sobre as suas ações. Eles têm as suas próprias regras e objetivos e isso faz com que 

pareçam “objetos ativos com iniciativa”. Assim, ao contrário dos objetos que não interagem 

entre si de forma dinâmica, na tecnologia orientada a agentes isso é possível. Um agente pode 

questionar outro na execução de alguma ação, comunicá-lo de que há falta de dados para 

executá-la, pedir outras informações para complementá-la, ou até mesmo recusar a sua 

execução. Na prática, dois sistemas de fabricantes diferentes poderiam trocar dados com 

segurança e sem a necessidade de pertencerem à mesma plataforma. Por exemplo, o agente do 

aplicativo A somente fornece a informação caso o agente do aplicativo B tenha permissão e 

os requisitos necessários para isso. Com relação à utilização de componentes no sistema, 

ocorre uma diminuição, já que o agente encapsula toda a infra-estrutura de comunicação e 

manipulação das informações. Desse modo, o desenvolvedor preocupa-se apenas em projetar 

as responsabilidades e os objetivos dos agentes que farão parte do sistema. (59) (87) (125) 

Para operarem, os agentes precisam existir dentro de um ambiente que define as propriedades 

do mundo no qual atuam. Uma vez que os agentes precisam entender e conhecer o ambiente 

em que se encontram, é necessário criar uma estrutura adequada que os comporte e os 

represente. Por sua vez, o ambiente pode ser classificado em: físico e de comunicação. (95) 

(119)  

O ambiente físico se refere ao meio em que o agente se encontra e no qual precisa interagir a 

fim de alcançar seus objetivos ou até decidir qual deve perseguir. Por exemplo, o agente pode 

interagir com o mundo através de sensores e câmeras. Nesse caso, o modelo do ambiente 

físico é mais simples, pois as interações que os agentes fazem com o ambiente são diretas. 

Entretanto, existem situações em que ele é totalmente representado por software. Nessa 

situação, ele contém os princípios e os processos que governam e apóiam uma população de 

entidades. Os modelos propostos relacionam-se com o tipo de interação que o agente tem com 
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o ambiente. (86) (95) (119) Há modelos que permitem ao agente, por exemplo, ter uma 

percepção do ambiente, como o Robocup Soccer Server (94) e o modelo ativo de percepção 

(118). Existem outros que relacionam os agentes e as suas ações no ambiente, como por 

exemplo o de ação síncrona (39) e o de ação com sincronização regional (117).  

O ambiente de comunicação é o meio pelo qual os agentes se inter-relacionam, ou seja, se 

comunicam. Ele contém os princípios e os processos que governam e apóiam a troca de 

idéias, conhecimentos, informações e dados. Além disso, possui funções e estruturas que são 

empregadas para permitir a comunicação e o protocolo de interação entre os agentes e os 

grupos de agentes. Hunhs & Stephens (54), FIPA (42), JADE (8), Retsina (111) são algumas 

das  propostas existentes para a implementação do ambiente de comunicação. (86) (119)  

De acordo com Weyns et. al:  

“Explorar alternativas arquiteturais para relacionar os agentes aos seus 
ambientes oferece um amplo escopo para uma nova disciplina na engenharia 
de software. Assim, enquanto pesquisas em relação ao ambiente não forem 
consideradas importantes para o desenvolvimento de sistemas orientados a 
agentes, o potencial será do ambiente nesses sistemas não revelados”. ( (119) 
p. 42) 

Schwambach, Pezzin, Falbo (99), notando esta lacuna, propõem em seu trabalho a utilização 

da tecnologia de orientação a objetos para implementar o ambiente dos agentes. A partir dessa 

proposta, aplicou-se neste trabalho o paradigma da orientação a objetos para o 

desenvolvimento do ambiente físico do sistema TeleDM.  

A seguir demonstra-se como o uso da teoria de agentes e objetos pode representar o mundo 

real. O objetivo principal é apontar os elementos do ambiente físico dos agentes que são 

representados pelos objetos da tecnologia de orientação a objetos.  

4.3.1. O Ambiente Físico Representado pela Arquitetura Orientada a Objetos  

A técnica de produção de modelos é antiga e utilizada em todas as áreas de conhecimento, 

quando se deseja simplificar a representação do sistema11 estudado. A redução da 

                                                           
11 De acordo com Simcsik (108), a definição clássica de sistema “é um grupo de elementos inter-relacionados, 
independentes e integrados em subsistemas ou não, que, através da partilha de uma ou mais propriedades de 
coletividade, tem como função produzir e/ou obter determinados objetivos e/ou resultados, como meio de 
sobrevivência.” 
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complexidade ocorre pela decomposição da realidade em elementos “fáceis de entender”. O 

modelo é uma abstração semanticamente bem encapsulada do sistema, demonstrando a 

organização e o comportamento dele. (12) 

Na engenharia de software, os modelos comunicam a estrutura e o comportamento do 

software, permitem visualizar e controlar a arquitetura, gerenciam os riscos e possibilitam 

compreender melhor o aplicativo que se está construindo, expondo oportunidades de 

simplificação e reusabilidade. Aliás, a reusabilidade é muito útil no desenvolvimento de 

software, pois ter códigos prontos que possam ser utilizados novamente aumenta a 

produtividade.(12) 

Outro aspecto da modelagem é que os melhores modelos são aqueles que refletem a realidade. 

Como os modelos são desenvolvidos para simplificar a realidade, é importante que eles não a 

distorçam. Para o desenvolvimento de software, o modelo adequado é aquele em que, dada 

uma situação real, seja possível modelar uma solução que permita facilmente transformá-lo 

em um sistema computacional. (12) (91) (109)  

A orientação a objetos, nesse sentido, parece ser um modo natural de pensar sobre o mundo e 

de projetar programas de computador. Quando se pensa, por exemplo, em bola, tela, botão, 

etc., percebe-se que todos eles podem ser representados por objetos na orientação a objetos. 

(12) (36)  

Todavia, a abstração na orientação a objetos é natural somente quando se modelam elementos 

estáticos que não possuem um comportamento complexo. Quando é preciso modelar 

elementos que controlam outros de forma ativa, a dificuldade fica evidente. Por exemplo, ao 

desenvolver uma solução orientada a objetos para trocar o pneu de um carro, é relativamente 

fácil encontrar os objetos: pneu, carro, macaco e chave de roda. Porém, a afirmação de que 

esses objetos bastam para modelar a troca de pneu não soa natural, pois nesse caso não há a 

necessidade de uma pessoa que manipule os objetos. Eles por si só realizam as ações – o que 

confude as pessoas, já que não são atos que ocorrem no mundo real. Resumindo, percebe-se 

que modelar elementos estáticos é natural na orientação a objeto, enquanto que o 

comportamento dinâmico não é simples, pois exige uma capacidade de abstração maior.  

Diferentemente, na orientação a agentes temos entidades autônomas e ativas que atuam num 

ambiente físico que é composto por elementos estáticos. A facilidade está em modelar os 
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elementos ativos que controlam os outros e que são representados pelos agentes. No exemplo 

da troca de pneu, é fácil encontrar o elemento ativo: o mecânico ou o motorista que troca o 

pneu. Porém, como não há preocupação em representar o ambiente físico é difícil saber qual a 

representação para o carro, ou até saber se o macaco e a chave de roda são agentes ou não 

para a solução do problema.  

Ao aliar as tecnologias de orientação a objetos e agentes, consegue-se uma forma de 

representar tanto os elementos ativos quanto os estáticos e, portanto, de obter modelos 

próximos à representação do mundo real. 

No exemplo de cálculo da média final de um aluno que um professor realza, o professor é um 

elemento ativo, com objetivos e critérios próprios, e melhor representado por um agente. 

Porém, o professor não consegue alcançar o seu objetivo sem acessar os elementos de seu 

ambiente, necessários para a execução da tarefa a ele designada. Em suma, o professor precisa 

da prova do aluno para olhar as notas e a matrícula, de uma calculadora para inserir as notas 

e calcular a média e do boletim para escrever a média final. No caso, olhar, inserir e 

escrever são interações do professor que ocorrem com elementos estáticos: provas, 

calculadora e boletim. A calculadora é um elemento estático, pois mesmo realizando a ação 

de calcular, não tem vontade própria; por exemplo, não recusa calcular a média de dois 

números. Por outro lado, de acordo com Wooldridge (125) e Russell (95), da mesma forma 

que os humanos têm olhos, ouvidos, mãos e outros órgãos para interagir com o ambiente, o 

agente também tem a sua forma de interação com o seu ambiente. Pode-se concluir que a 

prova, a calculadora e o boletim são elementos estáticos que representam o ambiente físico do 

agente professor. 

Os elementos estáticos são melhor representados pela orientação a objetos. Afinal, segundo 

Booch, Rumbaugh, Jacobson (12), a orientação a objetos lida naturalmente com o conceito de 

objeto, que é uma abstração de elementos encontrados na realidade que se deseja modelar. 

Assim, é possível dizer que o ambiente físico pode ser representado por objetos da orientação 

a objetos.  

Como o ambiente físico pode ser representado pelos objetos, é necessário definir a forma de 

interação entre os objetos e os agentes. A interação, nesse caso, representa o ato de “sentir”, 

“olhar”, “manipular”, entre outros que o agente exerce sobre o seu ambiente. Na orientação a 

objetos, a forma de ter acesso às operações dos objetos é enviando uma mensagem a eles. 
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Dessa forma, a interação entre o ambiente físico e os agentes ocorre através de troca de 

mensagens entre o agente e o objeto.  

O uso das teorias de agentes e objetos facilita a modelagem de sistemas computacionais, 

tornando-os mais próximos da realidade que automatizam.  

Nas próximas seções apresenta-se a utilização dessa modelagem na elaboração da arquitetura 

e na implementação do sistema TeleDM. 

4.4. Arquitetura do Sistema TeleDM 

Segundo Bass, Clements, Kazman (5), “a arquitetura do software é a estrutura ou estruturas 

do sistema as quais incluem os elementos de software, suas propriedades visíveis 

externamente e o relacionamento entre eles”12. Nessa definição, os elementos de software são 

as partes que constituem o sistema, e as propriedades visíveis externamente são aquelas não 

relacionadas com os detalhes de sua codificação. Isto implica que todo sistema computacional 

tem uma arquitetura de software, pois todos os sistemas computacionais contêm elementos 

que relacionam entre si para implementá-los.  

Afirmar que os sistemas apresentam uma arquitetura não significa, porém, que todos a 

conheçam. Fazer com que a equipe de desenvolvimento conheça a arquitetura do sistema é 

importante, porque torna possível avaliar antecipadamente se os requisitos do software foram 

atingidos, tomar decisões significativas sobre a organização do sistema e selecionar os 

elementos de software (estrutura e relacionamento). (5) (12) (23)  

Por tudo isso, verifica-se a necessidade de documentar a arquitetura para que se consiga 

resolver os problemas mencionandos anteriormente e comunicá-los a todos os interessados 

no sistema.  

No sistema TeleDM é definida a arquitetura de agente a ser utilizada e o ambiente físico em 

que eles interagem. 

                                                           
12 Na definição de Bass, Clements, Kazman da edição de 1998 ( (6) apud (91) p. 358) utilizava-se o termo 
“componente” em vez de “elemento de software. Houve a mudança porque hoje o termo “componente” designa 
um elemento de software específico da orientação a objetos. 



 
 

79

4.4.1. Arquitetura de Agentes do Sistema TeleDM 

De acordo com o conceito de que os agentes são papéis responsáveis pela execução de tarefas 

no sistema, na modelagem de negócio, o ator e o trabalhador de negócio representam papéis 

de pessoas que podem ter ou não as suas atividades automatizadas. Desta forma, os atores e os 

trabalhadores de negócio que têm as suas atividades automatizadas são candidatos a agentes.  

Os atores de negócio médico e paciente que participam do caso de uso de negócio 

“monitorar a glicemia” não têm suas atividades implementadas pelo sistema e, portanto, não 

são candidatos a agentes.  

O trabalhador de negócio atendente tem parte de suas atividades automatizadas e, por isso, 

precisa ter o seu papel representado no sistema. Ao analisar as atividades do atendente 

verificou-se que ele exerce dois papéis diferentes:  

 Atendente – ao atender o contato com o paciente; 

 Enfermeiro – ao coletar as informações clínicas e resultados de exame, ao entregar 

essas informações ao médico especialista e ao orientar o paciente de acordo com o 

que foi recomendado pelo médico. 

Por esse motivo, foram criados os agentes: atendente e enfermeiro. O agente atendente é 

responsável por atender um indivíduo que entre em contato com a central, definir o tipo de 

atendimento e buscar pelo agente que realiza o serviço solicitado. O agente enfermeiro é 

responsável por coletar o valor da glicemia, requisitar o serviço de análise do resultado a 

outro agente e informar o resultado e a orientação fornecida. 

O médico especialista, que é um trabalhador de negócio, tem as suas atividades 

implementadas no sistema e, portanto, é um candidato a agente. No sistema TeleDM o nome 

deste agente é diabetologista, nome técnico dado pela medicina a um especialista em diabetes 

mellitus. O agente diabetologista, com as informações fornecidas pelo agente enfermeiro, 

analisa-as e fornece as orientações a serem dadas ao paciente. Se necessário, interage 

diretamente com o usuário do sistema para coletar dados adicionais. 

