
!

!

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

iSalud: Uma Arquitetura para Publicação e 
Distribuição de Sistemas de Informação para o 

SUS 

 
 

 

Philippi Sedir Grilo de Morais 

 

 
Orientador: Prof. D.Sc. Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica da UFRN (área de concentração: 
Engenharia de Computação) como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Ciências. 

 

 

Número de Ordem do PPgEEC: M447 
Natal, RN, junho de 2015 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva – 
CRB-15/692. 

 
 
 
Morais, Philippi Sedir Grilo de 
       iSalud: uma arquitetura para publicação e distribuição de sistemas de 
informação para o SUS / Philippi Sedir Grilo de Morais. – Natal, 2015. 
       42  f.  
 
 
       Orientador: Prof. Dr. Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim. 
       Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica. Área de concentração: Engenharia da Computação. 

 
      
       1. Engenharia Elétrica – Dissertação. 2. Sistemas de softwares – 
Dissertação. 3. Telessaúde – Dissertação. 4. Sistema Único de Saúde – 
Dissertação. 5. Arquitetura distribuída – Dissertação. I. Valentim, Ricardo 
Alexsandro de Medeiros. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. 
Título. 

        
                                                                                      CDU 621.3 

 
 



!

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

iSalud: Uma Arquitetura para Publicação e 
Distribuição de Sistemas de Informação para o 

SUS 

 

 
 

Philippi Sedir Grilo de Morais 

 

 
Orientador: Prof. D.Sc. Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natal, RN, junho de 2015  





!

 

Agradecimentos 
 
 

Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, Roberto e Jane, pela 
dedicação, apoio e amor incondicional. Aos meus familiares, e principalmente a 
minha tia e madrinha Jacqueline, que também sempre me incentivou a seguir na 
área. 

Aos colegas do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), que 
sempre me estimulam a explorar novos conhecimentos, tanto na área de tecnologia 
como em saúde. Agradeço especialmente ao meu orientador, Prof. Ricardo 
Valentim, pelos ensinamentos de vida e pela motivação. Aos Profs. Bruno Gomes, 
Jailton Paiva e Robinson Alves, pelos conselhos e boas conversas desde a 
graduação. Aos amigos Dani e Portelinha, que me apoiaram na realização deste 
trabalho.  

Agradeço imensamente aos meus grandes amigos, pessoas que não 
estiveram comigo apenas nos bons momentos, mas também nos momentos em que 
mais precisei de apoio ao longo dessa jornada.!Joice, Mizziara, Henrique, Aninha, 
Laryssa, Ricardo, Daniele, Janaína, Robinson, Nina e Giovanna.   

A todos aqueles que, apesar de não citados aqui, contribuíram direta ou 
indiretamente com a conclusão dessa dissertação.  

 

  



!

 

Resumo 
 
 

O Programa Telessaúde Brasil Redes foi instituído pelo Ministério da Saúde, em 

2007. Seu principal objetivo é apoiar os profissionais da Atenção Primária em Saúde 

(APS) com ofertas educacionais de qualificação, resultando em condições mais 

favoráveis na fixação do profissional em áreas remotas. A formulação e gestão dos 

serviços de telessaúde são realizadas por núcleos técnico-científicos, que são 

administrados por instituições públicas de ensino superior e responsáveis por prover 

ferramentas e serviços no contexto das regiões em que se encontram. Entretanto, os 

problemas gerados por essa descentralização é o desenvolvimento de várias 

ferramentas, com diferentes tipos de linguagem, arquitetura, sem qualquer 

regulamentação e integração das informações com o Ministério da Saúde. Com o 

objetivo de resolver o problema exposto, propõe-se a especificação, implementação 

e validação de um modelo arquitetural para o desenvolvimento e distribuição de 

ferramentas de software dentro do Sistema Único de Saúde. Essa arquitetura 

proposta permite que as ferramentas desenvolvidas nos núcleos sejam partilhados 

entre os demais núcleos, evitando, dessa forma, a utilização desnecessária de 

recursos. 

 

Palavras-chave: Telessaúde. Arquitetura distribuída. Sistemas de software. 

Integração da informação. Sistema Único de Saúde.  
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Abstract 
 
 

The Brazil Telehealth Networks Program was established by the Ministry of Health in 

2007. Its main objective is to support professionals in Primary Health Care (PHC) by 

offering educational qualification, resulting in more favorable conditions to fixate the 

professional in remote areas. The formulation and management of telehealth 

services are performed by scientific and technical centers that are operated by public 

institutions of higher education and responsible for providing tools and services in the 

context of the regions where they are. However, one of the problems generated by 

this decentralization is the development of various tools with different types of 

language, architecture and without any regulation and integration of information with 

the Ministry of Health. Aiming to solve the above problem, we propose the 

specification, implementation and validation of an architectural model in the 

development and distribution of the Unified Health System software tools. This 

proposed architecture enables tools developed in telehealth center to be shared 

among the other centers, thereby preventing the unnecessary use of resources. 

 

Keywords: Telehealth. Distributed architecture. Software systems. Integration of 

information. Unified Health System. 
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Capítulo 1 
 
Introdução 
 

O Brasil é um país de dimensões continentais e com uma grande diversidade 

cultural, social e econômica. Estas características criam um ambiente desafiador, 

sobretudo quando se trata da saúde pública. Os desafios neste campo permeiam 

principalmente a garantia dos princípios estabelecidos na constituição brasileira e 

que estão descritos no Sistema Único de Saúde (SUS), os quais visam 

essencialmente garantir a todo brasileiro o acesso aos serviços de saúde de forma 

equânime e com qualidade (ANDRADE e ANDRADE, 2010).  

No Brasil, quando se consideram as distâncias, o tamanho populacional e a 

densidade demográfica, verifica-se o quão desafiador é cumprir o que está 

preconizado nos princípios e diretrizes do SUS, uma vez que as ações voltadas para 

saúde devem ser pensadas em escala nacional, sem esquecer-se dos aspectos 

regionais e locais (MENICUCCI, 2009). Diante deste cenário, no período de 2005 a 

2007, no Brasil foram iniciadas algumas ações importantes, cujo um dos objetivos foi 

abordar esta problemática. Segundo WEN (2008) e SILVA (2013), neste período 

ocorreram três marcos: 

I)        O primeiro marco foi o lançamento da Telemedicina no Brasil. Esse fato 

ocorre por meio de uma demanda induzida no Edital de 2005 do Programa 

“Institutos do Milênio” do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Esta ação teve um significado importante 

e sinalizou para as universidades e para os pesquisadores brasileiros a 

relevância desta temática. Neste mesmo ano, foi aprovado o Projeto de 

Telemedicina intitulado “Estação Digital Médica” (EDM-Milênio), formando 

então um consórcio de nove instituições cujo propósito era consolidar a 

Telemedicina no Brasil. 

