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Resumo  

Os conceitos da automação industrial já estão a algum tempo sendo incorporados na 

área médica, passando também a ser utilizados na automação hospitalar. Nesse 

sentido, várias pesquisas têm sido desenvolvidas e geralmente tem abordado vários 

dos problemas que são pertinentes aos processos que podem ser automatizados no 

ambiente hospitalar. Considerando que, nos processos de automação, um fator 

imperativo é a comunicação, visto que os sistemas geralmente são distribuídos, a 

rede para transferência de dados passa a ser um elemento fundamental desses 

processos, pois devem ser capazes de prover a troca de dados e garantir às 

exigências impostas pelo processo de automação.  É nesse contexto, que a presente 

tese de doutorado propôs, especificou, validou e analisou o PM-AH (Protocolo 

Multiciclos para Automação Hospitalar). O PM-AH é customizado para atender as 

exigências dos processos de monitoramento de pacientes (redes de controle) em 

ambientes hospitalares e visa garantir o determinismo nas comunicações, otimizando 

o fator de utilização do meio de transmissão. 

Palavras chaves: Automação Hospitalar, IGMP Snooping, Tempo Real. 
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Abstract  

The concepts of the industrial automation are being incorporated in the medical area, 

in other words, they also pass to be applied in the hospital automation. In this sense, 

researches have been developed and have usually been approached several of the 

problems that are pertinent to the processes that can be automated in the hospital 

environment. Considering that in the automation processes, an imperative factor is 

the communication, because the systems are usually distributed, the network for data 

transference becomes itself an important point in these processes. Because this 

network should be capable to provide the exchange of data and to guarantee the 

demands that are imposed by the automation process. In this context, this doctorate 

thesis proposed, specified, analyzed and validated the Multicycles Protocol for 

Hospital Automation (MP-HA), which is customized to assist the demands in these 

automation processes, seeking to guarantee the determinism in the communications 

and to optimize the factor of use of the mean of transmission.  

Keywords: Hospital Automation, IGMP Snooping, Real Time. 
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO

Os avanços na á

demanda por aplicações

capacidade de process

exemplo são as redes 

executam aplicações dis

na automação. Essa des

de automação, os quais 

et. al. 2005). Observand

pertinentes aos sistema

elementos de processam

que encapsula todas as 

processamento (Valentim

Nos processos d

alguns deles foram pre

aquisição de dados para

sinais; redução de custos

como sendo possívei

programáveis, por exem

previsões de Nitzan e R

implementadas em dive

industrial, as quais são 

sistemas distribuídos.  

Esses conceitos d

na área médica, ou seja,

da automação hospitalar

emergentes surgem na 

1

 área da eletrônica digital têm contribuíd
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encontrados no ambiente hospitalar. Como exemplo, é possível citar trabalhos de 

pesquisas de Murakami, et. al. (2006), Várady, et. al. (2002) e Varshney (2006), os 

quais desenvolveram sistemas de monitoramento de pacientes e Florentino et. al. 

(2008) que desenvolveu um sistema de automação hospitalar baseado em RFID 

(Radio-Frequency Identification) com smart cards.  

Considerando que nos processos de automação um fator imperativo é a 

comunicação, onde, os sistemas atualmente são em grande parte distribuídos, a 

rede para transferência de dados passa a ser um fator fundamental. Isto porque, a 

rede deve ser capaz de prover a troca de dados e garantir as exigências impostas 

pelo ambiente a ser automatizado. 

Na indústria existem várias tecnologias de rede que são aplicadas nos seus 

processos de automação, tais como: Profibus, WorldFIP, Foundation Fieldbus, 

Controller Area Network (CAN) e DeviceNet. Um aspecto comum nestas tecnologias 

de redes para automação industrial é o suporte aos aspectos temporais: restrições 

temporais (garantia no cumprimento dos deadlines); prioridade e confiabilidade 

(Thomesse, 1999) e (Thomesse, 2005).  Tais tecnologias são comumente 

conhecidas como rede de campo. 

 Assim como nas redes de escritório, as redes hospitalares preocupam-se 

fundamentalmente com o desempenho médio nos tempos de respostas das 

comunicações (Valentim et. al. 2008), porém não suportam os requisitos impostos 

aos sistemas de automação, tal como as redes de campo da automação industrial 

(Brito et al., 2004), (Dolejs et. al., 2004) e (Carreiro, et. al, 2005).  