Após encontrar e definir os papéis que os agentes exercem, é preciso escolher a plataforma 

de agente para a implementação desses papéis. Escolheu-se a plataforma CENINT (59), pois 
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a sua implementação é compatível com o problema em questão e totalmente conhecida pelo 

desenvolvedor, além de estar inteiramente disponível para esse projeto. 

O modelo de agente nessa plataforma baseia-se nos trabalhos de Boisser (11), Sichman (106) 

e Cardoso (16), além das regras de interação entre agentes e objetos. A seguir são listadas as 

características do modelo: 

 O agente comunica-se com outro agente e eles decidem quando devem se comunicar;  

 O agente decide quando deve executar os seus planos e raciocinam13 sobre as 

atividades dos outros agentes; 

 O ambiente em que o agente atua é composto por objetos da tecnologia orientada a 

objetos; 

 O agente é responsável por um conjunto de objetos que representam o ambiente em 

que atua; 

 O acesso aos objetos pelo agente ocorre através de troca de mensagens entre o agente 

e o objeto;  

 O agente só pode ter acesso ao objeto que está sob a sua responsabilidade; 

 O agente pode requisitar o acesso (consulta ou alteração) a um objeto que não se 

encontra sob a sua responsabilidade; caso o acesso seja liberado, ele tem permissão de 

manipular apenas aquele que lhe foi “entregue”. 

Todo agente deve possuir uma estrutura interna que informa aos demais agentes as suas 

próprias características (104). Nesse trabalho, a estrutura interna do agente é a mesma que foi 

implementada em Ito (59) e Sichman (105) e se compõe de: 

 Objetivos – Metas que o agente deve alcançar de acordo com o que ele precisa fazer 

naquele momento. Ele pode ter mais de um objetivo, cada um deles para resolver um 

determinado problema. 

                                                           
13 O termo raciocinar está relacionado com o mecanismo de raciocínio social. Isso significa que o agente utiliza 
a informação sobre os outros para inferir algumas conclusões. (105) 
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 Ações – Tarefas que os agentes sabem executar. Cada tarefa tem um valor que 

determina o custo para executá-la. 

 Recursos – Os recursos sobre os quais o agente tem controle e o valor ao utilizá-los. 

 Planos – Os conjuntos de ações que o agente precisa executar para alcançar um 

objetivo. Ele pode ter mais de um plano para o mesmo objetivo. O plano escolhido é 

aquele em que o custo total (soma dos valores das ações) for menor. 

Para este trabalho foi necessário implementar a execução dos objetivos, planos e ações, pois 

a plataforma, em seu trabalho original, foi implementada somente até a escolha do parceiro 

que auxiliaria a alcançar o objetivo. A implementação da execução do objetivo é detalhada 

na seção 4.5. Os demais detalhes de arquitetura (protocolo de comunicação e regras de 

contratação do parceiro) não foram alterados do trabalho original14. 

                                                           
14 Outras informações sobre estes detalhes podem ser consultadas em Ito (59). 

4.4.2. Arquitetura do Ambiente Físico do Sistema TeleDM 

O ambiente físico é tudo aquilo que o agente manipula para realizar as suas atividades. O 

ambiente físico do sistema TeleDM é todo representado por software, por não existirem 

interações com câmeras ou sensores. 

Na modelagem de negócio, as entidades de negócio são as “coisas” que os trabalhadores de 

negócio utilizam para executar as suas tarefas. Os agentes, por sua vez, representam os papéis 

dos trabalhadores de negócio cujas atividades são automatizadas. Pode-se dizer, então, que as 

entidades de negócio manipuladas e automatizadas nas atividades representam o ambiente 

físico dos agentes do sistema. 

No TeleDM, as entidades de negócio que representam o ambiente dos agentes são: formulário 

de contato, arquivo de paciente, ficha do paciente, pasta do paciente, formulário de glicemia e 

sistema de apoio à decisão. 
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Para implementar o ambiente físico com a tecnologia da orientação a objetos é preciso 

analisar as entidades de negócio e definir as classes15 que as representam. Em seguida, deve-

se distribuir os atributos e operações da entidade de negócio nas respectivas classes. A análise 

das entidades de negócio encontra-se na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – As entidades de negócio, sua descrição e respectivas classes 
Entidade de 

Negócio 
Descrição da Entidade de Negócio Nome das Classes 

Formulário de 
Contato  

É a entidade responsável por controlar as ocorrências e 
contatos do paciente com a central. Deve conter nome, 
telefone do paciente, data, hora e o registro da 
ocorrência. 

 Paciente 
 Contato 
 Telefone 

Ficha do Paciente É uma entidade responsável por armazenar as 
informações cadastrais do paciente.Contém os dados 
do paciente e do médico que o atende. 

 Paciente 
 Médico 
 Endereço 
 Telefone 

Formulário de 
Glicemia 

É uma entidade responsável por conter as informações 
referente ao controle da glicemia do paciente. Contém 
a data, a hora e o valor do resultado da glicemia, além 
do resultado da análise e as orientações dadas pelo 
sistema. 

 Glicemia 
 Contato 

Pasta do Paciente É uma entidade que contém todos os procedimentos 
ministrados no paciente ao longo do período em que o 
mesmo permanece na central. Contém a ficha do 
paciente, o formulário de glicemia e o formulário de 
contato. 

Não se aplica; o 
agente atendente 
possui formas de 
encontrar essa 
entidade. 

Arquivo de 
Paciente 

É a entidade onde se encontram as pastas dos 
pacientes. 

 Lista Paciente 

Sistema de Apoio 
à Decisão  

É a entidade responsável pela análise e avaliação do 
nível glicêmico do paciente. 

Não se aplica; o 
agente diabetologista 
realiza a análise e 
avaliação do nivel 
glicêmico do 
paciente. 

Ao final, têm-se as seguintes classes: 

 Contato – Registra os contatos feitos por alguém junto à central; 

 Endereço – Representa o endereço completo da pessoa. Uma pessoa pode encontrar-se 

em mais de um endereço; um médico, por exemplo, que pode ter como referências a 

clínica e o hospital em que atende; 

                                                           
15 Classe é a descrição de um conjunto de objetos que possuem as mesmas propriedades e semântica. O objeto é 
uma instância da classe. (12) 
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 Lista Paciente – Contém a lista de pacientes que são atendidos pela central; 

 Médico – Controla as informações relacionadas ao médico do paciente; 

 Glicemia – Registra os dados de monitoração da glicemia do paciente; 

 Paciente – Controla as informações do paciente; 

 Telefone – Representa os números de telefones para contato. 

Após encontrar as classes, estabelecem-se os relacionamentos que existem entre eles e 

elabora-se o diagrama de classe. Esse diagrama representa a estrutura estática de classes do 

sistema, onde a estrutura descrita é sempre válida em qualquer ponto do seu ciclo de vida. 

(12) (36) O diagrama de classe resultante do sistema TeleDM encontra-se na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Diagrama de Classe do Ambiente Físico 

Em seguida, as permissões de acesso a cada classe devem ser estabelecidas. Para isso 

analisou-se a ação que o agente faz sobre o objeto – pegar, guardar (salvar), escrever 

(incluir/alterar), apagar (excluir) e olhar (consultar). Quando o agente não precisa dele para as 
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suas atividades, o acesso é definido como “Não tem acesso”. Aqueles que têm a permissão de 

escrever são os responsáveis pela classe. As permissões estabelecidas encontram-se na tabela 

4.4. 

Tabela 4.4 – Pemissões de acesso pelos agentes 
Agente Classe 

Atendente Enfermeiro Diabetologista 
Contato Escrever, Olhar, Pegar e Salvar Olhar Não tem acesso 
Endereço Escrever, Olhar, Pegar e Salvar Olhar Não tem acesso 
Lista Paciente Não tem acesso Não tem acesso Não tem acesso 
Médico Escrever, Olhar, Pegar e Salvar Olhar Não tem acesso 
Glicemia Não tem acesso Escrever, Olhar, 

Pegar e Salvar 
Escrever e Olhar 

Paciente Escrever, Olhar, Pegar e Salvar Olhar Não tem acesso 
Telefone Escrever, Olhar, Pegar e Salvar Olhar Não tem acesso 

 

4.5. Implementação do Sistema TeleDM 

A plataforma utilizada para a implementação dos agentes e objetos foi a JDK 1.4.2. A escolha 

da linguagem de programação JavaTM ocorreu por que o CENINT foi desenvolvido nessa 

plataforma. A razão pela qual ele foi desenvolvido nela encontra-se em Ito (59). 

A seguir são apresentados os detalhes da implementação do CENINT para o desenvolvimento 

dos agentes do sistema TeleDM e dos casos de uso: “identificar paciente”, “monitorar níveis 

glicêmicos” e “comunicar intercorrência”. 

4.5.1. Implementação do CENINT para o TeleDM 

No CENINT, a tarefa “executar o plano escolhido” não foi desenvolvida em seu trabalho 

original (59), porque a plataforma foi concebida com o objetivo de estudar a comunicação 

entre os agentes. Porém, para o sistema TeleDM, a sua implementação é indispensável. Por 

esse motivo, os estados “executando o plano” e “gerenciando parceiro” foram desenvolvidos 

nesse trabalho. A Figura 4.6 apresenta os estados possíveis no ciclo de vida de um agente do 

CENINT. 
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Figura 4.6 – Os estados possíveis no ciclo de vida do ambiente CENINT 

O agente, ao ser criado e tendo um objetivo a alcançar, escolhe um plano e o analisa. Se 

conseguir realizar todas as ações do plano, é dito autônomo. Caso contrário, ele sai em busca 

de um parceiro, um agente que possa realizar a ação que não consegue fazer. Detalhes sobre a 

escolha de parceiro no CENINT encontram-se em Ito (59). Uma vez encontrado o parceiro, 

um contrato é firmado entre as partes e a gerência do contratante se inicia.  

A gerência do contratante envolve o envio de uma ordem de serviço, a espera da execução do 

serviço e a finalização do contrato. A figura 4.7 apresenta os estados implementados no 

CENINT para a gerência do contratante. Nesse diagrama observa-se que o agente contratante, 

após enviar a ordem de serviço, fica esperando pela execução da tarefa. Logo que o agente 

contratante recebe o resultado da ação feita, ocorre o término do contrato.  
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Figura 4.7 – Estados possíveis no gerenciamento do contratante do ambiente CENINT 

O agente, uma vez contratado, fica esperando pela ordem de serviço. Ao receber a ordem de 

serviço, inicia os trabalhos verificando se algum objeto do ambiente físico lhe foi entregue. 

Caso tenha sido, faz uma cópia dele e guarda as informações de sua localização na classe 

PersonCloset, para acessá-lo quando necessário. Em seguida, executa o serviço e finaliza-o, 

enviando o resultado obtido para o agente contratante. Esses estados foram implementados 

nesse trabalho. 

Para a execução do plano foi preciso criar uma classe, chamada Role, responsável por 

controlar as atividades do papel do agente. Já as ações que cada papel desempenha e a 

execução do plano é representada de forma abstrata na classe Person. Para implementá-la, é 

necessário criar uma subclasse para cada papel que o agente representa. Assim, os agentes: 

enfermeiro, atendente e diabetologista são classes-filhas da classe Person.  

O diagrama de classe dos agentes do sistema TeleDM encontra-se na figura 4.8. Para outros 

detalhes sobre as demais classes do ambiente CENINT, consultar Ito (59). 
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Figura 4.8 – Diagrama de Classe do sistema TeleDM 

Para o controle dos agentes do sistema TeleDM, criaram-se as classes CMSociety, que é uma 

subclasse da classe Society, e a CMOrganization, que é uma subclasse da classe 

Organization. A classe Society, na plataforma CENINT, é responsável por formar a 

comunidade de agentes, desde a sua criação e destruição até o controle da organização16, 

assim como o estabelecimento da comunicação. Por outro lado, a classe Organization, no 

CENINT, é responsável por monitorar as atividades dos agentes, como escalonar as tarefas e 

organizar os agentes que estão trabalhando em conjunto, mantendo a sincronização das tarefas 

realizadas. 

                                                           
16 Segundo Boisser (11) e Garcia, Sichman (45), “a organização de um grupo de agentes pode ser vista 
simplificadamente como um conjunto de restrições adotadas para que possam atingir seus objetivos mais 
facilmente.” 

Para auxiliar no controle da execução do sistema foram implementadas operações que 
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permitem gerar um arquivo texto em forma de relatório com as ações executadas pelo agente. 

O exemplo desse relatório encontra-se no apêndice A – Relatório das ações executadas pelo 

agente diabetologista numa consulta. 

O próximo passo, após complementar o desenvolvimento do CENINT, é definir os objetivos, 

planos e ações dos agentes (atendente, diabetologista e enfermeiro) e implementá-los. A 

elaboração dessas definições, a representação dos diálogos entre os agentes e a manipulação 

dos objetos do ambiente físico pelos agentes são apresentados no próximo item. 

4.5.2. Implementação dos Casos de Uso  

Segundo vários autores, dentre eles Einhorn, Jo (33), Qi Yan et. al (127) e Kavi et. al (66), os 

casos de uso, além de permitirem capturar os requisitos do sistema, também ajudam a 

descobrir os objetivos que os agentes devem almejar. É por isso que muitos deles propõem 

estereótipos17 de casos de uso para modelar os serviços e funcionalidades dos agentes no 

sistema.  