II)       O segundo marco surgiu com a elaboração do Projeto de Telemática e 

Telemedicina em apoio à Atenção Primária no Brasil, por solicitação do 
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Ministério da Saúde, de dezembro de 2005 a maio de 2006. Neste 

período, formaram-se nove Núcleos que tinham como meta a implantação 

de 900 pontos na Atenção Primária a Saúde.  Essa ação resultou na 

criação do Programa Telessaúde Brasil, que foi institucionalizada por meio 

da Portaria GM/MS nº 35 de 04 de janeiro de 2007 do Ministério da Saúde. 

Então, iniciando o Projeto Piloto da Telessaúde no Brasil cujo objetivo era 

apoiar à Atenção Primaria a Saúde, por meio dos nove Núcleos, há época 

formados. 

III)   O terceiro marco iniciou-se em 2006 com o Projeto da Rede Universitária de 

Telemedicina (RUTE) da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). A 

RUTE/RNP teve como objetivo criar uma infraestrutura de 

videoconferência nos Hospitais Universitários (HUs). O objetivo foi 

desenvolver atividades direcionadas para educação e assistência por meio 

da rede de comunicação da RNP. A RUTE é um projeto que conta com 

uma coordenação nacional e, desde daquele período até o presente, 

ainda se encontra em expansão junto aos HUs. 

A Telessaúde desde o início passou então por um largo processo de 

construção e diante da evolução do Programa desde de sua criação em 2007. De 

2009 a 2011 o Programa ganha a adesão de mais Núcleos de Telessaúde em todo o 

Brasil, e neste período ficou compreendido que se tratava de algo mais amplo, uma 

vez que os serviços disponibilizados pelos Núcleos poderiam estar integrados e 

disponibilizados em rede. Uma nova nomenclatura foi institucionalizada formalmente 

por meio da Portaria Nº 2.546, de 27 de outubro de 2011 que redefine e amplia o 

Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes. A portaria representa um novo marco, pois distingue de 

forma clara toda a estrutura (as entidades que compõe a telessaúde, papeis e 

serviços), bem como a forma da gestão e do funcionamento.   

Ao pesquisar todo o processo de criação e implantação da telessaúde no 

Brasil é possível identificar a preocupação em fortalecer as políticas nacionais sob o 

aspecto da Atenção Básica em Saúde. Neste sentido, tais políticas nacionais se 

apresentaram como assertivas, pois a telessaúde constitui-se com uma estratégia 

boa, simples e que pode garantir o atendimento em larga escala (SOUZA et al., 

2012), (SANTOS et al., 2010) e (KOLLING, 2008). Todavia, alguns problemas se 
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apresentaram com o processo de expansão da telessaúde em 2011. Já durante o 

processo de criação em 2007, tais problemas deveriam existir, porém não eram 

ainda percebidos, pois tratava-se apenas de um projeto piloto com nove núcleos, 

fator que certamente dificultava um mapeamento com visões macro e micro todo 

processo de criação e consolidação destes núcleos. 

O processo de implantação e manutenção de um Núcleo de Telessaúde é 

altamente complexo, é necessário definir quais tecnologias vão ser utilizadas; que 

rotinas e protocolos vão ser adotados para o provimento dos serviços; quais 

recursos são necessários, e qual a forma de monitoramento e avaliação das 

atividades. Para CASTRO FILHO et al. (2007), um processo de Telessaúde é muito 

mais do que uma mera interação virtual entre um solicitante e um teleconsultor 

através da Internet. Toda a estrutura por trás do oferecimento desses serviços é 

complexo tendo sempre como objetivo vencer a barreira geográfica existente entre 

as partes que formam o todo (BRASIL, 2012). 

Nesta perspectiva, é possível racionar sobre três grandes desafios e 

problemas que podem ser identificados no Programa Telessaúde Brasil Redes, são 

estes: 1) Processo de Implantação e Criação dos Núcleos; 2) Heterogeneidade; 3) 

Conectividade. A Figura 1 apresenta um esquema que ilustra tal problemática 

apontada e suas derivações. 
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Figura 1. Problemas e Desafios do Programa Telessaúde Brasil Redes. 

  

No âmbito do processo de implantação e criação dos núcleos na fase do 

projeto piloto não houve um mapeamento deste processo. Deste modo, cada núcleo 

desenvolveu suas atividades de criação e implantação de acordo com suas 

demandas e necessidades regionais, sem se preocupar em documentar ou 

descrever de forma sistematizada todo o processo. Esse fator criou uma lacuna, pois 

o mapeamento do processo seria um instrumento importante no processo de 

expansão para os novos Núcleos de Telessaúde que poderiam utilizar-se das 

experiências adquiridas. Neste sentido, o mapeamento sistematizado do processo 

de criação e implantação constituísse como um dos elementos para gestão do 

conhecimento no Programa Telessaúde Brasil Redes. Este representa uma base 

importante para todos os novos núcleos, fator que implicaria na otimização dos 

recursos uma vez que promove a mitigação de erros recorrentes, uma vez que estes 

foram mapeados anteriormente por outros núcleos. Outrossim, o mapeamento do 

processo de implantação padroniza um conjunto de ações que facilita o 

monitoramento e avaliação dos núcleos que estão em constituição. 
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A heterogeneidade é um dos elementos bastante presentes na constituição 

da telessaúde no Brasil. Esse aspecto ocorre essencialmente sobre dois pontos. O 

primeiro diz respeito a diversidade cultural, social, regional e local, fatores que 

geram demandas e prioridades diferentes para cada Núcleo, isso desde o processo 

de implantação, até a definição dos serviços de teleconsultoria a serem ofertados. 

Diversos aspectos atuam nesse ponto, tais como, articulações como gestores 

estaduais e municipais e diversos problemas pertinentes a esta atividade, por 

exemplo, resistência política e resistência do profissional, fator decorrente da falta de 

conhecimento do que é a telessaúde. O segundo trata da falta de padronização, da 

definição do arcabouço tecnológico, bem como, da definição de um modelo de 

dados. Este último tem serias implicações principalmente quando se trata do 

monitoramento e do acompanhamento das ações dos Núcleos de Telessaúde, por 

exemplo, como é possível medir e avaliar o desempenho da telessaúde cuja entrada 

de dados não foi projetada segundo uma nomenclatura padrão? Este tipo de 

questionamento é recorrente em pesquisas que tentam avaliar a telessaúde no 

Brasil (ARRUDA et. al., 2012). 