Essa problemática pertinente aos processos de automação hospitalar, no que 

se referem às suas redes de comunicação, está em função das estruturas de 

comunicação, pois se baseiam no padrão Ethernet (IEEE 802.3/ISO 8802-3 e 

Metcalfe e Boggs, 1976), que naturalmente é um padrão de rede não-determinístico 

(Dolejs et. al., 2004). Isto inviabiliza a automação de alguns processos que 

necessitam de confiabilidade e que impõe restrições temporais. 

As tecnologias de rede utilizadas na automação industrial apresentam-se 

como uma solução para automação hospitalar, porém a sua implantação é de alto 

custo e baixa interoperabilidade (Carreiro, et. al, 2005), tornando-as pouco atraentes. 
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Em contraposição a essas desvantagens, as redes Ethernet são propostas em vários 

projetos de pesquisa como uma tecnologia que pode ser aplicada na automação 

industrial, devido a conjunto de vantagens pertinentes ao padrão IEEE 8002.3, tais 

como: expressiva interoperabilidade, alto desempenho e baixo custo (Dolejs et. al., 

2004). Neste sentido, os trabalhos sobre Ethernet para automação industrial 

desenvolvem protocolos que visam garantir o determinismo e a confiabilidade. 

Podem ser referenciados como exemplos de pesquisas nesta área os seguintes 

trabalhos: o TDMA (Time Division Multiple Access) de Brito et al., (2004), o VTPE 

(Virtual Token-Passing Ethernet) de Carreiro et al., (2005), o FTT-Ethernet 

(Pedreiras, 2005) e o H-BEB (Moraes e Vasques, 2005). Tais abordagens 

mostraram-se eficientes em garantir o determinismo das redes Ethernet. Todavia, por 

terem sido desenvolvidos com foco na automação industrial, não apresentam 

características importantes as redes da automação hospitalar, como por exemplo, 

escalabilidade, mapeamento de leitos, associação leito paciente. Essas 

características são fundamentais ao atendimento dos requisitos proveniente do 

ambiente hospitalar.     

Outro aspecto é que nos processos da automação hospitalar é imprescindível 

que os protocolos de comunicação sejam confiáveis e suportem os requisitos 

temporais provenientes dos processos de monitoramento de pacientes, já que, esses 

processos são geralmente de alta-disponibilidade. Por exemplo, pacientes que estão 

internados em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) porque sofreram infarto e 

são diabéticos devem ter os seus níveis de glicose monitorados com uma maior 

freqüência e de forma continua, pois tal monitoramento reduz os índices de 

mortalidade (Berghe, 2004). Então, é importante que existam mecanismos que 

garantam às redes de automação hospitalar a disponibilidade dos serviços que estão 

sendo executados, uma vez que o não cumprimento dos requisitos impostos pelo 

processo da automação hospitalar pode ser prejudicial à vida humana. 

É nesse contexto que a presente tese de doutorado propôs e especificou o 

Protocolo Multiciclos para Automação Hospitalar (PM-AH), o qual é adequado para 

ambientes hospitalares, visando garantir o determinismo nas comunicações e 

otimizar o fator de utilização do meio de transmissão. Neste sentindo, o PM-AH se 
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diferencia dos protocolos desenvolvidos para Ethernet industrial, pois está dirigido a 

uma abordagem que visa prover uma rede determinística para comunicação entre 

dispositivos médicos, com um eficiente fator de escalabilidade (aumenta o número de 

dispositivos na rede sem prejudicar a eficiência). 

Nesta perspectiva, foi definido um modelo para automação hospitalar, o qual 

se aplica ao objeto de estudo dessa tese de doutorado. A Figura 1 ilustra esse 

modelo que fundamenta a concepção do PM-AH. Para tanto, foram observados os 

seguintes atores no processo de automação hospitalar:

A) Paciente monitorado; 

B) Dispositivos que realizam a leitura e disponibilizam os sinais biomédicos do 

paciente. Por exemplo: monitor de freqüência cardíaca, sensor de glicose, 

sensor de pressão arterial, oxímetro de pulso; 

C) Realiza atuação (procedimento) no paciente a partir dos dados obtidos 

através dos sensores, por exemplo, infusão de glicose. O atuador é 

orientado ao procedimento. Assim, em procedimentos que podem ser 

automatizados, utiliza-se atuação artificial. Caso contrário, faz-se uso de 

atuação humana;  

D) São dispositivos que podem absorver e processar a massa de dados 

trocada na rede, permitindo então realizar o acompanhamento dos 

pacientes (monitoramento) e elaborar estatísticas que podem servir com 

pré-diagnósticos, auxiliando a equipe médica em tomadas de decisões; 

Com base no exposto, a presente tese de doutorado apresenta as seguintes 

contribuições para a área da automação hospitalar: 

• Especificação de um protocolo aplicado às exigências da automação 

hospitalar, o qual pode ser utilizado nas redes hospitalares orientadas ao 

monitoramento de pacientes; 

• Definição de conceitos para automação hospitalar, os quais serão 

norteados pelos princípios da automação industrial, para tanto, 

considerando e adequando as particularidades aos ambientes médicos;   

• Definição de um modelo para a automação hospitalar. O que é substancial 

para dirigir as pesquisas, visto que é uma área em ascensão. Portanto, 
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novos trabalhos podem se utilizar de tal modelo no desenvolvimento de 

projetos. 