                                                           
17 Na UML, estereótipos são extensões de seu vocabulário. Eles permitem criar novos tipos de elementos 
derivados de outros existentes na UML, mas que são específicos para o modelo em questão. (12) 

No sistema TeleDM, também foi utilizado esse conceito para encontrar os objetivos dos seus 

agentes. Porém, encontrá-los diretamente da especificação dos casos de uso não é simples, 

pois os mesmos descrevem o comportamento de forma abstrata, o que dificulta a descoberta 

dos objetivos de cada agente. Segundo Armour, Miller (1), esta descrição só é uma vantagem 

quando não há a necessidade de especificar o que ocorre em todas as possibilidades de 

execução do caso de uso, como o que acontece na análise de requisitos. Assim, de acordo com 

esse autor, quando houver a necessidade de descrever situações específicas pode-se utilizar o 

conceito de instâncias de casos de uso.  
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A UML 2.0 (36) define as instâncias de casos de uso como cenários que representam uma 

utilização atual do sistema. Sob o ponto de vista de Salinesi: 

“Um cenário descreve o comportamento do sistema, em uma dada situação, 
como um único fluxo de interações com os usuários que tentam alcançar 
seus objetivos. Cenários alternativos descrevem diferentes formas para 
encontrar o mesmo objetivo, com um final normal ou excepcional, eles 
devem ser descritos separadamente.” ( (96) p. 146) 

Os cenários permitem adicionar, capturar e entender as variantes comportamentais dos casos 

de uso. Como não há obrigatoriedade da sua modelagem, não existe uma representação 

padrão para elas. (1) (96)  

É importante notar, ainda, que para encontrar os objetivos, planos e ações dos agentes, além 

da interação entre eles e o ambiente, é preciso conhecer os seus comportamentos em situações 

específicas. Empregou-se, assim, o uso das instâncias de casos de uso para esse fim.  

Tanto para casos de uso quanto para os cenários não há um estilo padrão para a descrição dos 

seus fluxos de eventos. Nota-se que a forma adotada pelos principais autores, como Booch, 

Rumbaugh, Jacbson (12), Windle, Abreo (123), Cockburn (24) e Armour, Miller (1), não 

permite demonstrar de maneira clara e objetiva a interação do agente com o ambiente, assim 

como o diálogo dos agentes, seus objetivos, planos e ações durante a execução de um cenário.  

Ao buscar na literatura um método para elaborar um texto que evidenciasse todas essas 

características, foram analisadas técnicas de produção de roteiros para cinema e televisão.  

O roteiro é um texto apropriado para a descrição das instâncias de casos de uso para o 

desenvolvimento de sistemas orientados a agentes, pois contém uma descrição detalhada das 

ações e diálogos entre personagens, bem como as interações destes com o cenário (26) (41). 

Nesse caso, os personagens são os agentes e usuários do sistema, e o cenário do ambiente. 

Para este trabalho, os fluxos de eventos (básico e alternativos) que possuem algum tipo de 

implementação no sistema são considerados como um ou mais cenários. 

Ao detalhar os cenários notou-se que um conjunto de ações e interações se repetiam nas 

várias instâncias. O roteiro, por sua vez, subdivide-se em cenas. Segundo Comparato (26), 

não existe uma definição específica para cena, mas pode-se dizer que elas são as unidades 

específicas de ação e o lugar em que se conta a história (41). Não se viu problema em utilizar 

o conceito de cena para representar essas partes que se repetiam na descrição dos cenários. 
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Para se ter uma visão dos caminhos possíveis de percorrer para executar uma instância de 

caso de uso, utilizou-se o diagrama de atividade. Nele, a cena é o estereótipo de uma 

atividade. 

Ao elaborar o roteiro encontram-se os agentes que fazem parte da execução do caso de uso. 

No texto, o nome do agente aparece em letras maiúsculas, itálico e sublinhado; já o do usuário 

surge apenas em maiúsculas.  

Os demais elementos para a implementação dos casos de uso são encontrados ao se fazer uma 

análise do roteiro final. O objetivo do agente são as cenas; as ações são as tarefas executadas 

e descritas ao longo da cena. O plano é a seqüência das ações descritas na cena. Os diálogos 

representam as interações entre os agentes, e os parágrafos, a interação do agente com o 

ambiente. O nome dos objetos do ambiente que são manipulados pelo agente encontra-se em 

negrito no texto. 

Uma vez definidos os objetivos, planos e ações dos agentes, é possível implementar as ações 

nas suas respectivas classes. Cada ação equivale a uma operação da classe. A manipulação 

dos objetos pelo agente ocorre durante a execução de uma ação; logo, as chamadas das 

operações dos objetos encontram-se no corpo do método18. 

                                                           
18 Método é um bloco de instruções que executam uma operação da classe. (12) 

Um exemplo da implementação de um caso de uso utilizando o método mencionado nesse 

item encontra-se no apêndice B – Implementação do Caso de Uso “Monitorar Níveis 

Glicêmicos”.  

No próximo capítulo apresentam-se as simulações, os resultados e as análises das simulações 

realizadas com o sistema TeleDM. 
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5. Simulações de Casos Específicos 

Após desenvolver o sistema TeleDM foram realizados dois tipos de simulações. A primeira, 

para avaliar a arquitetura do sistema e validar as suas respostas. A segunda, para avaliar a 

potencialidade do modelo GRPC no auxílio do acompanhamento de pacientes diabéticos. 

Ressalta-se que não é intenção do sistema TeleDM cobrir todas as situações que permitem 

avaliar o resultado imediato da glicemia. O propósito da simulação é demonstrar ser possível, 

por meio do modelo, otimizar a quantidade de consultas presenciais e de fornecer apoio ao 

paciente diabético com relação à monitoração dos seus níveis glicêmicos. Desse modo, 

implemetou-se algumas regras genéricas para comprovar a viabilidade do seu uso no sistema 

de monitoração do modelo GRPC. A arquitetura do sistema TeleDM permite que, em 

trabalhos futuros, seja possível acrescentar ou alterar as orientações implementadas no 

sistema. 

Nas próximas seções são apresentados os detalhes das simulações realizadas e as análises dos 

seus resultados. 

5.1. Simulações para validar o sistema 

O objetivo das simulações nesta seção é avaliar a funcionalidade da arquitetura elaborada para 

o sistema TeleDM, assim como as respostas fornecidas pelo sistema em situações pré-

definidas. 

As características da arquitetura que foram avaliadas são: 

 Cooperação entre os agentes – verificar se os agentes conseguem cooperar entre si 

para resolver um problema; 

 Transparência de funcionamento – verificar se os agentes conseguem alcançar seus 

objetivos de forma transparente, pois os usuários não precisam saber quantos e quais 

agentes estão trabalhando para resolver o problema; 
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 Propriedades dos agentes – verificar se os agentes obedecem às características 

determinadas no item 4.4.1. 

As funcionalidades que foram avaliadas são: 

 Identificação do paciente – verificar, nas situações previstas, se o agente atendente 

consegue identificar o paciente ou, em caso contrário encaminhá-lo para o setor 

“acompanhamento de serviço”; 

 Monitoração do paciente – verificar se o agente enfermeiro e o agente diabetologista 

conseguem avaliar o resultado de glicemia, orientar o paciente e emitir alertas do 

paciente ao médico, nas situações previstas. 

Para obter os resultados da funcionalidade “monitoração do paciente”, o agente enfermeiro, 

ao final de cada contato, gera um relatório em formato texto com os dados do paciente, o 

resultado da glicemia, o diagnóstico e a orientação. 

A seguir, expõe-se uma descrição dos casos utilizados para realizar a simulação, os resultados 

obtidos e a análise deles. 

5.1.1. Descrição dos Casos 

Para produzir os casos possíveis utilizaram-se os cenários dos casos de uso. Para cada cenário 

foi elaborada uma situação.  

As seguintes situações foram simuladas: 

 Paciente identificado pela matrícula – a matrícula corresponde ao paciente que entrou 

em contato; 

 Paciente enganou-se de matrícula – a matrícula foi encontrada no sistema, porém não 

corresponde ao paciente que entrou em contato. O paciente então é identificado pelo 

seu nome e o nome da mãe; 

 Paciente não sabe a matrícula – o paciente avisa o atendente de que não sabe o número 

de matrícula; então é identificado pelo seu nome e o nome de sua mãe; 



 
 

93

 Paciente errou a matrícula – a matrícula não foi encontrada no sistema, porém ele é 

identificado pelo seu nome e o nome da mãe; 

 Paciente não foi identificado – a matrícula e o nome do paciente não foram 

encontrados no sistema. Neste caso ele é encaminhado para o setor de 

“acompanhamento de serviço”. 

Já a funcionalidade “monitoração do paciente” envolve decisões e orientações fornecidas pelo 

agente diabetologista. Nessa circunstância é difícil utilizar somente os cenários de caso de uso 

para compor as situações, porque dependendo da atribuição da variável, a conduta e os 

diagnósticos podem ser diferentes num mesmo cenário. Foram elaborados, então, casos 

clínicos que cobriam todas as situações previstas. Para facilitar a composição dos casos 

clínicos uma tabela de decisão19 foi elaborada (tabela 5.1). 

                                                           
19 Técnica utilizada para descrever um processo que deve produzir alguma saída ou executar ações com base em 
decisões complexas. Essas decisões, geralmente, usam diversas variáveis que assumem muitos valores 
diferentes. (129) 
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Tabela 5.1 – Tabela de decisão dos casos clínicos. A nomenclatura das ações aparecem de forma reduzida 
para facilitar a sua visualização 

Caso Clínico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
glicemia entre 60 e 110 V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
glicemia menor 40 \ V V V V \ \ \ \ \ \ \ \ 
glicemia entre 60 e 40 \ \ \ \ \ V V V \ \ \ \ \ 
glicemia entre 110 e 200 \ \ \ \ \ \ \ \ V V V \ \ 
glicemia maior que 200 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V 
consciente \ V V F F V V F V V F V F 
com infecção \ \ \ \ \ \ \ \ V F \ \ \ 
confuso \ V F \ \ V F \ \ \ \ \ \ 
teve convulsão \ \ \ V F \ \ F \ \ \ \ \ 
Cenários              
Paciente com hiperglicemia sem 
intercorrência          X  X  
Paciente com hiperglicemia e 
intercorrência         X  X  X 
Paciente normoglicêmico X             
Paciente com hipoglicemia leve       X       
Paciente com hipoglicemia moderado      X  X      
Paciente com Hipoglicemia grave  X X X X         
Ações              
Parabenizar X                         
Reforçar para manter orientação                   X       
Marcar consulta presencial                 X     X   
Procurar ajuda e ir ao PA    X     X   X     X   X 
Tomar líquido açucarado             X             
Chamar resgate    X   X X                 
Proteger a língua       X X                 
Comunicar por e-mail   X X X X X X X X   X X X 
Comunicar por telefone   X X X X X    X     X   X 

De posse das situações para a identificação do paciente e dos casos clínicos da monitoração 

do paciente foi possível realizar as simulações cujos resultados e análises são apresentados 

nos próximos itens. 

5.1.2. Resultados Obtidos 

a. Identificação do Paciente 

Em todas as simulações, ao iniciar a execução do software o agente atendente apresenta o 

menu principal (Quadro 5.1).  
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The goal 5 choosed: ApresentarMenuPrincipal 
I have 1 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Mostrar_Menu_Principal 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 1 actions 
I'll do Mostrar_Menu_Principal 

Quadro 5.1 – Relato das ações executadas pelo agente atendente ao apresentar o menu principal. 

O usuário, ao escolher a opção “atender o contato”, faz com que o agente atendente selecione 

o plano (plano 1) para alcançar o seu objetivo. O plano 1 é aquele que identifica o contato 

pela matrícula. O agente percebe que consegue resolver sozinho o problema e inicia a 

interação com o usuário, questionando se o contato possui o número de matrícula. O quadro 

5.2 apresenta o relatório das ações executadas pelo agente atendente até esse momento.  
 
The goal 0 choosed: IdentificarPaciente 
I have 3 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Perguntar_tem_numero_matricula 
Perguntar_numero_matricula 
Perguntar_nome_telefone 
Perguntar_fazer_o_que 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 4 actions 
I'll do Perguntar_tem_numero_matricula 
I'm asking if the user has his identifier number! 

Quadro 5.2 – Relato das ações executadas pelo agente atendente ao escolher o plano “identificar pela 
matrícula” 

É a partir desse ponto que, dependendo da simulação, o agente prossegue com a execução do 

plano atual (plano 1), ou procura por um outro plano (plano 2). O quadro 5.3 apresenta as 

ações executadas e a decisão tomada pelo agente atendente em ambos os casos. 
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Mantém o plano Muda de plano 
 
I'm asking if the user has his 
identifier number! 
The patient has the identifier! 
I'll do Perguntar_numero_matricula 
 

 
I'm asking if the user has his 
identifier number! 
The patient doesn't have the 
identifier! 
The result of my work is: false 
I'm Atendente, my role in this cicle 
is active and I'll find a work! 
I'm Atendente, my role in this cicle 
is active and I'll find a work! So 
I'll choose a plan! 
I have 2 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these 
actions:  
Perguntar_tipo_contato 
Perguntar_nome_paciente 
Perguntar_nome_mae 
Procurar_paciente_e_mae 
Mostrar_numero_matricula 
Perguntar_fazer_o_que 
 

Quadro 5.3 – Relato das ações executadas pelo agente atendente após a resposta do usuário quanto a ter 
ou não o número de matrícula 

A seguir são apresentadas, para cada cenário simulado, as ações executadas pelo agente 

atendente como resultado de cada simulação. Os dados utilizados são de um paciente fictício: 

 Matrícula – 01; 

 Nome – João da Silva; 

 Telefone – 9999-9999; 

 Nome da mãe – Maria da Silva. 