Vinculado a esses problemas apontados, não existe ainda no Programa 

Telessaúde Brasil um local de compartilhamento das tecnologias já desenvolvidas 

pelos Núcleos, este fator aumentou ainda mais a heterogeneidade e multiplicou os 

esforços de manutenção e implantação do aparato tecnológico, uma vez que os 

núcleos desenvolveram sistemas com a mesma natureza várias vezes, por exemplo, 

os sistemas de teleconsultorias onde cada Núcleo desenvolveu um, o que poderia 

ter sido minimizado caso houvesse um repositório nacional de aplicativos da 

telessaúde. Todavia, estes problemas constituem-se como fator natural do processo 

de construção da própria telessaúde, uma vez que os núcleos desenvolveram suas 

plataformas de forma autônoma focados nas demandas regionais e locais, portanto 

não observando as questões pertinentes a avaliação, ao monitoramento, ao 

compartilhamento dos recursos e artefatos produzidos e a centralização das 

informações. 

Esses fatores foram decorrentes do projeto piloto do Telessaúde Brasil, 

todavia foi com a expansão do projeto em 2011, onde o Brasil passou de noves para 

trinta e quatro Núcleos de Telessaúde, com um aumento em mais de 300%. 

Diversas questões apontadas como problemas e desafios pertinentes ao quesito 
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heterogeneidade foram contornadas por meio de decretos, portarias e notas técnicas 

do Programa Telessaúde Brasil Redes (BRASIL, 2014), porém ainda há um largo 

caminho a ser desenvolvido até que haja uma consolidação dos processos 

baseados na qualidade e com foco em resultados. 

Um problema recorrente e que abrange praticamente todo o território 

nacional, em escalas diferentes para cada região, diz respeito à questão da 

conectividade. A telessaúde é um programa pelo qual seus alicerces são 

fundamentados no uso das tecnologias da informação e comunicação. Sendo esse 

um tipo de problema que tem grandes implicações na execução do Programa. Neste 

sentido, há necessidade de utilizar-se de várias estratégias no sentido de contornar 

este problema que efetivamente representa um dos grandes desafios para 

telessaúde. Atualmente o Brasil conta com o Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL), que é uma iniciativa do governo brasileiro cujo objetivo é massificar a oferta 

de acessos banda larga à Internet. A expectativa é que a telessaúde esteja 

contemplada de forma prioritária, portanto, o PNLB certamente irá colaborar de 

forma significativa para a consolidação e massificação também da telessaúde em 

todas as suas dimensões, porém enquanto o PNLB não ocorre faz necessário 

investir em pesquisas e estratégias que possam solucionar esse problema. 

O Programa Telessaúde Brasil Redes tem sido hoje um instrumento 

significativo e estratégico para outros programas do Ministério da Saúde, tais como 

os Mais Médicos, Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e 

Programa Nacional da Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB), justamente por permitir que os médicos menos experientes possam 

compartilhar conhecimentos com médicos mais especialistas ou com mais 

experiência. Esta característica estabelece efetivamente uma rede de 

compartilhamento e acesso aos serviços de saúde, a qual torna-se essencial para 

diversas ações no campo da saúde pública.   
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2.1 Objetivo 

O objetivo geral deste projeto é especificar, implementar e validar um modelo 

arquitetural para distribuição de aplicativos e sistemas na área de saúde, focando 

nos aplicativos desenvolvidos nos Núcleos de Telessaúde do Programa Telessaúde 

Brasil Redes.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente proposta de pesquisa consistem em: 

• Realizar estudos sobre o modelo dos sistemas de informação em telessaúde; 

• Propor um modelo arquitetural para automatizar o processo de comunicação 

na implantação de aplicativos em dispositivos móveis; 

• Desenvolver uma pesquisa entorno do objeto de estudo dessa dissertação de 

mestrado, de modo a elencar quais as tecnologias são as mais adequadas a 

implementação da arquitetura proposta; 

• Elicitar os requisitos da arquitetura a ser desenvolvida; 

• Modelar a arquitetura; 

• Implementar a arquitetura; 

 

2.3 Estrutura do Trabalho 

A presente dissertação de mestrado segue organizada da seguinte forma: O capítulo 

2 descreve os principais temas relacionados ao trabalho desenvolvido. Inicia com 

uma abordagem sobre o Estado da Arte, logo após sobre telessáude; O Capítulo 3 

especifica o funcionamento da Arquitetura para Arquitetura para Publicação e 

Distribuição de Sistemas de Informação para o SUS e os mecanismos envolvidos; 

Por fim, o capítulo 4 irá apresentar as perspectivas para a conclusão do trabalho e 

cronograma a ser executado.   
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Capítulo 2 
Pesquisa Bibliográfica  
 
 
Neste capítulo, foram abordados os temas estudados do trabalho, iniciando com 

uma seção sobre o Estado da Arte, logo após detalhando os conceitos e o 

funcionamento do Programa Telessaúde Brasil Redes. 

 

2.1 Estado da Arte 

A telessaúde é uma tecnologia da informática em saúde que está em ascensão, e 

como tal diversos estudos sugiram e surgem no sentido de entender o impacto 

dessa tecnologia na atenção à saúde.  

No contexto do Programa Telessaúde Redes, as tecnologias de comunicação 

e informação são centrais para o planejamento, monitoramento, avaliação e 

intervenção do Programa nas unidades de atenção à saúde. Desta forma, vários 

estudos foram realizados no sentido de diagnosticar quais os impactos do Programa 

para os serviços de saúde; quais as principais tecnologias, aplicações e desafios 

tecnológicos no contexto da telessaúde; e como é realizada a integração dos 

diversos sistemas existentes no Programa. 

Uma importante contribuição para compreender o panorama do telessaúde, 

quais seus objetivos dentro do contexto da Atenção Básica e quais os impactos do 

Programa nos serviços de saúde é o trabalho de Campos et al (2009). Nesse artigo 

os autores apresentam o telessaúde, detalhando o Projeto Piloto e como essa 

experiência contribuiu para o SUS. Os autores descrevem de forma detalhada os 

processos esperados, a forma de organização e gestão do telessaúde, mostrando 

que em todos os nove estados da etapa inicial houve a incorporação do Programa 

na rotina de trabalho das Equipes de Saúde da Família.  

O trabalho de Cirilo et al. (2012) deu uma importante contribuição para a 

compreensão dos desafios do desenvolvimento de sistemas web no contexto do 

telessaúde. Os autores em seu trabalho os autores detalharam do ponto de vista de 
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Engenharia de Software, os desafios enfrentados para compreender e representar 

protocolos (engenharia do conhecimento) do telessaúde.   