Figura 1 - Modelo da Automação Hospitalar 

Fonte: Valentim et. al. (2008) 

1.1 Objetivo 

Especificar um protocolo determinístico com suporte a ciclos temporais 

paralelos, o qual poderá ser executado sobre redes com o padrão IEEE 802.3 com 

IGMP Snooping sendo este orientado às exigências da automação hospitalar.  

1.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste trabalho descrevem as metas a serem 

alcançadas, tendo em vista o objeto de estudo desta tese de doutorado. Para tanto, 

estão previstos os seguintes pontos: 

• Levantar os requisitos do processo de automação hospitalar, 

especificamente aplicados as redes de controle da automação hospitalar 

(monitoramento de pacientes); 

• Especificar o protocolo PM-AH;  

• Formalizar a especificação em Redes de Petri; 

• Definir um modelo que represente a automação hospitalar, considerando 

as redes de sistema e controle;   
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• Simular o PM-AH no Network Simulator (NS), como forma de realizar uma 

análise de desempenho desse protocolo. A opção pelo NS deu-se 

fundamentalmente por ser apropriada para executar este tipo de tarefa, e 

também em função dessa ferramenta ser livre e bastante utilizada pela 

comunidade acadêmica;  

• Comparar os resultados obtidos através da simulação do PM-AH com uma 

rede puramente Ethernet; 

• Emular o protocolo através de uma implementação em estações de 

trabalho, utilizando para tanto o conceito de socket. O objetivo desta 

emulação foi medir o quanto os processos demandados pelo protocolo 

ocupam de memória e processamento; 

• Provar, validar e estimar o protocolo PM-AH como sendo um protocolo 

determinístico, o qual poderá ser aplicado a sistemas dedicados em 

plataformas de hardware ou software (Embedded Systems). 

1.3 Organização do trabalho 

 Na seqüência, esta proposta de tese encontra-se divida da seguinte forma: 

• Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica relacionada com o objeto 

de estudo deste trabalho de doutoramento; 

• Capítulo 3 descreve o protocolo PM-AH, apresentando suas estruturas 

e o seu funcionamento; 

• Capítulo 4 apresenta os resultados gerados a partir dos experimentos 

propostos nesta tese; 

• Capítulo 5 são tecidas as considerações finais do trabalho e 

perspectivas futuras.    
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2.1 O Estado da Arte na Automação Hospitalar 

 Esta seção apresenta trabalhos relevantes aplicados à Engenharia Biomédica. 

Para tanto, descreve suas contribuições na área e realiza uma análise critica sobre 

trabalhos citados.  

 No contexto específico da Automação Hospitalar na Engenharia Biomédica, as 

pesquisas são orientadas no sentido de:  

• Sistemas para o monitoramento de pacientes; 

• No uso de tecnologias de informação para melhorar o nível de 

usabilidade dos sistemas hospitalares;  

• Na definição de arquiteturas de redes para a transferência de sinais 

biomédicos e de dados;  

• Na especificação de protocolos aplicados a uma área médica 

específica; 

• No desenvolvimento de biodispositivos e biosensores; 

Sobre a perspectiva do monitoramento de pacientes, os trabalhos 

normalmente são dirigidos à automatização deste processo através de sistemas que 

utilizam biodispositivos ou biosensores para fazer a aquisição dos sinais vitais dos 

pacientes. O objetivo é permitir que os membros da equipe médica tenham acesso a 

esses sinais e possam então realizar os procedimentos médicos com maior 

segurança e precisão. 

 No contexto de sistemas de monitoramento, Murakami et. al, (2006) 

desenvolveu o vMonGluco que implementa o monitoramento em tempo real dos 

níveis de glicose dos pacientes. Este sistema foi desenvolvido sobre dispositivos 

móveis, sendo utilizado em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva). Esse trabalho 

apresenta bons resultados, pois permite que pacientes com altas taxas de glicose 

possam ser monitorados de forma automatizada e com uma freqüência maior e mais 

precisa, melhorando a qualidade do atendimento do paciente e também 

possibilitando o escalonamento mais eficiente da equipe médica, uma vez que um 

processo que demandava tempo e recursos humanos foi automatizado. Apesar de 

propor e demonstrar a ferramenta utilizada para medir os níveis de glicose do 

pacientes, Murakami (2006) não aborda em seu trabalho um mecanismo que garanta 
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que as medições dos níveis de glicose do paciente serão de fato amostradas nos 

períodos desejados. Portando, o vMonGluco não oferece garantias de que as 

informações serão de fato entregues, ou que serão entregues nos prazos 

estabelecidos.   