Simulação do cenário “paciente identificado pela matrícula”:  

Nessa simulação o paciente conhece o seu número de matrícula e é identificado por meio 

dele. O quadro 5.4 apresenta as ações executadas pelo agente atendente a partir do momento 

em que o usuário fornece o número de matrícula.  
 
I'm asking the Identifier Number! 
I'll search the patient with identifier: 1 
I find the patient! 
I'll do Perguntar_nome_telefone 
I'm asking if Joao da Silva and the telephone number, 9999-9999 are 
correct. 
The patient's data is correct! 

Quadro 5.4 – Relato das ações executadas pelo agente atendente após o usuário fornecer a matrícula 
correta 
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Simulação do cenário “paciente enganou-se de matrícula”:  

Nesta simulação o paciente forneceu uma matrícula que coincidentemente existe na base de 

dados, porém não pertence a ele. O número de matrícula fornecido é 2, e pertence ao paciente 

fictício “Pedro da Silva”. Esse fato obriga o agente a utilizar o plano 2 para conseguir 

alcançar o seu objetivo. O quadro 5.5 apresenta as ações executadas pelo agente atendente a 

partir do momento em que o usuário fornece o número de matrícula.  
 
I'm asking the Identifier Number! 
I'll search the patient with identifier: 2 
I find the patient! 
I'll do Perguntar_nome_telefone 
I'm asking if Pedro da Silva and the telephone number, 9991-9999 are 
correct. 
The patient's data isn't correct! 
I've stored AtendenteCloset.amb. 
The result of my work is: false 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! So 
I'll choose a plan! 
I have 2 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Perguntar_tipo_contato 
Perguntar_nome_paciente 
Perguntar_nome_mae 
Procurar_paciente_e_mae 
Mostrar_numero_matricula 
Perguntar_fazer_o_que 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 6 actions 
I'll do Perguntar_tipo_contato 
I'm interacting to user! 
The contact is a patient! 
I'll do Perguntar_nome_paciente 
I'm asking the patient name! 
The patient name is Joao da Silva 
I'll do Perguntar_nome_mae 
I'm asking patient's mother name 
The patient's mother name is Maria da Silva 
I'll do Procurar_paciente_e_mae 
I'll search the patient Joao da Silva whose mother's name is Maria da Silva 
I find the patient! 
I'll do Mostrar_numero_matricula 
I'm showing the identifier number, 1 

Quadro 5.5 – Relato das ações executadas pelo agente atendente após o usuário fornecer a matrícula que 
não pertence a ele 

Simulação do cenário “paciente não sabe a matrícula”:  

Nessa simulação o paciente não conhece o seu número de matrícula. Nesse caso, o agente 

atendente procura pelo plano 2 para conseguir identificar o contato. O quadro 5.6 apresenta as 
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ações executadas pelo agente atendente a partir do momento em que ele inicia a execução do 

plano 2.  
 
My list has 6 actions 
I'll do Perguntar_tipo_contato 
I'm interacting to user! 
The contact is a patient! 
I'll do Perguntar_nome_paciente 
I'm asking the patient name! 
The patient name is Joao da Silva 
I'll do Perguntar_nome_mae 
I'm asking patient's mother name 
The patient's mother name is Maria da Silva 
I'll do Procurar_paciente_e_mae 
I'll search the patient Joao da Silva whose mother's name is Maria da Silva 
I find the patient! 
I'll do Mostrar_numero_matricula 
I'm showing the identifier number, 1 

Quadro 5.6 – Relato das ações executadas pelo agente atendente após o usuário dizer que não sabe o 
número de matrícula 

Simulação do cenário “paciente errou a matrícula”:  

Nessa simulação o paciente forneceu uma matrícula que não existe na base de dados. O 

número de matrícula fornecido é 100. Esse fato obriga o agente a utilizar o plano 2, para 

conseguir alcançar o seu objetivo. O quadro 5.7 apresenta as ações executadas pelo agente 

atendente a partir do momento em que o usuário fornece o número de matrícula. 
 
I'm asking the Identifier Number! 
I'll search the patient with identifier: 100 
I don't find the patient! 
I've stored AtendenteCloset.amb. 
The result of my work is: false 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! So 
I'll choose a plan! 
I have 2 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Perguntar_tipo_contato 
Perguntar_nome_paciente 
Perguntar_nome_mae 
Procurar_paciente_e_mae 
Mostrar_numero_matricula 
Perguntar_fazer_o_que 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 6 actions 
I'll do Perguntar_tipo_contato 
I'm interacting to user! 
The contact is a patient! 
I'll do Perguntar_nome_paciente 
I'm asking the patient name! 
The patient name is Joao da Silva 
I'll do Perguntar_nome_mae 
I'm asking patient's mother name 
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The patient's mother name is Maria da Silva 
I'll do Procurar_paciente_e_mae 
I'll search the patient Joao da Silva whose mother's name is Maria da Silva 
I find the patient! 
I'll do Mostrar_numero_matricula 
I'm showing the identifier number, 1 

Quadro 5.7 – Relato das ações executadas pelo agente atendente após o usuário fornecer a matrícula 
inexistente 

Simulação do cenário “paciente não foi identificado”:  

Nessa simulação o paciente recebeu o número de matrícula, porém não foi cadastrado no 

sistema por falta de documentação. Nesse caso, o agente atendente não consegue identificar o 

paciente e pede que ele procure pelo setor de acompanhamento de serviço. O paciente fictício 

é Claudio da Silva, com matrícula 50 e nome da mãe Bete da Silva. O quadro 5.8 apresenta as 

ações executadas pelo agente atendente a partir do momento em que o usuário fornece o 

número de matrícula.  
 
I'm asking the Identifier Number! 
I'll search the patient with identifier: 50 
I don't find the patient! 
I've stored AtendenteCloset.amb. 
The result of my work is: false 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! So 
I'll choose a plan! 
I have 2 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Perguntar_tipo_contato 
Perguntar_nome_paciente 
Perguntar_nome_mae 
Procurar_paciente_e_mae 
Mostrar_numero_matricula 
Perguntar_fazer_o_que 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 6 actions 
I'll do Perguntar_tipo_contato 
I'm interacting to user! 
The contact is a patient! 
I'll do Perguntar_nome_paciente 
I'm asking the patient name! 
The patient name is Pedro da Silva 
I'll do Perguntar_nome_mae 
I'm asking patient's mother name 
The patient's mother name is Bete da Silva 
I'll do Procurar_paciente_e_mae 
I'll search the patient Pedro da Silva whose mother's name is Bete da Silva 
I don't find the patient! 
I've stored AtendenteCloset.amb. 
The result of my work is: false 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll find a work! So 
I'll choose a plan! 
I have 1 plans to choose 



 
 

100

I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
Mostrar_encaminhamento 
I'm Atendente, my role in this cicle is active and I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 1 actions 
I'll do Mostrar_encaminhamento 
I'm telling the patient for to go to the administration! 

Quadro 5.8 – Relato das ações executadas pelo agente atendente ao atender um usuário que não está 
cadastrado no sistema 

b. Monitoração do Paciente 

Nas simulações com os casos clínicos há a interação entre o enfermeiro e o diabetologista; 

além disso, a manipulação dos objetos pelos agentes ocorre com mais freqüência.  

O quadro 5.9 apresenta as ações de contratação; em negrito, ressalta-se a interação entre o 

agente enfermeiro e o diabetologista.  
 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: Announce 
Text: 
484610052;fornecer_resultado;analisar_glicemia;action_prize;100 
I'll process the Announce 
I'm analysing the announce! 
I have the analisar_glicemia to offer with value 100 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'm offering my services! 
I'm saying to barrier that I have a message to send 
I'm sending the message 
Connected to /127.0.0.1localhost/127.0.0.1:4627 
I've sent 
Order1|Enfermeira|localhost|Diabetologista|localhost|Bid|Answer|analisar_gl
icemia;100 
I've sent the bid with sucess! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll wait a contract! 
I've just received a message! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: AwardPerfect 
Text: 
analisar_glicemia 
I'll process the AwardPerfect 
I'm a perfect partner! 
I receive an award from my new partner Enfermeira 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll sign the contract! 

Quadro 5.9 – Relato das ações executadas pelo agente enfermeiro para a contratação do agente 
diabetologista 
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O quadro 5.10 mostra o agente diabetologista executando a “leitura” do valor da glicemia no 

formulário de glicemia do paciente e “escrevendo” o diagnóstico nele. 

 
 
I'll do avaliar_glicemia 
I'll analyse the glycemia result! 
I've read Joao da Silva's form! 
The glicemia value is 35 
I'm saying that Joao da Silva has hipoglicemia so we have to continue the 
investigation! 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! 

Quadro 5.10 – Relato das ações executadas pelo agente diabetologista na leitura do valor da glicemia no 
formulario de glicemia do paciente 

O apêndice A apresenta as ações executadas, a manipulação dos objetos e as trocas de 

mensagens feitas pelo agente diabetologista durante a simulação de um caso clínico. Optou-se 

por omitir as ações executadas pelos agentes nas simulações dos casos clínicos; afinal, o 

objetivo principal é verificar se os resultados fornecidos pelo agente diabetologista 

encontram-se dentro do esperado. 

O paciente fictício João da Silva, com o número de matrícula 01, foi utilizado em todas as 

simulações dos casos clínicos. O horário estipulado para a medida é 10h00 e as variáveis que 

foram alteradas a cada simulação são: data, valor e estado clínico (com infecção, consciente, 

confuso e convulsão). O médico que atende o paciente João da Silva também é fictício e os 

seus dados são: 

 Nome – Gilberto Dibeto 

 Telefone – 5555-5555 

 e-mail: dibeto@cmd.org.br 

Os casos clínicos seguem a seqüência da tabela 5.1. Nas simulações iniciais os resultados 

obtidos foram os esperados. Ao passar pelo especialista que forneceu os parâmetros houve a 

necessidade de refinar as orientações e sua redação. A seguir apresenta-se o resultado das 

simulações, após as alterações no texto das orientações para os pacientes. 
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Simulação do caso clínico 1: 

A data utilizada foi 01/01/2005 e o valor de glicemia, 80. O resultado encontra-se no quadro 

5.11. 
 
Relatorio de Atendimento - 1/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 01/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 80 
Diagnostico   : normoglicemia 
Orientacao0   : Parabéns! É importante que se mantenha este nível de 
glicemia. 

Quadro 5.11 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 1 

Simulação do caso clínico 2: 

A data utilizada foi 02/01/2005 e o valor de glicemia, 30. O paciente está consciente e 

confuso. O resultado encontra-se no quadro 5.12. 
 
Relatorio de Atendimento - 2/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 02/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 30 
Sintomas      : consciente, confuso 
Diagnostico   : hipoglicemia grave 
Orientacao0   : Chame o resgate! 
Orientacao1   : Tente oferecer mel, gel ou pastilha de glicose (coloque sob 
a língua), enquanto aguarda o resgate. Não dê líquidos ou balas duras pois 
o paciente pode engasgar. 
Orientacao2   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia grave e recomendamos que chamasse o resgate. 

Quadro 5.12 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 2 

Simulação do caso clínico 3: 

A data utilizada foi 03/01/2005 e o valor de glicemia, 35. O paciente está consciente. O 

resultado encontra-se no quadro 5.13. 
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Relatorio de Atendimento - 3/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 03/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 35 
Sintomas      : consciente, não está confuso 
Diagnostico   : hipoglicemia grave 
Orientacao0   : Procure por ajuda e vá o mais rápido possível a um local de 
pronto atendimento!  
Orientacao1   : Tente oferecer líquido açucarado (suco, refrigerante não 
diet, chá, café ou água com açúcar, mel ou pastilha de glicose. Evite 
leite, chocolate ou alimentos gordurosos.  
Orientacao2   : Procure ir ao pronto atendimento acompanhado, e relate se 
houve o que ingeiu, em que quantidade, se houve melhora, e em quanto tempo. 
Orientacao3   : Entre em contato assim que chegar ao pronto atendimento, 
avisando onde está e que procedimentos estão sendo feitos. 
Orientacao4   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia grave e recomendamos que fosse ao pronto 
atendimento 

Quadro 5.13 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 3 

Simulação do caso clínico 4: 

A data utilizada foi 04/01/2005 e o valor de glicemia, 20. O paciente está inconsciente e teve 

episódio de convulsão. O resultado encontra-se no quadro 5.14. 
 
Relatorio de Atendimento - 4/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 04/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 20 
Sintomas      : inconsciente, teve episódio de convulsão até o momento do 
atendimento 
Diagnostico   : hipoglicemia grave 
Orientacao0   : Chame o resgate! 
Orientacao1   : Mesmo tendo convulsionado proteja a língua do paciente para 
evitar mordidas. 
Orientacao2   : Não ofereça líquidos por boca, pois há risco de aspiração. 
Orientacao3   : Diga aos paramédicos há quanto tempo o paciente está 
inconsciente. 
Orientacao4   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia grave e recomendamos que chamasse o resgate. 