Com relação a Integração de Sistemas para o Programa Telessaúde, Souza 

et al (2012) pesquisou em seu trabalho técnicas, padrões ou arquiteturas existentes 

para realizar essa integração, utilizando em seu estudo a revisão bibliográfica. Como 

resultado, chegou à conclusão que a maioria dos autores pesquisados por ele, 

abordaram a construção de arquiteturas de sistemas voltados para telediagnósticos 

com a utilização de imagens médicas. Na sua pesquisa, realizada com publicações 

da área de computação e informática em saúde nas bases de dados da Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), Scielo, PubMed, IEEE Xplore e de 

dissertações e teses de universidades de todo Brasil, não encontrou nenhuma 

Plataforma ou Sistema de Integração existente, e sim padrões tecnológicos de 

interoperabilidade entre sistemas diferentes, tais como: Extensive Markup Language 

(XML), Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language 

(WSDL), OpenEHR, Health Level 7 (HL7), SNOMED e DICOM. 

Com relação aos desafios de processo de implantação Albuquerque (2013) 

em seu estudo identificou as características e particularidades do projeto, as 

tecnologias adotadas, e os principais fatores influenciadores da implantação, no 

contexto do estado da Bahia. Como resultado do seu estudo, identificou que um 

Núcleo de Telessaúde representa uma proposta de avanço na qualificação e 

fortalecimento da Atenção Básica, com potencialidade de melhorar o acesso aos 

serviços de saúde pela população, melhorar a qualidade da assistência e reduzir os 

deslocamentos desnecessários, através da maior capacitação e resolutividade da 

equipe de Saúde da Família. Entre os principais desafios da implantação, concluiu 

que são a falta ou deficiência de conectividade à rede Internet nas localidades e a 

inserção da telessaúde no processo de trabalho das equipes de saúde da família.  

Observando-se outros trabalhos relacionados a tecnologia, porém não 

diretamente relacionados à telessaúde, Pahl (2015) realiza um estudo sobre 

virtualização para distribuição de sistemas em nuvem. Sua exploração dentro desse 

tema aborda os conceitos de Platform as a Service, que é uma categoria de serviços 

de computação em nuvem que fornece uma plataforma que permite aos clientes 

desenvolver, executar e gerenciar aplicativos da Web sem a complexidade de 

construção e manutenção da infraestrutura tipicamente associada com o 
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desenvolvimento e lançamento de um aplicação ou serviço. Além disso, Pahl (2015), 

assim como Kriz (2014), também apresnta o Docker, um sistema de virtualização 

que aplica os conceitos de Platform as a Service para criar contêineres em 

servidores remotos a fim de fornecer ambientes propícios para o funcionamento de 

sistemas web. 

Entre os trabalhos pesquisados, é observado a tendência de se projetar de 

sistemas de informação cada vez mais integrados e especializados em telessaúde. 

Ainda, Cirilo et al. (2012) demonstra aplicações em telessaúde baseadas na web, 

assim como Albuquerque (2013). Isso mostra a variabilidade de aplicações 

desenvolvidas para diferentes contextos, no entanto a utilização dos mesmos se 

restringe a um contexto restrito e local para o qual foi desenvolvido.  

No entanto, não foram encontrados trabalhos na literatura que promovam a 

distribuição e utilização dos sistemas desenvolvidos fora do seu contexto local ou 

regional, por demais núcleos de Telessaúde. Nesse sentido, a presente proposta de 

pesquisa busca explorar essa lacuna para permitir o amplo acesso aos softwares de 

Telessaúde entre todos os núcleos espalhados pelo Brasil. 

 

 

2.2 O Programa Telessaúde Brasil Redes no Sistema 
Único de Saúde 

A telessaúde é o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para 

atividades à distância, possibilitando a interação entre profissionais da área (WEN, 

2008). O objetivo central da telessaúde é a melhoria da qualidade do serviço da 

saúde no SUS, por meio da qualificação continuada dos profissionais das equipes 

de Saúde da Família. 

No Brasil, essa atividade se fortaleceu com a criação do Programa Telessaúde 

Brasil Redes, em 2007. Inicialmente, eram 9 (nove) núcleos, localizados nos estados 

do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BRASIL, 2012). 
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Devido a boa aceitação do Programa a iniciativa se expandiu através da 

Portaria nº 2.546, atingindo um total de 26 estados da federação. (BRASIL, 2012).  A 

Figura!2 faz uma representação da expansão do Programa Telessaúde Brasil Redes. 

 

Figura 2. Mapa situacional da implantação do Programa Telessaúde Brasil Redes (BRASIL, 2014) 

Dentre os objetivos do Programa Telessaúde Brasil Redes podemos destacar: 

• Melhorar a qualidade do serviço da saúde por meio da qualificação 

continuada dos profissionais das equipes de Saúde da Família. 

• Aumentar a facilidade de acesso a serviços especializados. 

• Agilizar a solução para problemas regionais. 

• Promover a inclusão digital das equipes de Saúde da Família. 

• Formar uma rede integrada para acompanhar os problemas de saúde, das 

diferentes regiões, através da atenção primária. 

• Reduzir o custo da saúde por meio da redução de deslocamentos 

desnecessários e do aumento das atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

• Reduzir a sensação de isolamento dos profissionais de Saúde da Família. 
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2.3.1 Principais eixos do Programa Telessaúde 

  
O Programa Telessaúde possui alguns eixos que norteiam suas ações. Esses 

eixos são transformados em serviços que são ofertados por cada Núcleo de 

Telessaúde. Os Núcleos Técnico-científicos de Telessaúde são as instituições 

formadoras responsáveis pela formulação e oferecimento dos serviços de apoio 

diagnóstico, com ênfase no caráter educativo de suas ações, em que tais ações se 

caracterizam por meio da Tele-educação, Teleconsultorias, Telediagnósticos e 

Segunda Opinião Formativa (BRASIL, 2012). 

 
2.3.1.1 Teleconsultoria 

 

Segundo Alkmim (2012) a teleconsultoria pode ser definida como uma troca 

de informações entre profissionais da saúde remotos e locais. Utilizando as 

tecnologias da comunicação e informação, com o objetivo de esclarecer dúvidas 

sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de 

trabalho (BRASIL, 2012). 

O ponto central dessa atividade é o apoio assistencial ou de consultoria com 

caráter educacional, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva de quem a 

solicita, esclarecendo dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e 

questões relativas ao processo de trabalho (BATISTA et al, 2014). 

 

2.3.1.2 Segunda Opinião Formativa Especializada  
 

A segunda opinião formativa é uma resposta em formato de texto, elaborada 

a partir de evidências sólidas (científica e clinicamente), o qual é gerado a partir das 

perguntas de teleconsultorias que surgem com maior frequência e possuem alto 

grau de relevância em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O objetivo da Segunda Opinião Formativa é a integração da educação com a 

prática profissional, pois o enfoque do aprendizado baseia-se em casos de 

teleconsultorias reais respondidas com base em evidências científicas (WEN, 2008).  