 Seguindo também a linha de monitoramento de pacientes, Varshney (2006) 

apresenta alguns requisitos, e propõe um modelo orientado a redes wireless para 

processo de monitoramento de pacientes. Um aspecto bastante positivo deste 

trabalho é a utilização do padrão IEEE 802.11, que é aberto e tem se tornado 

bastante popular, com fácil acesso e baixo custo. Todavia, Varshney (2006) não 

considera no trabalho os problemas provenientes dos ambientes hospitalares para 

este tipo de tecnologia, tais como: ruído, interferência ou perda de sinal. Os sinais 

que as redes wireless propagam estão mais suscetíveis a ruído, visto que o meio 

físico é o ar, e a interferência ou a perda de sinal podem ser ocasionadas por 

diversos motivos, por exemplo, as salas de Raio X e de Tomografia que são 

revestidas com chumbo e portanto podem ser um obstáculo isolante do sinal das 

redes wireless. A interferência pode ser representada pelo o impacto que este tipo de 

transmissão pode ocasionar em um dispositivo médico, ou também sofrer de outros 

dispositivos hospitalares.  

Os sistemas de monitoramento sem fios que são utilizados por muitos 

hospitais podem ser potencialmente mortais criando falhas de 

dispositivos médicos, como por exemplo, respiradores, máquinas de 

diálise, e marca-passo externo (Neumann, 2008).

Essas observações sobre o uso das tecnologias wireless em redes 

hospitalares não invalidam a sua aplicação nesses ambientes. Contudo, tais 

aspectos devem ser considerados em projetos desta natureza, os quais necessitam 

ser providos de testes e uma análise de risco (Palmer, 2008).   

Na mesma direção Shin et. al. (2000) desenvolveram uma pesquisa também 

orientada ao monitoramento de pacientes. Neste trabalho aplicam um sistema Fuzzy 

para inferir diagnósticos de pacientes, onde foram monitorados alguns sinais vitais 

(freqüência cardíaca, pressão arterial, oximetria SpO2), os quais eram atualizados a 
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cada 10 segundos. Um aspecto importante descrito neste trabalho é a infra-estrutura 

de comunicação no monitoramento de pacientes, que neste caso é realizada sobre a 

tecnologia Ethernet 802.3. Essa característica apresenta-se bastante positiva, pois 

mostra o uso de uma tecnologia de padrão aberto, de baixo custo e alta 

interoperabilidade, fatores estes que contribuem na viabilização de projetos de 

automação hospitalar.  

O monitoramento de pacientes, apesar de ser um processo lento, quando 

comparado aos da indústria, demandam, no entanto uma observação contínua e com 

uma freqüência determinada pelo tipo de monitoramento e gravidade na qual o 

paciente se encontra, (Baura, 2004) e (Brooks e Brooks, 1998). Esse aspecto é um 

requisito que exige dos sistemas de monitoramento garantias de disponibilidade e 

corretude temporal. Nesse contexto, os trabalhos citados apresentam soluções 

aplicadas ao monitoramento de pacientes nos processos da automação hospitalar. 

Entretanto, as pesquisas apontadas não apresentam em suas propostas 

mecanismos que garantam que os sinais adquiridos através do processo de 

monitoramento de pacientes, serão de fato entregues aos atuadores ou aos sistemas 

de supervisão. Este é um fator relevante, uma vez que o processo de monitoramento 

de pacientes deve-se manter estável e eficaz no envio e no recebimento dos dados 

produzidos pelos dispositivos médicos, através da rede, visto que, a ineficiência 

nesse processo pode causar problemas aos pacientes que necessitam de uma 

observação mais restrita, e/ou que necessitam de processos de atuação (por 

exemplo, sistemas de infusão). 