Quadro 5.14 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 4 
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Simulação do caso clínico 5: 

A data utilizada foi 05/01/2005 e o valor de glicemia, 20. O paciente está inconsciente e não 

teve episódio de convulsão. O resultado encontra-se no quadro 5.15. 
 
Relatorio de Atendimento - 5/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 05/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 20 
Sintomas      : inconsciente, não teve episódio de convulsão até o momento 
do atendimento 
Diagnostico   : hipoglicemia grave 
Orientacao0   : Chame o resgate! 
Orientacao1   : Fique atento a convulsões, proteja a língua do paciente 
para evitar mordidas. 
Orientacao2   : Não ofereça líquidos por boca, pois há risco de aspiração. 
Orientacao3   : Diga aos paramédicos há quanto tempo o paciente está 
inconsciente. 
Orientacao4   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia grave e recomendamos que chamasse o resgate. 

Quadro 5.15 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 5 

Simulação do caso clínico 6: 

A data utilizada foi 06/01/2005 e o valor de glicemia, 50. O paciente está consciente e 

confuso. O resultado encontra-se no quadro 5.16. 
 
Relatorio de Atendimento - 6/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 06/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 50 
Sintomas      : consciente, confuso 
Diagnostico   : hipoglicemia moderada 
Orientacao0   : Procure por ajuda e vá o mais rápido possível a um local de 
pronto atendimento!  
Orientacao1   : Tente oferecer líquido açucarado (suco, refrigerante não 
diet, chá, café ou água com açúcar, mel ou pastilha de glicose. Evite 
leite, chocolate ou alimentos gordurosos.  
Orientacao2   : Entre em contato assim que chegar ao pronto atendimento, 
avisando onde está e que procedimentos estão sendo feitos. 
Orientacao3   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia moderada e recomendamos que fosse ao pronto 
atendimento 

Quadro 5.16 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 6 
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Simulação do caso clínico 7: 

A data utilizada foi 07/01/2005 e o valor de glicemia, 55. O paciente está consciente e não 

está confuso. O resultado encontra-se no quadro 5.17. 
 
Relatorio de Atendimento - 7/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 07/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 55 
Sintomas      : consciente, não está confuso 
Diagnostico   : hipoglicemia leve 
Orientacao0   : Tome um líquido açucarado. 
Orientacao1   : Meça a glicemia novamente após uma hora da ingestão  do 
líquido e entre em contato para avaliar a glicemia. 
Orientacao2   : O médico do paciente será avisado por e-mail! 
Conduta0      : a hipoglicemia leve, recomendamos tomar um líquido 
açucarado e medir a glicemia uma hora depois! 

Quadro 5.17 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 7 

Simulação do caso clínico 8: 

A data utilizada foi 08/01/2005 e o valor de glicemia, 45. O paciente está inconsciente e não 

teve episódio de convulsão. O resultado encontra-se no quadro 5.19. 
 
Relatorio de Atendimento - 8/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 08/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 45 
Sintomas      : inconsciente, não teve episódio de convulsão até o momento 
do atendimento 
Diagnostico   : hipoglicemia moderada 
Orientacao0   : Procure por ajuda e vá o mais rápido possível a um local de 
pronto atendimento!  
Orientacao1   : Não ofereça líquidos por boca, pois há risco de aspiração. 
Orientacao2   : Entre em contato assim que chegar ao pronto atendimento, 
avisando onde está e que procedimentos estão sendo feitos. 
Orientacao3   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hipoglicemia moderada e recomendamos que fosse ao pronto 
atendimento 

Quadro 5.18 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 8 
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Simulação do caso clínico 9: 

A data utilizada foi 09/01/2005 e o valor de glicemia, 180. O paciente está consciente e com 

infecção. O resultado encontra-se no quadro 5.19. 
 
Relatorio de Atendimento - 9/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 09/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 180 
Sintomas      : consciente, com infeccao 
Diagnostico   : hiperglicemia 
Orientacao0   : É necessário ir ao médico nos próximos dias, caso não tenha 
uma consulta marcada! 
Orientacao1   : O médico do paciente será avisado por e-mail! 
Conduta0      : a hiperglicemia e alertamos a necessidade de marcar um 
retorno o mais rápido possível 

Quadro 5.19 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 9 

Simulação do caso clínico 10: 

A data utilizada foi 10/01/2005 e o valor de glicemia, 130. O paciente está consciente e sem 

infecção. O resultado encontra-se no quadro 5.20. 
 
Relatorio de Atendimento - 10/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 10/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 130 
Sintomas      : consciente, sem infeccao 
Diagnostico   : hiperglicemia 
Orientacao0   :  Não existe a necessidade de marcar uma consulta com o seu 
médico. Por favor, recomendo que siga exatamente as recomendações médicas 
dada na última consulta. 
Orientacao1   : Continue medindo a glicemia diariamente e entrando em 
contato para a análise do resultado. 
Orientacao2   : Observe alterações na dieta, exercícios ou sintomas de 
infecção! 
Conduta0      : Solicitamos que o paciente siga todas as recomendações 
médicas 

Quadro 5.20 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 10 
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Simulação do caso clínico 11: 

A data utilizada foi 11/01/2005 e o valor de glicemia, 195. O paciente está inconsciente. O 

resultado encontra-se no quadro 5.21. 
 
Relatorio de Atendimento - 11/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 11/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 195 
Sintomas      : inconsciente 
Diagnostico   : hiperglicemia 
Orientacao0   : Procure por ajuda e vá o mais rápido possível a um local de 
pronto atendimento!  
Orientacao1   : Entre em contato assim que chegar ao pronto atendimento, 
avisando onde está e que procedimentos estão sendo feitos. 
Orientacao2   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hiperglicemia e recomendamos que fosse ao pronto 
atendiment 

Quadro 5.21 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 11 

Simulação do caso clínico 12: 

A data utilizada foi 12/01/2005 e o valor de glicemia, 300. O paciente está consciente. O 

resultado encontra-se no quadro 5.22. 
 
Relatorio de Atendimento - 12/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 12/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 300 
Sintomas      : consciente 
Diagnostico   : hiperglicemia 
Orientacao0   : É necessário ir ao médico nos próximos dias, caso não tenha 
uma consulta marcada! 
Orientacao1   : O médico do paciente será avisado por e-mail! 
Conduta0      : a hiperglicemia e alertamos a necessidade de marcar um 
retorno o mais rápido possível 

Quadro 5.22 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 12 
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Simulação do caso clínico 13: 

A data utilizada foi 13/01/2005 e o valor de glicemia, 500. O paciente está inconsciente. O 

resultado encontra-se no quadro 5.23. 
 
Relatorio de Atendimento - 13/1/2005 
 
Matrícula: 1 - Nome: Joao da Silva - Telefone: 9999-9999 
 
Médico: Gilberto Dibeto - Telefone: 5555-5555 - e-mail: dibeto@cmd.org.br 
 
Data da medida: 13/01/2005 
Hora da medida: 10:00 
Valor         : 500 
Sintomas      : inconsciente 
Diagnostico   : hiperglicemia 
Orientacao0   : Procure por ajuda e vá o mais rápido possível a um local de 
pronto atendimento!  
Orientacao1   : Entre em contato assim que chegar ao pronto atendimento, 
avisando onde está e que procedimentos estão sendo feitos. 
Orientacao2   : O médico do paciente será avisado pelo telefone! 
Conduta0      : a hiperglicemia e recomendamos que fosse ao pronto 
atendimento 
 

Quadro 5.23 – Relatório final emitido pelo sistema no caso clínico 13 

5.1.3. Análise dos Resultados 

Observou-se que em todas as simulações realizadas houve a cooperação entre os agentes, e 

em nenhum caso houve uma recusa ou falta de agentes para resolver os problemas. Além 

disso, a transparência no funcionamento foi evidente, pois a busca e a contratação de 

parceiros, ocorreu sem a necessidade de interferência do usuário; na verdade, ele nem sabia 

quando isso ocorria. Esse fato também demonstra que os agentes se comunicam quando 

desejam e necessitam. 

O que se constatou é que o usuário não precisa conhecer as regras de negócio para executar o 

processo de identificação ou monitoração. Quando ocorre um problema e um novo plano é 

executado, o próprio agente decide executá-lo, fazendo com que o usuário consiga chegar a 

um de seus objetivos. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando o paciente errou o número de 

matrícula. No momento em que o usuário digitou um número de matrícula inexistente, o 

agente atendente, constatando que a matrícula não existe, mudou o seu plano e iniciou uma 

identificação pelo nome do paciente e da mãe do contato. Todas essas operações foram 
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realizadas de modo transparente ao usuário. 

Os agentes, quando percebem que não podem executar os seus planos sozinhos, procuram e 

escolhem um parceiro capaz de realizar a ação necessária, demonstrando que raciocinam 

sobre os planos dos outros. É o que foi visto na contratação do agente diabetologista pelo 

agente enfermeiro. 

A interação entre o agente e o seu ambiente composto por objetos atingiu o resultado 

esperado. Os agentes só tinham acesso aos objetos de sua responsabilidade ou que lhes eram 

entregues. A troca de mensagem entre o agente e o objeto ocorreu sem problemas e todas as 

informações necessárias para que o agente pudesse alcançar o seu objetivo foram obtidas. 

Caso tal fato não ocorresse, não teríamos sucesso na execução das simulações.  

O sistema demonstrou que pode fornecer tanto as orientações e condutas de acordo com o 

esperado, quanto a identificação do paciente nas situações previstas. Isso reforça o fato de 

que, modelar o sistema primeiro, além de facilitar a sua implementação, permitiu que erros 

nos resultados esperados nas simulações não ocorressem, pois o que foi feito após as 

simulações foram acertos nas redações das orientações. 

5.2. Simulações para avaliar a potencialidade do modelo GRPC 

Conforme apresentado no capítulo 3, os meios que os médicos hoje utilizam para acompanhar 

os pacientes crônicos podem ser melhorados. Pretende-se com estas simulações demonstrar 

que o modelo pode ajudar a otimizar o agendamento de consultas presencias, quer seja por 

meio de orientações do sistema especialista ou pela indicação do médico do paciente, ao 

analisar as informarções coletadas de forma contínua. 

O objetivo nessas simulações é analisar os resultados relacionados com a solicitação de 

marcação de consultas, de diagnósticos e da comunicação com o médico do paciente num 

período de 6 meses. 

Nos próximos itens são apresentadas as adaptações feitas no sistema TeleDM para as 

simulações, as escolhas das situações simuladas, os resultados obtidos e as análises desses 

resultados. 
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5.2.1. Adaptações do Sistema TeleDM para a Simulação (TeleDM_Sim) 

Para simular os atendimentos de pacientes foi necessário realizar alterações no sistema 

TeleDM. Essa versão foi denominda de sistema TeleDM_Sim. O TeleDM_Sim, além de 

permitir simular em computador o atendimento a pacientes,  define de forma aleatória o valor 

da glicemia e o estado clínico do paciente no momento da medida. 

Dessa forma, no sistema TeleDM_Sim criou-se um agente paciente que é responsável por 

definir o valor da glicemia e o seu estado clínico em um atendimento. Com essa premissa, o 

objetivo do agente paciente foi estabelecido: fornecer a glicemia e fornecer o seu estado 

clínico. A partir desses objetivos, foram elaborados os planos e ações para que o agente 

paciente pudesse realizá-los. Para implementar o agente paciente, procedeu-se da mesma 

forma quando do desenvolvimento dos demais agentes, ou seja, a classe paciente é uma 

classe-filha da classe Person. 

Nos agentes atendente, diabetologista e enfermeiro, acrescentaram-se objetivos e planos para 

que fizessem a interação com o agente paciente e não mais com o usuário do sistema. Não 

houve dificuldade em implementar tais modificações; foi necessário apenas criar novos 

objetivos e planos com plena reutilização das ações que não tinham interação direta com o 

usuário.  

5.2.2. Descrição dos casos 

Os elementos que variam em cada simulação são: 

 A data da consulta – simula-se o atendimento diário em 6 meses; 

 O valor da glicemia – a cada atendimento o valor da glicemia varia de forma 

aleatória; 

 O estado clínico – dependendo do valor da glicemia o estado clínico é definido. 

Na simulação, a data da consulta inicia-se em 01/03/2004 e termina em 30/08/2004, 

contabilizando 6 meses de acompanhamento. O mês para as simulações tem 30 dias, 

totalizando 180 atendimentos. O paciente é atendido somente uma vez a cada dia, às 10h00. 
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Não foi simulada a situação na qual o paciente necessita retornar com nova medida no mesmo 

dia, pois não foi avaliado o acompanhamento após intercorrências. 

Inicialmente, a quantidade de pacientes seria cinco, com a glicemia variando entre 30 e 800; 

porém, notou-se que a oscilação de valores era muito grande.Por exemplo, num dia o paciente 

estava com a medida 40 e no dia seguinte, 700. Este tipo de episódio pode ocorrer, porém não 

é o mais comum. Assim, optou-se por ter um paciente de cada perfil. Entende-se por perfil a 

tendência do paciente para uma das três classificações de diagnóstico: hiperglicêmico, 

normoglicêmico e hipoglicêmico. Elaboraram-se quatro perfis de pacientes que foram 

simulados durante o período de 6 meses: 

 Paciente sem controle – indivíduo que um dia pode ter uma glicemia muito baixa, 

e no outro, muito elevada. Os valores de glicemia variam entre 30 e 800; 

 Paciente com tendência hipoglicêmica – indivíduo que pode ter hipoglicemia ou 

normoglicemia. Os valores de glicemia variam entre 30 e 100; 

 Paciente com tendência hiperglicêmica – indivíduo que pode ter hiperglicemia ou 

normoglicemia. Os valores de glicemia variam entre 60 e 800; 

 Paciente com tendência normoglicêmica – indivíduo que pode ter hiperglicemia 

não muito elevada, normoglicemia ou hipoglicemia leve. Os valores variam entre 

50 e 150. 