As melhores respostas são publicadas no site da Biblioteca Virtual em Saúde e 

disponibilizadas gratuitamente, resguardando o anonimato do solicitante e do 
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profissional especialista que responde a solicitação (BRASIL, 2012). A Figura 2 

mostra o esquema da submissão de uma teleconsultoria até chegar a uma Segunda 

Opinião Formativa. 

 

2.3.1.3 Tele-educação: a educação mediada por tecnologia  
 

A tele-educação é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em 

que alunos e professores estão separados espacial ou temporalmente, ou seja, não 

estão fisicamente presentes em um ambiente de ensino-aprendizagem.  

No atual cenário brasileiro, a tele-educação ou educação a distância (EaD) 

está associada à utilização tecnologias da informação e comunicação. 

Computadores, smartphones e tablets com internet banda larga são o meio para 

propagação dessa modalidade de ensino. Tais cursos podem ser disponibilizados 

pelo Núcleo de Telessaúde e instituições parceiras, mantendo turmas regulares para 

a capacitação contínua de profissionais de saúde. 

Outra forma de tele-educação é a webpalestra, que é um tipo de 

webconferência, ou seja, existe uma comunicação com voz e vídeo em tempo real. 

Porém, geralmente conta com um palestrante central e a participação de um ou mais 

ouvintes. O funcionamento da webpalestra é bastante parecido com o de uma 

palestra presencial. Inclusive, é possível que os ouvintes interajam com o 

palestrante através de uma ferramenta de bate-papo por texto, disponibilizada 

dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

É importante que seja elaborada uma agenda regular para organizar as 

webpalestra com temas de interesse dos profissionais de saúde e na realidade local 

aos quais esses profissionais estão inseridos, tornando-se rotina no cotidiano 

desses profissionais. A duração recomendada para as sessões é de 30 minutos, a 

qual deve incluir o tempo necessário para o esclarecimento de dúvidas. As 

webpalestras podem ser mais utilizadas para: 

• Discussão de casos clínicos e sobre processo de trabalho; 

• Capacitação dos profissionais de saúde. 
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2.3.1.4 Telediagnóstico 

O telediagnóstico é um serviço que apoia o diagnóstico utilizando as 

tecnologias da informação e comunicação, através do tempo e espaço geográfico. A 

ideia central é a realização de exames complementares na Atenção Primária em 

Saúde (APS) e a laudagem a distância em centros especializados. 
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Capítulo 3 
iSalud: Uma Arquitetura para 
Publicação e Distribuição de Sistemas 
de Informação para o SUS 
 
De acordo com o que foi observado no capítulo anterior, muitos núcleos de 

Telessaúde no Brasil passaram a desenvolver seus próprios sistemas de informação 

de maneira autônoma. Além dessa atual prática não garantir uma padronização no 

desenvolvimento do software, como por exemplo, em termos de segurança, também 

gera a descentralização e a redundância no desenvolvimento de sistemas. Se cada 

núcleo de Telessaúde desenvolveu cada um dos serviços básicos previstos de 

forma autônoma, significa que todos realizaram a mesma atividade e consumiram 

recursos para desenvolver os mesmos sistemas, ou seja, houve redundância no 

gasto. Isso dificulta o controle de órgãos responsáveis dentro Ministério da Saúde de 

ter controle da informação e dos sistemas que foram desenvolvidos por cada um dos 

núcleos.  

No sentido de quebrar distâncias utilizando as tecnologias de informação e 

comunicação, grande parte dos sistemas em Telessaúde foram projetos levando em 

consideração tecnologias com maior alcance de usuários. Por isso, as plataformas 

de software mais indicadas atualmente para o desenvolvimento de soluções são 

baseadas na internet (TAIVALSAARI, 2008), estendendo também às plataformas.  

A grande vantagem dos sistemas de software baseados na web é devido ao 

seu funcionamento em uma grande variedade de dispositivos, em muitos casos é 

dispensada sua instalação e configuração. Plataformas móveis como Android são 

comuns nos dispositivos móveis atuais (LECHETA, 2012), o que confere alta 

alcançabilidade ao mesmo tempo que os software desenvolvidos podem utilizar 

conexão com a internet ou não.  

Este trabalho propõe uma arquitetura de software para distribuição de 

sistemas em Telessaúde, de forma que os sistemas desenvolvidos dentro dos 
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núcleos de Telessaúde possam ser compartilhados com todos os demais através de 

um único canal. 

  

3.1 Visão Geral da Arquitetura 

 
A arquitetura descrita nesta dissertação consiste em criar um mecanismo para 

que qualquer software em telessaúde, oriundo de plataforma móvel ou da web, 

possa ser distribuído entre todos os núcleos participantes do Telessaúde Brasil 

Redes. Dessa maneira, uma solução de software desenvolvida em um determinado 

núcleo de telessaúde pode se estender aos demais núcleos em desenvolvimento, 

facilitando o processo de implantação tecnológica.  

O funcionamento dessa arquitetura é demonstrado através da explanação de 

um fluxo que é iniciado desde a de submissão de um determinado software até a 

sua distribuição para os demais núcleos. 

Toda a arquitetura é dividida em módulos, conforme apresentado na Figura!3, 

onde cada módulo realiza uma funcionalidade específica dentro da lógica do fluxo de 

funcionamento. O desenvolvimento desse módulo foi feito utilizando a linguagem 

Python e o framework Django. 

Toda a interação dos sistemas com a arquitetura depende de um sistema 

intermediário desenvolvido, também chamado de módulo intermediário, e de dois 

atores importantes no processo: O núcleo de telessaúde, no aspecto de produtor e 

consumidor de software; e o Ministério da Saúde, atuando na regulamentação do 

processo. Os responsáveis dos núcleos de telessaúde podem solicitar a utilização 

e/ou enviar seus sistemas desenvolvidos, enquanto que a equipe técnica do 

Ministério da Saúde deve gerenciar todo o processo de disponibilização das 

aplicações.  
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Figura 3. Visão geral da arquitetura. 

Conforme a Figura 4, a primeira etapa para o funcionamento da arquitetura é a 

submissão de aplicações por parte do núcleo de telessaúde que deseja distribuir seu 

sistema. Esse passo do processo será realizado de acordo com um conjunto de 

regras definidas para cada tipo de aplicação (web ou móvel).  