Murakami et. al, (2006) mostra que o controle restrito dos níveis de glicemia é 

benéfico para pacientes diabéticos ambulatoriais. Este argumento também é 

reforçado por Van den Berghe (2004) quando mostra que o procedimento de 

monitoramento restrito dos níveis de glicemia pode reduzir a mortalidade entre os 

pacientes críticos de uma UTI. Malmberg (1997) e Baura (2004) também afirmam 

que existem benefícios clínicos no monitoramento de alguns grupos de pacientes 

específicos, como por exemplo, os diabéticos cardiopatas, onde o controle restrito de 

glicose reduz a mortalidade após um infarto agudo de miocárdio.  
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Esses argumentos estão consoantes e servem para justificar que as 

aplicações de monitoramento de pacientes por terem essas exigências devem ser 

executadas sob mecanismos de troca de dados que garantam uma execução 

eficiente do processo, visto que um mau funcionamento dos sistemas de 

monitoramento pode gerar prejuízos à vida humana.  

Um aspecto importante dos sistemas hospitalares diz respeito à usabilidade 

(quão fácil de usar e intuitivo é um sistema). As equipes médicas usam vários 

dispositivos, que se encontram por diversas áreas do hospital, ou seja, o local das 

atividades médicas é volátil em função das demandas. Neste caso, os sistemas com 

baixa usabilidade, devido aos critérios de segurança, exigem para cada estação uma 

nova autenticação, fator este que segundo Bardram, (2005) dificulta o uso do 

sistema, criando muitas vezes rejeição ao uso da tecnologia. Neste sentido, 

Florentino et. al. (2008) desenvolveu um sistema baseado na tecnologia RFID para a 

automação do laboratório de análises clinicas do Hospital Universitário Ana Bezerra 

(HUAB) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde foi possível 

aumentar a usabilidade do sistema, otimizando a interação dos usuários através do 

uso de smart cards com RFID. Todavia, esse trabalho não apresentou uma 

modelagem que descrevesse os sistemas da automação hospitalar, aspecto esse 

que representaria uma relevante contribuição, pois se teria um modelo para um 

problema já recorrente da área hospitalar. 

 Para a área de redes na automação hospitalar, existem pesquisas que 

propõem arquiteturas para realizar suporte aos sistemas de controle dos processos 

biomédicos. Benyó (1999) e Várady et. al. (2002) abordam a utilização do padrão 

Fieldbus como tecnologia de rede para realizar o monitoramento de sinais vitais dos 

pacientes em tempo real. Nesta abordagem as pesquisas utilizam as tradicionais 

redes de campo empregadas na área da automação industrial. Um fator positivo na 

utilização de Fieldbus é a robustez na garantia do comprimento das metas temporais 

impostas pelas aplicações (Pedreira et. al. 2005), Thomesse (1999) e Thomesse 

(2005). Esse tipo de pesquisa é importante para o objeto de estudo desta tese de 

doutorado, pois efetivamente caracteriza e justifica a necessidade das redes de 

controle na automação hospitalar. Todavia, as redes Fieldbus por terem suas taxas 
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de transmissão de 1 a 5 Mbps caracterizam-se como redes de baixa largura de 

banda em relação às demandas geradas pelas atuais aplicação nos processos de 

automação e transporte de dados, Decotignie (2001) e Song (2001).  

Essas características impostas pelo padrão Fieldbus limitam a sua aplicação 

na área da automação hospitalar, que atualmente trabalha também com 

processamento digital de imagens, sendo uma tecnologia inadequada aos requisitos 

das aplicações no processo de automação de sistemas biomédicos, os quais exigem 

altas taxas de transmissão, além do determinismo nos tempos das comunicações. 

Outro fator que torna a tecnologia Fieldbus pouco atraente é seu alto custo e baixa 

integração, isso quando comparado com outras tecnologias como, por exemplo, a 

tecnologia Ethernet (Pedreiras et. al. 2005). A tecnologia Fieldbus também não é 

uma tecnologia comumente encontrada nos hospitais, necessitando, portanto, de 

técnicos especializados para implantação e manutenção da rede. Estas são 

características que podem inviabilizar um projeto de automação hospitalar, uma vez 

que poderão gerar um impacto não muito positivo sobre os custos do projeto.      

Na área dos protocolos desenvolvidos para automatização de processos no 

ambiente hospitalar, pode-se verificar que existem pesquisas que são orientadas a 

um contexto específico. Godary et. al. (2007) desenvolveram um protocolo distribuído 

(STIMAP - Sliding Time Interval based Medium Access Control Protocol) baseado no 

controle de acesso ao meio para acompanhamento e ativação do sistema nervoso 

periférico através de estimulação elétrica funcional (EEF).  