O estado clínico, por sua vez, depende do valor da glicemia escolhida de forma aleatória. 

Nesse caso verifica-se que o paciente diagnosticado como hipoglicêmico pode estar 

consciente ou confuso, enquanto que o hiperglicêmico pode estar consciente, confuso e/ou 

com infecção. Como não foram simulados casos não previstos pelo sistema, o paciente não 

apresenta outros tipos de estado clínico. 

Resumindo, as variações dos elementos nas simulações sempre coincidem com um dos casos 

clínicos contidos na tabela 5.1. Os resultados e as análises das simulações realizadas são 

apresentados a seguir. 
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5.2.3. Resultados Obtidos 

Para cada perfil de paciente foi realizada pelo menos uma simulação com 180 atendimentos. 

Com o paciente com tendência normoglicêmica foram feitas três simulações, pois este é o tipo 

de paciente que mais se aproxima daquele que se beneficiará muito do modelo GRPC. 

Dentre as simulações realizadas foram identificados os resultados que auxiliam na avaliação 

do modelo. Esses resultados estão relacionados com as seguintes características: 

• O diagnóstico dado pelo sistema; 

• A comunicação ou não com o médico do paciente; 

• A solicitação de agendamento de consulta pelo sistema. 

Desse modo, os resultados obtidos em cada simulação com relação às características 

apontadas e aos gráficos com os valores da glicemia sorteadas aleatoriamente no primeiro 

mês, correlacionadas com a data e a característica analisada, são apresentados a seguir. 

Optou-se por mostrar os gráficos considerando um período de 30 dias para facilitar a análise 

dos resultados. 

a. Diagnóstico dado pelo sistema 

Apesar do perfil de cada paciente simulado, existe uma variação no diagnóstico. A tabela 5.2 

apresenta de forma resumida a quantidade de cada um dos diagnósticos nos perfis de paciente 

utilizados: 

Tabela 5.2 – Tabela com a quantidade de diagnósticos por simulação 
Paciente Normoglicêmico Hiperglicêmico Hipoglicêmico 
Sem controle 11 157 12 
Tendência hipoglicêmica 103 0 75 
Tendência hiperglicêmica 9 171 0 
Tendência normoglicêmica 1 87 73 18 
Tendência normoglicêmica 2 159 7 14 
Tendência normoglicêmica 3 145 22 11 

Os próximos gráficos (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6), com um período de 30 dias, correlacionam 

os dias, os diagnósticos e os valores da glicemia em cada simulação. Em cada valor de 

glicemia o seu diagnóstico é descrito de acordo com a legenda: 
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• Normo – normoglicemia; 

• Hiper – hiperglicemia; 

• Hipo – hipoglicemia. 

 

Gráfico 5.1 – Gráfico da simulação do paciente sem controle com os valores de glicemia e diagnósticos no 
período de 30 dias 

 



 
 

114

 
Gráfico 5.2 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hiperglicêmica com os valores de glicemia 

e diagnósticos no período de 30 dias 

 

Gráfico 5.3 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hipoglicêmica com os valores de glicemia e 
diagnósticos no período de 30 dias 
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Gráfico 5.4 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 1 com os valores de 
glicemia e diagnósticos no período de 30 dias 

 

Gráfico 5.5 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 2 com os valores de 
glicemia e diagnósticos no período de 30 dias 
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Gráfico 5.6 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 3 com os valores de 
glicemia e diagnósticos no período de 30 dias 

b. Comunicação ou não com o médico do paciente 

A necessidade de comunicação ou não com o médico a cada consulta foi quantificada e é 

apresentada de maneira resumida na tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Tabela com a quantidade de comunicação com o médico 

Paciente Não precisa se comunicar Enviar e-mail Telefonar 
Sem controle 18 162 88 
Tendência hipoglicêmica 105 75 57 
Tendência hiperglicêmica 13 167 85 
Tendência normoglicêmica 1 119 61 7 
Tendência normoglicêmica 2 160 20 0 
Tendência normoglicêmica 3 155 25 0 

Os próximos gráficos (5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12), com um período de 30 dias, 

correlacionam os dias, o tipo de comunicação e os valores da glicemia em cada simulação. 

Em cada valor de glicemia, indica-se com a letra ‘M’ quando é enviado um e-mail ao médico 

e com a letra ‘T’ quando, além do e-mail, entra-se em contato com o médico pelo telefone.  
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Gráfico 5.7 – Gráfico da simulação do paciente sem controle, com os valores de glicemia e tipo de 
comunicação no período de 30 dias 

 

Gráfico 5.8 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hiperglicêmica, com os valores de glicemia 
e tipo de comunicação no período de 30 dias 
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Gráfico 5.9 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hipoglicêmica, com os valores de glicemia e 

tipo de comunicação no período de 30 dias 

 

 
Gráfico 5.10 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 1, com os valores de 

glicemia e tipo de comunicação no período de 30 dias 
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Gráfico 5.11 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 2, com os valores de 

glicemia e tipo de comunicação no período de 30 dias 
 

 
Gráfico 5.12 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 3, com os valores de 

glicemia e tipo de comunicação no período de 30 dias 
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c. Solicitação de agendamento do paciente 

Na tabela 5.4 tem-se a quantidade de solicitação de consultas presenciais pelo sistema em 

cada simulação. 

Paciente Marcar consulta 
Sem controle 72 
Tendência hipoglicêmica 0 
Tendência hiperglicêmica 82 
Tendência normoglicêmica 1 43 
Tendência normoglicêmica 2 6 
Tendência normoglicêmica 3 14 

Tabela 5.4 – Tabela com a quantidade de orientações por simulação 

Os próximos gráficos (5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18), com um período de 30 dias, 

correlacionam os dias, a solicitação de consulta por parte do sistema e os valores da glicemia 

em cada simulação. Em cada valor de glicemia, indica-se com a letra ‘C’ quando é solicitado 

ao paciente marcar uma consulta. 

 

Gráfico 5.13 – Gráfico da simulação do paciente sem controle, com os valores de glicemia e solicitação de 
consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 
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Gráfico 5.14 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hiperglicêmica, com os valores de 
glicemia e solicitação de consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 

 

Gráfico 5.15 – Gráfico da simulação do paciente com tendência hipoglicêmica, com os valores de glicemia 
e solicitação de consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 
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Gráfico 5.16 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 1, com os valores de 
glicemia e solicitação de consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 

 

Gráfico 5.17 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 2, com os valores de 
glicemia e solicitação de consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 
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Gráfico 5.18 – Gráfico da simulação do paciente com tendência normoglicêmica 3, com os valores de 
glicemia e solicitação de consulta presencial pelo sistema no período de 30 dias 

5.2.4. Análise dos Resultados 

Ao analisar os resultados com relação aos diagnósticos obtidos percebeu-se, de acordo com os 

perfis definidos, que houve uma distribuição homogênea. Portanto, essas amostras podem ser 

utilizadas nas simulações para a análise do comportamento do modelo. 

Nas situações de pacientes que não se controlam satisfatoriamente e que foram representados 

pelos perfis: sem controle, com tendência hipoglicêmica e hiperglicêmica, pode-se notar que a 

quantidade de comunicação com o médico é maior. Esse fato permite que o médico, nesses 

casos, possa ficar em estado de alerta, interferindo diretamente quando necessário. Além 

disso, a maior comunicação possibilita ao médico verificar o que acontece com esses 

pacientes e modificar a conduta. 

Já nos casos de pacientes que melhor se controlam (com tendência normoglicêmica), a 

quantidade de intervenções imediatas (contato por telefone) é pequena (normoglicêmico 1) ou 

inexistente (normoglicêmico 2 e 3). A comunicação por e-mail também fica abaixo dos outros 
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perfis, como pode ser observado ao analisar a tabela 5.26. De qualquer forma, nesses casos o 

médico também pode interferir sempre que achar necessário, não precisando esperar pela 

consulta presencial para tomar conhecimento do que aconteceu e, a partir desse momento, 

tomar alguma atitude. 

Com relação à solicitação de consultas presenciais pelo sistema, nota-se que elas estão 

distribuídas de acordo com a necessidade do paciente, e não de acordo com o preconizado em 

manuais, livros e guias – por exemplo, marcar consultas a cada dois ou três meses quando o 

paciente encontra-se normoglicêmico e com nenhuma intercorrência recente. Por isso, 

provavelmente, com o uso do modelo GRPC, será possível otimizar a quantidade de consultas 

presenciais, pois o agendamento delas depende da disponibilidade do médico, do paciente e 

do sistema de saúde. O paciente nesse caso está ciente da necessidade e provavelmente terá 

um empenho maior para que a consulta presencial se realize. 

Através dos gráficos conclui-se que, apesar de o sistema não prever os pedidos de consultas 

presenciais nos casos de hipoglicemia, os pacientes não deixam de ficar assistidos, pois o 

sistema auxilia nesse sentido, ao emitir alertas aos médicos. O sistema permite que o médico, 

além das consultas rotineiras para o acompanhamento do paciente, possa solicitar a qualquer 

momento o agendamento de uma consulta. 

Além disso, os gráficos demonstram que é possível ter informações diárias dos pacientes, e 

com isso os médicos podem ter uma visão das medidas de glicemia do paciente e melhor 

acompanhá-lo, interferindo quando necessário. 

Por fim, observou-se com relação ao uso do sistema que não houve dificuldade na adaptação 

do sistema TeleDM para comportar as simulações. Portanto, é provavel que se tenha 

facilidade de manutenção e agregação de novos requisitos ao sistema. 
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6. Conclusões e Caminhos em Continuidade 

Até o século passado a principal preocupação das organizações mundiais de saúde era com as 

doenças infecciosas. A principal característica dessas doenças é que não havia a necessidade 

de um acompanhamento e monitoramento prolongado; o importante era o tratamento e a 

prevenção. Com o intenso trabalho realizado pela saúde pública, foram obtidos bons 

resultados nessa área, o que permitiu o aumento da expectativa de vida da humanidade.  

Com o aumento do tempo de vida da população, a incidência de doenças como hipertensão, 

diabetes mellitus e asma também aumentou e passou a ser um ponto de preocupação da saúde 

no século XXI. Essas doenças são ditas crônicas porque necessitam de um tratamento 

prolongado, em que muitas vezes não existe a cura, e sim uma convivência com elas, com o 

objetivo de obter qualidade de vida próxima à normal. A aderência ao tratamento e o 

acompanhamento adequado dos pacientes com doenças crônicas são necessários, pois é 

preciso conscientizá-los de seu estado clínico e fazer com que sigam corretamente o 

tratamento adequado. Tratar da doença não é entendido aqui como o único remédio; é preciso 

“olhar” e tratar o paciente. Essa mudança de abordagem, com atendimento centrado no 

paciente, é hoje foco de muita discussão e estudos. 

Com o avanço da tecnologia, principalmente de seus ramos relacionados à informação, 

ocorreram mudanças nas relações sociais e econômicas. Devido a esss transformações, as 

organizações se viram obrigadas a modificar a abordagem de tratamento de seus clientes. Já 

não é mais suficiente apenas oferecer produtos e serviços. Com efeito o acesso à informação e 

ao produto é tão fácil que não apresenta barreiras ao cliente que deseja trocar ou adquirir um 

produto ou serviço. Estudos realizados por pesquisadores da área de administração e 

marketing demonstraram que a melhor abordagem é tentar reter o cliente, fazer com que ele 

se torne fiel à marca, através do acompanhamento de suas atividades junto à empresa. As 

organizações utilizaram-se da tecnologia para conseguir realizar o acompanhamento do 

cliente, tecnologia esta denominada CRM.  

A saúde, por sua vez, utiliza-se da tecnologia com o objetivo de obter sucesso na monitoração 

e no acompanhamento de pacientes crônicos. O que tem se verificado nessas aplicações é que 

o objetivo continua focado no tratamento e acompanhamento da doença, e não do doente.  
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Ao adaptar os conceitos da tecnologia CRM, elaborou-se o modelo GRPC, que possibilita um 

atendimento centrado no paciente, ao incentivar a gestão do relacionamento deste com o seu 

médico, por meio de acompanhamento personalizado. O modelo, ao utilizar outros meios de 

comunicação, como por exemplo a internet ou o telefone, permite atender as necessidades do 

paciente ao coletar o maior número de informações. Com isso, fornece uma orientação clínica 

adequada e estimula a aderência ao tratamento recomendado. 

A tecnologia CRM e a criação de centrais de interação com o cliente permitiram que as 

empresas pudessem obter, integrar e processar as informações desses clientes e disponibilizá-

las para todas as áreas da empresa. No modelo GRPC, ao adaptar a arquitetura da tecnologia 

CRM, foi possível elaborar um aplicativo que integra o Eletronic Health Record (EHR), os 

sistemas de apoio à decisão e as soluções de telemedicina, para permitir o acompanhamento e 

monitoramento de pacientes crônicos. Verificou-se que somente o aplicativo não é o bastante 

para comportar o modelo; assim, as centrais de relacionamento de pacientes crônicos foram 

propostas para suportar toda a infra-estrutura, tanto as tecnológicas quanto a de recursos 

humanos.  