 
Figura 4. Fluxo de funcionamento da arquitetura de distribuição 

O funcionamento e estrutura de aplicações web e móveis são diferentes entre 

si. Enquanto a primeira depende de uma infraestrutura de servidores que envolve 

diferentes tecnologias de processamento de informações, tais como linguagem de 

programação e tecnologia de banco de dados, a outra depende apenas das 

tecnologias predefinidas da própria plataforma. Tendo isso em vista, a arquitetura 
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trata aplicações móveis de maneira diferenciada das aplicações web, conforme 

demonstra a tela na Figura!5. 

 
Figura 5. Tela do módulo intermediário na etapa de submissão. 

À respeito de sistemas web, o processo de submissão depende do envio de 

um conjunto de arquivos, incluindo o código-fonte, descrição de dependências de 

software, documentação do software, esquema de estrutura de banco de dados e 

script de configuração de inicialização.  

Para sistemas móveis somente é necessário o envio do código-fonte da 

aplicação em plataforma Android e documentação. Todos os dados submetidos 

devem seguir um determinado padrão. Após a submissão, o módulo intermediário 

verificará automaticamente se o padrão dos dados durante o envio está correto e 

informará o status ao usuário. Em caso de sucesso, será possível prosseguir para o 

próximo passo. 

Logo que a submissão do aplicativo móvel ou sistema web for efetuada, o 

módulo intermediário habilitará a equipe técnica do Ministério da Saúde a verificar o 

conteúdo da aplicação tanto no sentido conformidade com a documentação, como 

na segurança da informação gerida pelo sistema. Esse passo deve ser realizado 

com muita cautela, pois todo o código-fonte deve ser testado e validado.  

Os passos seguintes de implantação e distribuição dependerão do software 

submetido, pois, conforme explanado, os requisitos de submissão sofrem variação a 



! 29!

partir da sua devida plataforma, gerando uma bifurcação no processo. As vertentes 

dentro desse processo serão expostas nas subseções a seguir.  

 

3.1 Aplicações web 

 
As aplicações web dependem fortemente de plataforma de sistema 

operacional e outros requisitos de software e inclusive de hardware. Os requisitos de 

hardware não serão levados em consideração neste trabalho, pois variam a 

depender dos serviços de software em funcionamento. No entanto, por grande parte 

de sistemas web funcionarem na plataforma de sistema operacional GNU/Linux 

(W3TECH, 2014), a arquitetura proposta será restrita apenas a essa plataforma que, 

além de ser de código aberto, tem  grande parte de seus softwares gratuitos. 

No que diz respeito às aplicações submetidas, o módulo intermediário, em 

conformidade com a arquitetura, acionará o módulo de aplicações que realizará a 

testes automatizados do ambiente de funcionamento da aplicação. Para isso serão 

utilizadas informações de linguagem de programação, esquema de banco de dados 

e demais dependências que foram submetidas junto com o código-fonte no passo 

anterior. Com as dependências verificadas e validação positiva da equipe técnica, o 

sistema poderá então ser utilizado. 

O último passo está na disponibilização do sistema — agora dentro do 

repositório e validado na arquitetura — para os núcleos de telessaúde. Entretanto, 

levando-se em consideração que um determinado sistema foi desenvolvido 

originalmente para utilização em um único ambiente, então seria correto inferir que o 

banco de dados não foi modelado com suporte a separação das informações entre 

diferentes núcleos de telessaúde. Isso implica que uma instância do banco de dados 

poderá comportar informações de apenas um núcleo, inviabilizando a utilização do 

mesmo software por vários núcleos simultaneamente.  

 

Para contornar o problema apresentado sem qualquer alteração estrutural no 

software, foi utilizada uma infraestrutura virtual isolada de outras aplicações e dados 

— conhecida como sandbox, ou caixa de areia — preparada somente para atender 
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os requisitos daquele determinado sistema e sem a interferência de outros 

softwares. (PAYER e GROSS, 2011) Cada sandbox possui uma instância de 

determinado sistema e um banco de dados exclusivo, evitando desta forma que as 

informações dentro de uma instância se misture com as demais.  

O núcleo da arquitetura iSalud em aplicações web utiliza em suas raízes, 

mais especificamente no módulo de implantação, o Docker, um sistema de 

sandboxing. O Docker é capaz de criar uma espécie de máquinal virtual isolada 

chamada de container. O grande diferencial dos containers do Docker é a 

capacidade de compartilharem um sistema operacional Linux em comum, mas de 

separarem todo o restante do software. Ou seja, os recursos de hardware se tornam 

melhor aproveitados em relação a máquinas virtuais comuns. (MERKEL, 2014) Essa 

foi uma preocupação fundamental na elaboração da arquitetura do iSalud, 

justificando o uso dessa tecnologia.  

Enquanto o Docker fornece toda a infraestrutura de virtualização, ela somente 

é acessível para desenvolvedores experientes com a tecnologia. No entanto, outra 

ferramenta, Dokku-alt, permite utilizar o Docker para criação automatizada de 

ambientes de produção de sistemas web, aplicando o conceito de Platform as a 

Service, independente da linguagem de programação na qual o sistema foi 

desenvolvido. Segundo Lawton (2008), o conceito de PaaS permite que aplicações 

de software sejam implantadas com facilidade, uma vez que reduz o custo, 

complexidade de instalação e de gerenciamento de recursos de hardware e 

software.  

Entretanto, apesar de o Dokku-alt e o Docker promoverem o processo de 

produção de sistemas web com facilidade, são ferramentas utilizadas em linha de 

comando e pouco amigáveis ao usuário final. Por isso a arquitetura iSalud, através 

de seu módulo intermediário, envolve essas duas tecnologias e cria um ambiente 

gráfico que abstrai o nível de dificuldade do usuário quando se trata do processo de 

colocar aplicações web em funcionamento. 

Na ! Figura! 6 é possível obter um panorama da arquitetura no aspecto das 

aplicações web.  
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Figura 6. Visão da arquitetura na perspectiva das aplicações web. 

 

Desta maneira, sempre que um núcleo solicitar o acesso a algum sistema, 

uma nova instância daquela aplicação será criada com seu respectivo banco de 

dados e prontamente disponível através da internet.  

 

 

3.2 Aplicações móveis 

O processo para submissão de aplicações móveis é diferente das aplicações 

web. Um dos motivos para essa separação se deve às diferenças fundamentais 

entre aplicações web e móveis. Aplicações móveis são instaláveis apenas em 

dispositivos compatíveis e dependem das tecnologias atreladas a sua plataforma 

específica. Por exemplo, o desenvolvimento de aplicações na plataforma Android 

conta apenas uma forma predefinida de persistência em banco de dados relacional, 

SQLite, e suporte às linguagens de programação Java, C e C++ (ABELSON et al., 

2010).  