O STIMAP (Godary et. al., 2007) foi validado através de um modelo formal 

baseado em Redes de Petri.  Com base nos resultados apresentados por Godary et. 

al. (2007) o protocolo cumpriu exigências do contexto, as quais não eram 

completamente satisfeitas por outros protocolos MAC, tais como: simplicidade, 

confiabilidade e eficiência. No entanto, o protocolo STIMAP é aplicado 

especificamente ao problema da EEF, atingindo apenas uma pequena parte das 

demandas na área de controle hospitalar, visto que estas redes necessitam também 

de protocolos mais amplos, que ofereçam suporte às demais aplicações de controle 

no processo de aquisição e processamento de dados, de atuação e de supervisão, 

principalmente para a área de monitoramento de pacientes.  
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Nesta mesma área de protocolos para ambientes hospitalares foi 

desenvolvido em 1987 pelo Dr. Sam Schultz o padrão HL7 (Health Level Seven). 

Segundo Cheng et. al. (2004) o HL7 é um protocolo de nível 7 no modelo OSI (Open 

Systems Interconnection) já consolidado e usado na padronização da linguagem 

médica. Por exemplo, as informações submetidas aos centros médicos sobre 

pacientes, remédios e procedimentos médicos, geralmente, são constituídas de 

termos técnicos. Neste sentido, o HL7, através da sua especificação, universaliza 

a linguagem médica, eliminando a necessidade de um conversor de termos (HL7, 

2003). Efetivamente o HL7 é um conjunto de especificação que permite a troca de 

informações entre aplicativos médicos, integrando informações clínicas e 

administrativas. Neste sentido, o protocolo HL7 atua na rede de sistemas da 

automação hospitalar, constituindo e colaborando na integração entre os diversos 

sistemas de informação utilizados nos hospitais. O protocolo HL7 é 

especificamente um protocolo da camada de aplicação (Cheng et. al. 2004) e 

(HL7, 2003) e portanto não trata de aspectos como controle de acesso ao meio. 

Desta forma, a fim de implementar uma rede de controle é fundamental o uso de 

protocolos que ofereçam suporte às exigencias das aplicações utilizadas na 

automação hospitalar (Várady, 1999). 
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2.2 Automação Hospitalar 

 A automação é uma área multidisciplinar que envolve: linguagens de 

programação (software), plataformas eletrônicas (hardware), atuação (mecânica) e 

fluidos fármacos. Este fator implica que estudos na área da automação são 

abrangentes e, portanto, envolvem uma vasta gama de conhecimentos. 

O crescimento da automação está ligado, em grande parte, ao avanço da 

microeletrônica, que tem proporcionado uma melhora expressiva no controle de 

processos, permitido sua otimização, tornando-os mais eficientes, do ponto de vista 

do aumento da produtividade e do custo-benefício. 

 A automação hospitalar é uma subárea da automação que visa promover a 

automatização dos processos oriundos do ambiente hospitalar, buscando eficiência e 

produtividade, apropriando-se de muitos conceitos da automação industrial (Brooks e 

Brooks, 1998). Todavia, alguns destes conceitos devem ser adequados à automação 

hospitalar, visto que os hospitais têm características e restrições imperativas ao 

ambiente médico. Por exemplo, a aquisição de dados deve ser provida de 

privacidade, a fim de garantir a ética do ato médico e preservar a integridade do 

paciente.   

2.2.1 – Visão Geral da Automação Hospitalar  

 Os hospitais vêm, ao longo do tempo, informatizando os seus processos. Para 

tanto, fazem uso de sistemas de informação que automatizam algumas tarefas 

pertinentes ao ambiente hospitalar. Muitos destes sistemas são, em sua grande 

maioria, dirigidos à gestão e, portanto buscam a redução dos custos e a otimização 

dos processos administrativos. Normalmente os hospitais fazem uso de alguns dos 

seguintes sistemas: prontuário eletrônico; marcação de consulta; controle de 

farmácia; internamento; laboratoriais; entre outros.   

Permeando esse contexto, a área hospitalar passou também a incorporar 

conceitos aplicados na automação (Brooks e Brooks, 1998), buscando garantir o 

aprimoramento na execução de operações referentes a procedimentos médicos. Um 

forte exemplo desta tendência é o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao 
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monitoramento de pacientes, as quais, através da aquisição de dados, realizam 

operações de controle aplicadas ao monitoramento dos sinais vitais. 

Neste contexto, com base em Nitzan e Rosen (1976) observa-se que os 

conceitos gerais da automação também permeiam a automação hospitalar. 

Efetivamente, a automação hospitalar, em relação à industrial, é uma área que ainda 

se encontra em processo de consolidação, apresentando uma carência significativa e 

uma vasta área de trabalhos a serem desenvolvidos. Neste sentido, aproveita-se de 

várias tecnologias emergentes, as quais oferecem subsídios sofisticados e eficientes 

na implementação de soluções orientadas à automação hospitalar, como por 

exemplo, uso de hardwares reconfiguráveis, CLPs (Controlador Lógico Programável) 

e outras para desenvolvimento de biodispositivos e biosensores.  