O modelo GRPC, ao fornecer a oportunidade de comunicação entre o médico e seu paciente 

através de mais de um canal, sem depender somente das consultas presenciais, permite o 

acompanhamento contínuo desse paciente. Permite, também, o aumento do campo de atuação 

do médico, pois a assistência ao paciente não fica restrita somente ao atendimento em 

ambulatórios, hospitais, farmácias, pronto atendimento e consultórios. 

Ao modelar uma central de monitoração de diabéticos, utilizando o modelo GRPC, foi 

possível determinar os requisitos necessários para a implantação do modelo. A modelagem 

dos processos da central de monitoração de diabéticos permitiu verificar que o modelo GRPC 

propõe uma outra forma de comunicação entre o médico e o paciente, além de mais uma 

possibilidade de organização do atendimento desse paciente. 

Quanto ao desenvolvimento do software que permitiu realizar uma avaliação preliminar do 

comportamento da central, foi possível verificar que a modelagem de negócio ajudou a 

determinar qual o processo mais adequado para a simulação, além de auxiliar a definir os 

requisitos, o escopo e as limitações do sistema.  

Na modelagem do sistema, ao seguir o mapeamento da arquitetura inicial a partir dos modelos 
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de negócio, concluiu-se que este mapeamento é possível. Com relação ao proposto pela 

Rational University (92), algumas adaptações foram realizadas e acredita-se que com isso foi 

possível acrescentar melhorias no método de mapeamento. A forma de encontrar os possíveis 

casos de uso do sistema era muito vaga, já que no método original os processos de negócio do 

caso de uso de negócio são analisados para se encontrar os casos de uso do sistema. Percebeu-

se na prática que analisar o fluxo de trabalho e o detalhamento textual do caso de uso de 

negócio facilitou muito a definição dos casos de uso do sistema.  

A modelagem de negócio da central de monitoração e o modelo de casos de uso do sistema 

permitiram encontrar com mais facilidade as características do sistema que auxiliaram na 

seleção da tecnologia para a sua implementação. 

Ao utilizar a tecnologia orientada a agentes para o desenvolvimento do sistema TeleDM 

notou-se que determinar e encontrar os agentes não era simples e que não existia na literatura 

um método claro e fácil de aplicar. Ao analisar essa tecnologia, conclui-se que ela é uma boa 

opção na modelagem de elementos ativos, enquanto que a tecnologia de orientação a objetos 

permite uma boa modelagem de elementos passivos. Assim, propôs-se a utilização das duas 

tecnologias, de maneira que os agentes representariam os elementos ativos do sistema e os 

objetos os elementos passivos. 

Apesar da indicação de vários autores (ver item 4.5.2) para utilizar os casos de uso na 

definição dos objetivos e planos dos agentes, verificou-se que não é tão simples encontrá-los a 

partir da especificação dos casos de uso. Devido a essa dificuldade, foi proposto, a partir dos 

casos de uso, elaborar cenários de modo a facilitar a definição dos objetivos e planos dos 

agentes. 

 Os estilos existentes para a elaboração do fluxo de eventos dos cenários, entretanto, não 

permitem representar a interação entre os agentes. Procurou-se, na redação de textos, um 

estilo que pudesse atender a necessidade de descrever a interação entre os agentes e, assim, 

encontrou-se o roteiro. Ao utilizar o roteiro para a descrição dos cenários, pode-se notar que a 

interação entre os agentes é representada pelo diálogo entre os personagens e a interação entre 

o agente e os seus objetos, pelos parágrafos do roteiro. 

As simulações para validar o sistema demonstraram que a arquitetura projetada com a 

utilização da tecnologia orientada a agentes e objetos alcançou seus objetivos. Existe 
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cooperação entre os agentes, há transparência no funcionamento e o sistema fornece as 

orientações e condutas de acordo com o esperado, assim como a identificação do paciente nas 

situações previstas.  

Resultados preliminares das simulações demonstraram o potencial do modelo quanto à 

otimização da quantidade de consultas presenciais e ao acompanhamento do paciente crônico 

pelo médico. O sistema, ao emitir alertas ao médico e possibilitar que ele tenha informações 

contínuas dos valores de glicemia e do estado clínico do paciente, permite que se possa 

interferir imediatamente no tratamento do paciente, ao contrário do que ocorre na forma 

tradicional, em que se depende somente de resultados de exames apresentados nas consultas 

presenciais. 

As simulações demonstraram que o sistema, ao solicitar a marcação de consultas, pode 

otimizar o agendamento de consultas presenciais de acordo com a necessidade do paciente. 

Espera-se que em trabalhos futuros, com a aplicação do modelo em casos reais, seja possível 

comprovar que o modelo GRPC pode tornar o atendimento ao paciente crônico personalizado, 

com qualidade e permitir melhor qualidade de vida ao médico, ao paciente e a seus familiares. 

Além da viabilidade prática também é necessário fazer um estudo para verificar a viabilidade 

econômica do modelo. Finalmente, um outro trabalho a ser realizado é o estudo com “grupo 

controle” para comprovar que o modelo realmente aumenta a efetividade do tratamento.  

Com relação ao sistema TeleDM, é preciso, no futuro, implementar as funcionalidades que 

atendam os demais requisitos e, na arquitetura analítica, verificar a possibilidade de utilizar os 

conceitos de datawarehouse e data mining.  

A plataforma de agente CENINT que foi utilizada no sistema TeleDM, apesar de ter sido 

suficiente para o sistema desenvolvido, precisa ser melhorada, por exemplo no uso de padrões 

como o KQML ou FIPA-ACL para a implementação de seu ambiente de comunicação. 

A obtenção de bons resultados com o uso de técnicas de roteiro para a representação da 

interação entre agentes, e entre agentes e seus objetos sugere que, no futuro, estudos podem 

ser feitos para analisar a utilização das técnicas cinematográficas na produção de software. 

Este trabalho tem a motivação maior de ser um promotor de desenvolvimentos de soluções 

para problemas relacionados à qualidade de vida das pessoas. Nascido por inspiração do 
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tratamento de pacientes crônicos, como os  portadores de diabetes mellitus, busca apresentar 

propostas de soluções para o seu atendimento e para o desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem os pacientes e os profissionais de saúde no convívio com essa doença, enquanto as 

pesquisas médicas não apresentem terapêutica de cura. A abordagem interdisciplinar (médica 

e de tecnologia da informação) busca dar atratividade à pesquisa cruzada. A 

interdisciplinaridade tem como objetivos dar aos médicos um testemunho da possibilidade de 

avanços com a utilização da tecnologia da informação, bem como dar aos profissionais de 

tecnologia da informação um testemunho das possibilidades de aplicação de seus recursos na 

promoção direta da qualidade de vida das pessoas. Esse campo de pesquisa é altamente 

promissor, pois os avanços na área da tecnologia da informação vão, a cada dia, tornando 

possível novas formas de trato nas questões médicas. A redução do custo de utilização dessas 

novas tecnologias permite considerá-las para o aumento da abrangência e qualidade dos 

cuidados médicos que, por sua vez, estão diretamente ligados à qualidade de vida da 

população. 
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Apêndice A – Relatório das ações executadas pelo agente diabetologista numa 
consulta 

O relatório apresentado a seguir constituem-se de ações executadas pelo agente diabetologista 

durante a análise do resultado de glicemia. O agente enfermeiro, de posse do resultado de 

exame, procura por um especialista que possa analisá-lo. O agente diabetologista, podendo 

executar a tarefa, se oferece para realizar a atividade. O agente enfermeiro, por sua vez, 

contrata-o e envia a ordem de serviço. Após a analise do resultado, verifica-se a necessidade 

de interação com o paciente para fornecer um laudo. Isso é feito pelo agente diabetologista, 

que pode então emitir a orientação final. As mensagens trocadas entre os agentes estão 

destacados em negrito. 
 
Name: Diabetologista 
Contract/Order:  Without Contract 
My role is Diabetologista and my code is 5 
I've stored DiabetologistaCloset.amb. 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll wait a announce! 
I've just received a message! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll analyse the announce! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Atendente 
To: Diabetologista 
Subject: Announce 
Text: 
484583554;ApresentarMenuPrincipal;monitorar_glicemia;action_prize;100 
I'll process the Announce 
I'm analysing the announce! 
I don't have the needed action! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll wait a announce! 
I've just received a message! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll analyse the announce! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: Announce 
Text: 
484610052;fornecer_resultado;analisar_glicemia;action_prize;100 
I'll process the Announce 
I'm analysing the announce! 
I have the analisar_glicemia to offer with value 100 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'm offering my services! 
I'm saying to barrier that I have a message to send 
I'm sending the message 
Connected to /127.0.0.1localhost/127.0.0.1:4627 
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I've sent 
Order1|Enfermeira|localhost|Diabetologista|localhost|Bid|Answer|analisar_gl
icemia;100 
I've sent the bid with sucess! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll wait a contract! 
I've just received a message! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: AwardPerfect 
Text: 
analisar_glicemia 
I'll process the AwardPerfect 
I'm a perfect partner! 
I receive an award from my new partner Enfermeira 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll sign the contract! 
 
Contract/Order: Order1 
I'm saying to barrier that I have a message to send 
I'm sending the message 
Connected to /127.0.0.1localhost/127.0.0.1:4627 
I've sent 
contract2|Enfermeira|localhost|Diabetologista|localhost|AcceptCoalition|Inf
orm|  
I've sent the accept coalition with sucess! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to null! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll wait a order! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: WorkOrder 
Text: 
analisar_glicemia;C:\Documents and Settings\Administrator\My 
Documents\MarciaIto\doutorado\TeleDM\Desenvolvimento\Implementacao\srcSim\C
MD/agents/Enfermeira;Joao da Silva_GlycemiaForm_3.amb;Glicemia 
I'll process the WorkOrder 
I'm analysing the order! 
I've restored my closet! 
I've stored DiabetologistaCloset.amb. 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll choose a plan! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to null! So I'll choose a plan! 
The goal 0 choosed: analisar_glicemia 
I have 1 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
avaliar_glicemia 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 1 actions 
I'll do avaliar_glicemia 
I'll analyse the glycemia result! 
I've read Joao da Silva's form! 
The glicemia value is 35 
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I'm saying that Joao da Silva has hipoglicemia so we have to continue the 
investigation! 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! The name of the file is 
Joao da Silva_GlycemiaForm_3 
The result of the avaliar_glicemia is true 
I've stored DiabetologistaCloset.amb. 
I have to execute this orientarHipoglicemia 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll choose a plan! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to null! So I'll choose a plan! 
The goal 0 choosed: orientarHipoglicemia 
I have 1 plans to choose 
I'm autonom for this goal! 
The plan 0 choosed has these actions:  
investigar_hipoglicemia 
emitir_laudo 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll execute my plan! 
I start to execute my plan! 
I've restored my closet! 
My list has 2 actions 
I'll do investigar_hipoglicemia 
I'll analyse the hypoglycemia result! 
I've read Joao da Silva's form! 
The patient Joao da Silva was classified as grave hypoglycemia 
I'm asking if the patient is conscious! 
The patient is conscious! 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! The name of the file is 
Joao da Silva_GlycemiaForm_3 
I'm asking if the patient is confuse! 
The patient isn't confuse! 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! The name of the file is 
Joao da Silva_GlycemiaForm_3 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! The name of the file is 
Joao da Silva_GlycemiaForm_3 
The result of the investigar_hipoglicemia is true 
I'll do emitir_laudo 
I'll write my conclusions! 
Joao da Silva is hipoglicemia grave, so  procure por ajuda e vá o mais 
rápido possível a um local de pronto atendimento! O seu médico será avisado 
pelo telefone! 
I've write in the Joao da Silva's glycemia form! The name of the file is 
Joao da Silva_GlycemiaForm_3 
The result of the emitir_laudo is true 
I've stored DiabetologistaCloset.amb. 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll tell my partner that I've done the service, yet! 
I've restored my closet! 
This is the answer to analisar_glicemia 
My message work done is:  
analisar_glicemia;Y;C:\Documents and Settings\Administrator\My 
Documents\MarciaIto\doutorado\TeleDM\Desenvolvimento\Implementacao\srcSim\C
MD/agents/Diabetologista;Joao da Silva_GlycemiaForm_3.amb;Glicemia 
I'm saying to barrier that I have a message to send 
I'm sending the message 
Connected to /127.0.0.1localhost/127.0.0.1:4627 
I've sent 
Order1|Enfermeira|localhost|Diabetologista|localhost|WorkDone|Inform|analis
ar_glicemia;Y;C:\Documents and Settings\Administrator\My 
Documents\MarciaIto\doutorado\TeleDM\Desenvolvimento\Implementacao\srcSim\C
MD/agents/Diabetologista;Joao da Silva_GlycemiaForm_3.amb;Glicemia 
I told my partner that I've  done the work. So, I'll wait a order 
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I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and Now, I'm working 
to Enfermeira! So I'll wait a order! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Enfermeira 
To: Diabetologista 
Subject: WorkConcluded 
Text: 
analisar_glicemia 
I'll process the WorkConcluded 
My partner Enfermeira doesn't need my services. So I'll wait for another 
announce! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll wait a announce! 
I've just received a message! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll find a work! 
So I'll analyse the announce! 
I'm Diabetologista and I'll read my new message! 
My message number: 1 
From: Atendente 
To: Diabetologista 
Subject: End 
Text: 
  
I'll process the End 
I'm ending my participation in this society... 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is passive and I'll finish the 
work! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is I'll finish the work! and I'll 
finish the work! 
I'm Diabetologista, my role in this cicle is I'll finish the work! and I'll 
finish the work! 
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Apêndice 2 – Implementação do Caso de Uso “Monitorar Níveis Glicêmicos” 

Nesse apêndice apresenta-se um exemplo da implementação de um dos casos de uso do 

sistema TeleDM. Optou-se pelo caso de uso “monitorar níveis glicêmicos”, pois é o que 

apresenta as interações entre dois agentes e as análises do resultado de exame pelo agente 

diabetologista.  