Dentre as plataformas móveis disponíveis, optou-se por direcionar a 

arquitetura exclusivamente para a plataforma Android. Essa escolha foi baseada na 

decisão do Ministério da Saúde em incentivar a utilização de dispositivos 

compatíveis com essa plataforma através do Programa Mais Médicos, onde mais de 
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15.000 tablets foram distribuídos para os profissionais de saúde participantes do 

programa, no objetivo de auxiliá-los com ofertas educacionais à distância. 

Sob a ótica da arquitetura, o seu fluxo é retomado após a submissão da 

aplicação móvel e então seguido pela validação do seu código-fonte pela equipe 

técnica do Ministério da Saúde, de maneira similar às aplicações web. O passo 

seguinte, correspondente a implantação, é o momento em que é realizada a 

distribuição das aplicações.  

Todas as plataformas de dispositivos móveis modernas possuem seus 

próprios sistemas de distribuição de aplicações. Conceituados em vitrines de lojas, 

esses sistemas agregam e possibilitam o acesso às mais diversas categorias de 

aplicativos.  

Inspirado nesse modelo de distribuição, foi proposto um repositório de 

aplicações móveis em telessaúde para o SUS com o objetivo de ser um canal 

exclusivo para o fornecimento de aplicativos do Ministério da Saúde para 

dispositivos da plataforma Android. Além de um centro de distribuição, o repositório 

foi projetado com o caráter de transmitir informações constantemente aos 

profissionais de saúde, informando-os por meio de notificações automáticas sobre 

novos aplicativos disponíveis e, inclusive, sobre campanhas de abrangência do 

Ministério da Saúde em abrangência nacional e local. 
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Figura 7. Repositório de Aplicativos Móveis em Telessaúde. 

O repositório de aplicações foi desenvolvido em versão inicial, conforme 

demonstrado na Figura! 7, e apresentado ao Ministério da Saúde, que o avaliou 

positivamente. Atualmente o protótipo segue em fase de testes com cerca de 3.000 

dispositivos do Programa Mais Médicos, com perspectiva de alcançar a todos os 

tablets no decorrer do ano de 2015.  
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Capítulo 4 
Testes e resultados experimentais 
 
Dois testes foram realizados para validar viabilidade de utilização da arquitetura 

desenvolvida, tanto do ponto de vista de aplicações web, como de aplicações 

móveis. A seguir, será descrito cada um dos casos de teste para a validação da 

implementação realizada e seus resultados. 

A arquitetura foi implantada de forma distribuída em dois diferentes servidores 

remotos: o primeiro com o módulo intermediário e outro com o módulo de 

implantação. Além disso, aplicações móveis e web foram pré-selecionadas para que 

fosse realizada a submissão e implantação das mesmas, assim como foram criados 

dois usuários de acesso ao sistema com os perfis de núcleo de telessaúde e 

administrador do ministério da saúde. A infraestrutura do ambiente de testes ficou 

configurado da seguinte forma: 

• Instância de máquina virtual remota localizada em Natal, Rio Grande do 

Norte/Brasil, com 1 núcleo de processamento e 1GB de memória RAM, 

utilizada para o módulo intermediário; 

• Instância de máquina virtual remota localizada em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos, com 2 núcleos de processamento e 4GB de memória 

RAM, utilizada para o módulo de implantação. 

A configuração base apresentada será utilizada nos dois casos de teste a 

seguir. 

 

4.1 Teste de vazão de aplicações móveis 

O sucesso de funcionamento da arquitetura no ponto de vista de aplicações 

móveis depende exclusivamente de que as aplicações sejam distribuídas para os 

dispositivos móveis associados a própria arquitetura. Por isso, esse teste visa 

detectar se todas as aplicações móveis submetidas realmente foram implantadas e 

qual o tempo até que isso ocorra a partir do momento da aprovação das mesmas. 
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Em primeiro lugar, foram selecionados cinco dispositivos reais com a 

plataforma Android, além de mais três dispositivos virtuais, os quais funcionavam em 

ambiente virtualizado em um computador. Em cada um desses dispositivos foi 

instalado o Repositório de Aplicações Móveis do Telessaúde e, por consequência, 

cada dispositivo ficou associado a arquitetura e pronto para o recebimento de 

aplicações. Outro detalhe importante foi determinar o tipo de conexão com a Internet 

para os dispositivos, 3G ou Wi-Fi, de maneira que fosse simulado um caso real de 

utilização. Todos os dispositivos virtuais foram conectados em redes Wi-Fi, enquanto 

os dispositivos reais utilizaram-se de conexões móveis 3G. 

O passo seguinte consistiu na escolha e inclusão de uma aplicação na 

arquitetura através do módulo intermediário, com o usuário de perfil de núcleo de 

telessaúde. Entre as aplicações desenvolvidas no Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde, foi selecionado o Observatório da Dengue, de tamanho 

1,3MB. Verificou-se que apesar das aplicação ter sido submetida, nenhuma foi 

enviada aos dispositivos devido a política de aprovação de aplicações na arquitetura 

iSalud.  

Uma vez que as aplicações foram submetidas, foi então realizada a 

autenticação no módulo intermediário com usuário de perfil de administrador do 

ministério da saúde. Em seguida, foi verificado que as duas aplicações submetidas 

foram listadas com pendência para aprovação. A aplicação Observatório da Dengue 

foi marcada manualmente como aprovada, observando-se o horário exato de 

aprovação, gerado automaticamente pelo sistema. A partir desse ponto, verificaram-

se dois tempos, o tempo de notificação da aplicação e o tempo de download, 

extraídos via log.  

Os tempos de calculados sobre os testes realizados em cada um dos 

dispositivos estão dispostos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultado do teste de vazão de aplicativos móveis 

Dispositivo Tempo de notificação (ms) Tempo de download (ms) 

Dispositivo real 1 3.372 5.293 

Dispositivo real 2 10.217 9.038 

Dispositivo real 3 2.106 6.351 

Dispositivo real 4 1.102 3.188 

Dispositivo real 5 1.341 8.118 

Dispositivo virtual 1 2.583 2.370 

Dispositivo virtual 2 1.151 2.967 

Dispositivo virtual 3 1.385 2.408 

 

De acordo com os resultados obtidos, todos os dispositivos associados ao 

iSalud, tanto virtuais como reais, receberam a aplicação móvel com sucesso.  

O tempo médio de recebimento de notificação de disponibilidade da aplicação 

nos dispositivos foi de 2.907ms, enquanto que o dispositivo real 2 foi o que mais se 

afastou da média por possíveis instabilidades da conexão móvel 3G. 

Os tempos de download das aplicações sofreram maior variação em 

decorrência da conexão móvel 3G, enquanto que os dispositivos virtuais conectados 

a uma rede Wi-Fi de alta disponibilidade obtiveram tempos menores.  