Em uma visão geral, a automação hospitalar poder ser observada sob duas 

perspectivas:  

• Rede de informação: é composta pelos sistemas de informação 

utilizados na área hospitalar (prontuário eletrônico, marcação de 

consultas, sistema de internamento, sistema de laboratório, outros) e  

• Rede de controle: é composto pelos sistemas utilizados no 

monitoramento de pacientes. 

 A Figura 2.1 ilustra a automação hospitalar sobre essas perspectivas, 

demonstrando os elementos utilizados em ambas e de forma hierárquica.   No topo 

da pirâmide da Figura 2.1 estão os sistemas utilizados nos processos de gestão 

hospitalar; logo abaixo estão situados os protocolos de comunicação, os quais 

possibilitam a integração entre os dispositivos médicos (hardware) e os sistemas de 

supervisão. Um aspecto importante referente aos elementos ilustrados na pirâmide é 

a lógica de tolerância à falha, pois, na automação hospitalar, é fundamental que os 

sistemas ao falharem possam ir para um estado seguro, ou serem substituídos em 

tempo real (on the fly), visto que devem garantir a integridade dos processos 

relativos aos pacientes. Os Sensores, Indicadores e Atuadores são dispositivos 

médicos implementados em hardwares, por exemplo, os monitores de freqüência 

cardíaca e sensores de glicose. 
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Figura 2. 1 - Hierarquia dos elementos utilizados na automação hospitalar 

2.2.2 – Visão das Redes da Automação Hospitalar   

Diferente da automação industrial, onde as redes de sistemas e de controle 

são segmentadas através da utilização de tecnologias diferentes para cada tipo de 

rede, a automação hospitalar tende a utilizar a tecnologia Ethernet (Shin et. al., 

2000), uma vez que este padrão é praticamente onipresente nos ambientes 

hospitalares. Essa característica é bastante positiva, pois facilita a integração, 

aumentando o fator de interoperabilidade entre os ativos de rede. Esses aspectos 

são alcançados devido ao baixo custo e ao alto espectro de penetração das redes 

Ethernet no mercado (Brito, et. al. 2004).  

A Figura 2.2 ilustra um modelo arquitetural para redes de automação 

hospitalar. O presente modelo é uma adaptação da tradicional arquitetura utilizada 

nas redes da automação industrial Gelle et. al. (2005) e Várady (2002) e também é 
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baseada em pesquisas que citam o uso de tecnologias de redes nos ambientes 

hospitalares (Hori et.al. 2000), Murakami (2005), Várady (1999) e Park et. al. (1998) 

sobre o padrão Ethernet. 

O modelo proposto na Figura 2.2 diferencia-se fundamentalmente das redes 

da automação industrial por ser um modelo de rede homogêneo quanto ao padrão 

tecnológico aplicado. Esta concepção deu-se em função do alto índice de utilização 

do padrão IEEE 802.3 nos ambientes hospitalares, sendo esta característica um fator 

que têm facilitado a sua adoção como tecnologia de redes nos processos de 

automação emergentes dos ambientes hospitalares, processos esses que exigem 

altos índices de integração, os quais são providos pelos padrões IEEE 802.x (Sloane 

e Gehlot, 2005), já que estas tecnologias se fundamentam em padrões abertos 

(Metcalfe e Boggs, 1976). 

A Figura 2.2 ilustra bem a separação lógica entre as redes, onde pode ser 

observada através do uso de roteador e do firewall entre ambas: 

• Na rede de sistemas encontram-se as estações de trabalho utilizadas 

pelos usuários dos sistemas hospitalares, onde parte desses está 

hospedada nos servidores de aplicação; 

•  Na rede de controle (monitoramento de paciente) estão localizados os 

leitos hospitalares, onde estão dispositivos médicos (Monitor de 

Freqüência Cardíaca, Oximetro de Pulso, Sensor de Glicose, Infusor 

de Soro, outros). Um aspecto importante na rede de controle é a 

presença do supervisório, que tem a finalidade de prover o 

monitoramento do processo, através da computação dos dados 

gerados na rede.       