Inicialmente, encontrou-se os cenários e as cenas que se encontram sintetizadas na tabela 

A3.1. 
Tabela A3.1 – Análise do fluxo de evento encontrando os cenário e as cenas no caso de uso “monitorar 

níveis glicêmicos”. 
Fluxo de eventos Cenário Cenas 

Fluxo Básico Paciente 
Normoglicêmico 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Orientar paciente normoglicêmico 
 Terminar contato I 

Fluxo Básico Paciente 
Hiperglicêmico sem 
intercorrência 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Avaliar hiperglicemia 
 Orientar paciente hiperglicêmico I 
 Terminar contato I 

Fluxo Alternativo: 
Notificar o médico da 
conduta dada ao 
paciente 

Avisando médico por e-
mail de paciente com 
hiperglicemia 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Avaliar hiperglicemia 
 Orientar paciente hiperglicêmico II 
 Avisar o médico por e-mail 
 Terminar contato I 

Fluxo Alternativo: 
Notificar o médico da 
conduta dada ao 
paciente 

Avisando médico por e-
mail e telefone de 
paciente com 
hiperglicemia 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Avaliar hiperglicemia 
 Orientar paciente hiperglicêmico III 
 Avisar o médico por e-mail e telefone 
 Terminar contato II 

Fluxo Alternativo: 
Notificar o médico da 
conduta dada ao 
paciente 

Avisando médico por e-
mail de paciente com 
hipoglicemia 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Avaliar hipoglicemia 
 Orientar paciente hipoglicêmico I 
 Avisar o médico por e-mail 
 Terminar contato I 

Fluxo Alternativo: 
Notificar o médico da 
conduta dada ao 
paciente 

Avisando médico por e-
mail e telefone de 
paciente com 
hipoglicemia 

 Informar resultado de glicemia 
 Analisar resultado 
 Avaliar hipoglicemia 
 Orientar paciente hipoglicêmico II 
 Avisar o médico por e-mail e telefone 
 Terminar contato II 
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A descrição sumária de cada cena é listada a seguir: 

 Informar resultado de glicemia – Os dados do paciente são encaminhados para o 

agente enfermeiro que abre uma ocorrência e um formulário de glicemia. O atendente 

da central informa para o agente enfermeiro a data, a hora e o resultado do exame do 

paciente. O agente enfermeiro percebe que não consegue analisar o resultado de 

exame e procura por um agente que o faça. O agente diabetologista se candidata e é 

contratado. 

 Analisar o resultado – O agente diabetologista analisa o resultado do exame e emite o 

diagnóstico inicial. 

 Avaliar hiperglicemia – O agente diabetologista constata que o diagnóstico inicial do 

paciente é hiperglicemia e realiza uma investigação para classificá-la. 

 Avaliar hipoglicemia – O agente diabetologista constata que o diagnóstico inicial do 

paciente é hipoglicemia e realiza uma investigação para classificá-la. 

 Orientar o paciente normoglicêmico – O agente diabetologista, ao constatar que o 

paciente está normoglicêmico, emite o laudo e as orientações a serem dadas ao 

paciente. Envia o resultado para o agente enfermeiro. 

 Orientar o paciente hiperglicêmico I – O agente diabetologista avalia o paciente e 

conclui que ele está em estado hiperglicêmico, que merece atenção, porém não há 

necessidade de comunicar o médico sobre o fato. Escreve e envia o laudo para o 

agente enfermeiro. 

 Orientar o paciente hiperglicêmico II – O agente diabetologista avalia o paciente e 

conclui que ele está em estado hiperglicêmico e que é preciso avisar o seu médico por 

e-mail sobre o fato. Escreve e envia o laudo para o agente enfermeiro. 

 Orientar o paciente hiperglicêmico III – O agente diabetologista avalia o paciente e 

conclui que ele está em estado hiperglicêmico e que é preciso avisar imediatamente o 

seu médico sobre o fato. Escreve e envia o laudo para o agente enfermeiro. 

 Orientar o paciente hipoglicêmico I – O agente diabetologista avalia o paciente e 
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conclui que ele está em estado hipoglicêmico leve e que portanto é preciso avisar o 

seu médico por e-mail sobre o fato. Escreve e envia o laudo para o agente enfermeiro. 

 Orientar o paciente hipoglicêmico II – O agente diabetologista avalia o paciente e 

conclui que ele está em estado hipoglicêmico moderado ou grave e que é preciso 

avisar imediatamente o seu médico sobre o fato. Escreve e envia o laudo para o agente 

enfermeiro. 

 Avisar o médico por e-mail – O agente enfermeiro, ao receber o resultado da análise 

do resultado de exame, verifica que é preciso comunicar o médico. Resgata os dados 

do médico e envia-lhe o e-mail. 

 Avisar o médico por e-mail e telefone – O agente enfermeiro, ao receber o resultado 

da análise do resultado de exame, verifica que é preciso comunicar imediatamente o 

médico. Resgata os dados do médico e envia-lhe o e-mail. No mesmo instante emite 

uma mensagem com os dados de telefone e nome do médico, para que o atendente 

entre em contato por telefone com o médico do paciente.   

 Terminar contato I – O agente enfermeiro transmite a orientação dada pelo agente 

diabetologista à atendente da central. O agente enfermeiro transcreve o laudo do 

diabetologista para o formulário de glicemia e armazena-o. 

 Terminar contato II – O agente enfermeiro transmite a orientação dada pelo agente 

diabetologista à atendente da central e solicita que o atendente entre em contato com o 

médico do paciente, fornecendo o nome e o número do telefone dele. O agente 

enfermeiro transcreve o laudo do diabetologista para o formulário de glicemia e 

armazena-o. 

Em seguida, as cenas foram organizadas no diagrama de atividade que se encontra na Figura 

A3.1. 
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Figura A3.1 – O diagrama de atividade das cenas do caso de uso “monitorar níveis glicêmicos” 

Na seqüência, os cenários foram detalhados em forma de roteiro. A seguir tem-se a descrição 

da cena  “paciente normoglicêmico”: 
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Cena: Informar resultado de glicemia  
 

O AGENTE-ATENDENTE aguarda a resposta do que o paciente 
deseja fazer.  

ATENDENTE – (informa) O 
paciente deseja monitorar a 
sua glicemia. 

AGENTE-ATENDENTE – (chama) 
Eu sou a agente-atendente e 
preciso de alguém que saiba 
monitorar a glicemia. 

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(responde)Eu sou um agente-
Enfermeiro e posso 
monitorar a glicemia. 

AGENTE-ATENDENTE – 
(informa) Você está 
contratado. 

AGENTE-ATENDENTE – 
(requisita) O usuário 
deseja monitorar a glicemia 
do paciente E10-0001, com 
nome João da Silva e 
telefone 9999-9999. 

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(responde)OK. 

A AGENTE-ENFERMEIRO abre uma ocorrência preenchendo a 
matrícula, data e hora de início do contato e começa a 
coleta do resultado da glicemia medida.  

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(pergunta) Em que dia o 
paciente João mediu a sua 
glicemia? 

ATENDENTE – (resposta) 
99/99/9999. 

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(pergunta) Qual foi o 
horário da medida? 

ATENDENTE – (resposta) 
99:99 
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AGENTE-ENFERMEIRO – 
(pergunta) Qual foi o 
valor? 

ATENDENTE – 80 

O AGENTE-ENFERMEIRO pega um formulário de glicemia  do 
paciente e o preenche com matrícula, data, hora e valor 
da glicemia.  

AGENTE-ENFERMEIRO – (chama) 
Eu sou a agente-enfermeiro 
e preciso de alguém que 
saiba analisar a glicemia. 

AGENTE-DIABETOLOGISTA – 
(responde)Eu sou um agente-
diabetologista e posso 
analisar a glicemia. 

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(informa) Você está 
contratado. 

AGENTE-ENFERMEIRO – 
(requisita) Preciso que 
analise e forneça-me um 
laudo do resultado de 
glicemia do paciente E10-
001. O valor de glicemia 
dele foi 80. 

AGENTE-DIABETOLOGISTA – 
(informa) OK. 
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A partir do detalhamento das cenas encontram-se os agentes e os objetos que eles manipulam. 

Pela análise do roteiro de cada cena é possível encontrar os objetivos, planos e ações de cada 

agente que pertence ao caso de uso. A tabela A3.2 apresenta a análise feita no caso de uso 

“monitorar diabético”. 
Tabela A3.2 – Análise das cenas encontrando os agentes, os objetivos, os planos e as ações no caso de uso 

“monitorar níveis glicêmicos”. 
Cena Agente Objetivo Plano/ação 

Atendente Monitorar glicemia  Coletar glicemia 
 Apresentar menu principal 

Coletar glicemia  Abrir ocorrência 
 Perguntar data medição 
 Perguntar hora medição 
 Perguntar valor medição 

Informar resultado 
glicemia 

Enfermeiro 

Orientar paciente  Analisar resultado 
 Anotar resultado  
 Mostrar resultado 

Analisar o resultado Diabetologista Analisar resultado  Analisar glicemia 
 Emitir laudo 

Avaliar hipoglicemia Diabetologista Orientar 
hipoglicemia 

 Investigar hipoglicemia 
 Emitir laudo 

Avaliar hiperglicemia Diabetologista Orientar 
hiperglicemia 

 Investigar hiperglicemia 
 Emitir laudo 

Orientar paciente 
normoglicêmico 

Diabetologista Analisar resultado  Analisar glicemia 
 Emitir laudo 

Orientar paciente 
hiperglicêmico I, II, III 

Diabetologista Orientar 
hiperglicemia 

 Investigar hiperglicemia 
 Emitir laudo 

Orientar paciente 
hipoglicêmico I, II 

Diabetologista Orientar 
hipoglicemia 

 Investigar hipoglicemia 
 Emitir laudo 

Comunicar por e-
mail 

 Buscar dados do médico 
 Enviar e-mail 

Avisar médico por e-
mail 

Enfermeiro 

Buscar dados do 
médico 

 Procurar ficha paciente 
 Pegar dados do médico 

Comunicar por 
telefone 

 Buscar dados do médico 
 Enviar e-mail 
 Solicitar telefonema 

Avisar médico por e-
mail e telefone 

Enfermeiro 

Buscar dados do 
médico 

 Procurar ficha paciente 
 Pegar dados do médico 

Orientar paciente  Analisar resultado 
 Anotar resultado  
 Mostrar resultado 

Terminar contato  Escrever relatório 
 Fechar ocorrência  
 Guardar formulário de 

glicemia 

Terminar contato I e II Enfermeiro 

Guardar formulário 
de glicemia 

 Salvar formulário de 
glicemia 
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Após definir os objetivos, planos e ações dos agentes é possível implementar as ações nas 

suas respectivas classes. A seguir tem-se a codificação da ação “perguntar data medição" do 

agente enfermeiro. A interação entre o agente enfermeiro e os objetos “glicemia” (formulário 

de glicemia) e “contato” (ocorrência) estão destacados em negrito no código-fonte. 
/** 

  * Pergunta a data de medida da glicemia 
  */ 
private boolean askGlycemiaDate() throws IOException,  
        ClassNotFoundException,InterruptedException{ 
   boolean ok = false; 
   myWindow.writeAgentScreen("I'm asking the glycemia date!"); 
   String s = "Em que dia o paciente " + contato.getNome() + 
        " mediu a sua glicemia?"; 
   String date = myWindow.askReturnString(s); 
   glicemia = new Glicemia 

(contato.getMatricula(),contato.getNome(),date); 
   myWindow.writeAgentScreen("The glycemia date is: " +  

glicemia.getData()); 
   Calendar calendar = contato.getDataInicial(); 
   date = String.valueOf(calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)) 
    + String.valueOf(calendar.get(Calendar.MONTH)) 
    + String.valueOf(calendar.get(Calendar.YEAR)); 
   String fileName = glicemia.getNome() + "GlycemiaForm_" + date; 
   glicemia.setMyFileName(fileName); 
   if (myCloset.storeMyObject(fileName,glicemia,"Glicemia")) { 
 ok = true; 
 s = "I've write in the " + glicemia.getNome()+  
      "'s glycemia form! The name of the file is " +  
   glicemia.getMyFileName(); 
 myWindow.writeAgentScreen(s); 
 nextGoal = "ColetarGlicemia"; 
    } else { 
      myWindow.writeAgentScreen("I can't write the glycemia form!"); 
 ok = false; 
    } 
    return ok; 
} 
 
 