 

4.2 Teste de aplicações web 

Para validar o iSalud no contexto de aplicações web, deve-se verificar se o 

processo de implantação ocorre com sucesso e se os sistemas apresentam um 

desempenho mínimo de funcionamento, uma vez que todas as aplicações 

encontram-se em um mesmo servidor e compartilhando recursos de memória e 

processamento.  

Para tanto, foi realizado um teste de stress para detectar se o iSalud poderia 

servir todas as aplicações web de maneira satisfatória.! Isso consiste na realização 
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de testes de performance que ultrapassam os limites de utilização normal de um 

software e serve para garantir que o sistema conseguirá responder a um certo 

número de usuários acessando seus serviços (Garousi, 2008). Serve principalmente 

para testar a robustez, disponibilidade e tolerância a falhas tanto do iSalud como 

arquitetura, como dos sistemas implantados pelo mesmo.  

A ferramenta JMeter foi utilizada para realização do teste de stress, que pode 

simular testes de performance e simular carga em diversos tipos de serviços 

baseados em rede, tais como sistemas e servidores Web e bancos de dados.!

(JMeter, 2015)!

O caso de teste consistiu primeiramente na escolha e submissão de uma 

aplicação web também desenvolvida no Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde, o Observatório da Dengue - Denúncias Online. Esse sistema foi 

desenvolvido utilizando as tecnologias Python com o framework Django e banco de 

dados PostgreSQL. A submissão do sistema foi realizada pelo usuário com perfil de 

núcleo de telessaúde. 

Após a submissão, o código-fonte da aplicação foi testado e validado com 

sucesso pelo iSalud, que permitiu a criação de instâncias daquela aplicação. Para 

simular um ambiente onde vários núcleos de telessaúde utilizariam o mesmo 

sistema porém com dados isolados, foram configurados um total de 10 instâncias do 

Observatório da Dengue, onde cada instância correspondeu a um núcleo diferente. 

Todas as instâncias foram criadas de forma sequencial, uma após a outra, onde 

cada uma levou um tempo médio de 5 minutos para entrar em funcionamento. Os 

endereços gerados para acesso às instâncias foram: 

1. http://observatoriodengue.rn.isalud.sedir.me 

2. http://observatoriodengue.nat.isalud.sedir.me 

3. http://observatoriodengue.um.isalud.sedir.me 

4. http://observatoriodengue.doi.isalud.sedir.me 

5. http://observatoriodengue.tre.isalud.sedir.me 

6. http://observatoriodengue.qua.isalud.sedir.me 

7. http://observatoriodengue.qui.isalud.sedir.me 

8. http://observatoriodengue.goi.isalud.sedir.me 

9. http://observatoriodengue.par.isalud.sedir.me 

10. http://observatoriodengue.mos.isalud.sedir.me 
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Logo que as instâncias foram verificadas, iniciaram-se os testes utilizando a 

ferramenta JMeter.  

A configuração do teste foi disposta da seguinte maneira: 500 usuários 

virtuais simultâneos acessam duas páginas web, onde uma página inicial estática, 

ou seja, não realiza consulta no banco de dados do sistema; enquanto a outra é 

dinâmica e realiza consulta no banco de dados. Os usuários foram divididos entre as 

10 instâncias da aplicação web, totalizando 50 usuários por instância ou núcleo de 

telessaúde.  

O gráfico na Figura!8 mostra as estatísticas gerais do teste realizado. 

!

Figura 8. Estatísticas gerais sobre o teste de stress 

Por fim, os dados gerais resultantes dos testes realizados com o JMeter estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados do gráfico de estatísticas do JMeter 

Amostras Desvio (ms) Vazão Média (ms) Mediana (ms) 
1000 2410 1.649,077/min 2646 2372 

 

Tabela 3. Resultados do relatório de sumário do JMeter 

Página 
acessada Amostras Média 

(ms) 
Min. 
(ms) 

Máx. 
(ms) 

Desvio 
Padrão 

% de 
Erro Vazão 

Página inicial 
(estática) 500 1962 0 8144 2173,14 29,60 14,0/seg 

Novo foco  de 
dengue 

(dinâmica) 
500 3331 3 9514 2442,67 20,00 13,9/seg 

  

Os resultados apresentados indicam, em pior caso, que 24,8% das 

requisições web realizadas não são respondidas em tempo hábil. Por outro lado, as 

requisições foram atendidas em 2646 milissegundos, apesar da sobrecarga, 

atingindo um máximo de 9514 milissegundos quando acessa uma página que exibe 

conteúdo dinâmico. 

Um fator que deve ser considerado ao observar os resultados são os recursos 

de hardware disponíveis para as instâncias das aplicações no servidor do iSalud. 

Quanto mais instâncias de aplicações estiverem em funcionamento, mais recursos 

serão demandados apenas para o funcionamento normal das mesmas. 

Consequentemente, em um período de alta utilização, esses recursos podem se 

tornar escassos, afetando diretamente a disponibilidade das aplicações como um 

todo. 
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Capítulo 5 
Conclusões 
 

5.1 Considerações finais 

Observando os sistemas de informação que são desenvolvidos na área da saúde, 
principalmente com recursos públicos, torna importante a existência de uma 
ferramenta que ajude os gestores a ter ciência e controle sobre tais sistemas. Não 
apenas no sentido de fiscalização, mas para garantir que o produto do recurso 
investido seja devidamente aproveitado em toda a extensão do país e beneficie o 
máximo de pessoas. 

 Este trabalho teve como objetivo construir o iSalud, uma arquitetura de 
software para integração de todos os sistemas de informação ligados ao Sistema 
Único de Saúde em um repositório único. Além disso, o iSalud permite a 
manipulação desses sistemas de maneira acessível e descomplicada para os 
gestores do Governo Federal, facilitando a distribuição e implantação desses 
softwares por todo o território nacional.  

 O iSalud foi capaz de atingir sistemas web baseados em plataformas abertas 
e aplicativos para dispositivos móveis da plataforma Android, maximizando a oferta 
de software público para o SUS. 

 

5.2 Trabalhos futuros 

É possível destacar como trabalho futuro a implementação de um mecanismo para 
monitoramento de recursos de aplicações web, assim como um maior controle das 
aplicações web gerenciadas pelo iSalud. Outra possibilidade é a criação de um 
mecanismo que permita a escalabilidade horizontal do iSalud para descentralizar a 
utilização de recursos de hardware.  

Por fim, adicionar suporte a uma camada de segurança padrão para garantir a 
confidencialidade dos dados de aplicações dentro da arquitetura, privacidade dos 
dados e sigilo por parte dos pacientes. Poderia ser utilizada uma criptografia de 
dados, sempre verificando o desempenho que resultará na arquitetura. 
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