A estação de supervisão deve ser o único ponto de presença da rede de 

sistemas na rede controle, com isso, aumentam-se os níveis de segurança quanto à 

preservação dos dados dos pacientes. Neste sentido, a rede de sistema só deve ter 

acesso à rede de controle através de serviços providos pelo supervisório, os quais só 

devem ser liberados através de uma criteriosa política de segurança implantada do 

firewall da rede.   
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Um aspecto importante observado na Figura 2.2 é a visão de uma UTI real 

que está efetivamente consoante ao modelo proposto para rede de controle ilustrada 

na Figura 2.2.  A visão da UTI apresentada na Figura 2.2, foi obtida através de uma 

fotografia no HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes) da UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte), e apresenta os seguintes pontos:  

1) Infusores: utilizados para injetar medicamentos e alimentos nos 

pacientes; 

2) Monitor de freqüência cardíaca: utilizado para medir os batimentos 

cardíacos dos pacientes; 

3) Rede elétrica: utilizada para alimentar os dispositivos de 

monitoramento. Esta também é utilizada no cabeamento da rede de 

controle; 

4) Switches ou Hubs Ethernet: esses ativos conectam os dispositivos do 

leito, os quais trocarão dados na rede. Os Switches ou Hubs devem 

está conectados a um switch de borda da rede, que deve ter maior 

capacidade de processamento em numero de portas. Os switches de 

borda são importantes nos projetos das redes de controle na 

automação hospitalar. Esses devem suportar os protocolos de controle 

de acesso ao meio desenvolvidos sobre Ethernet, os quais terão a 

função de garantir o alto desempenho da rede, provendo a corretude 

lógica e temporal das mensagens.  

5)  Respirador: dispositivo de monitoramento e atuação que realiza o 

processo de respiração artificial dos pacientes com insuficiência 

respiratória; 

6) Oxímetro de pulso, sensor de pressão arterial, termômetro: são outros 

dispositivos biomédicos que realizam a aquisição dos sinais vitais dos 

pacientes. 
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Figura 2. 2 - Modelo arquitetural de rede aplicada na automação hospitalar 

Fonte: Modelo adaptado de Gelle et. al. (2005) 
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2.3 Redes Ethernet 

2.3.1 Arquitetura IEEE 802.3  

O comitê 802 da IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

padronizou toda uma arquitetura de implementação de redes locais na qual está 

relacionada as camadas física e de enlace do modelo de referência OSI (Open 

Systems Intercomunication) (Tanenbaum, 2003), conforme pode ser observado na 

Figura 2.3.  

Figura 2. 3 – Padrão IEEE relacionado ao modelo de referência OSI. 

Nas subseções 2.3.1.1 e 2.3.1.2 serão descritas a estrutura do quadro 

Ethernet e a subcamada MAC de controle de acesso ao meio, respectivamente,  

conforme o padrão IEEE 802.3, Metcalfe e Boggs (1976) e Tanenbaum (2003).  

2.3.1.1 Formato do Quadro Ethernet 

Com base em Tanenbaum (2003), a estrutura original do quadro DIX (DEC, 

Intel e Xerox) foi proposta por Metcalfe e Boggs (1976), sendo depois padronizada 

pelo comitê da 802 da IEEE, onde foram feitas duas alterações (Tanenbaum, 2003): 

� A primeira foi deixar o preâmbulo com 7 bytes e usar o último byte para 

delimitar o início do quadro. 

� A segunda foi alterar o campo tipo para comprimento (Length).  
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Infelizmente, quando o 802.3 foi publicado já existia um número grande de 

hardwares e softwares baseados no DIX, o que não motivou os fabricantes a 

converterem o campo tipo para comprimento. Contudo, em 1997 a IEEE desistiu de 

ter um único formato como padrão, pois afirmou que em ambas as estruturas eram 

boas. Isso porque os tipos em uso antes de 1997 tinham valores maiores que 1500. 

Deste modo, os valores atribuidos nesse campo que forem menores ou iguais a 

1500, passaram a ser interpretados como sendo o comprimento. Portanto, o IEEE 

passou a afirmar que ambos os formatos seguem sua padronização (Tanenbaum, 

2003).   

 Os formatos dos quadros Ethernet: DIX e IEEE 802.3, são ilustrados na 

Figura 2.4, e detalhados em subtópicos de acordo com  (Tanenbaum, 2003). 

Figura 2. 4 – Formato do quadro Ethernet. (A) IEEE 802.3, (B) DIX (DEC, Intel, Xerox) 

Fonte: (Tanenbaum, 2003) 

Os campos apresentados na Figura 2.4 têm as seguintes semântica:  

� PREAMBLE (Preâmbulo) – Todos os quadros iniciam com uma 

sequência de 7 bytes, cada um contendo o padrão 10101010, com a 

função de permitir o sincronismo no nível de bit e detecção do sinal. 

� SFD – Start Frame Delimiter (delimitador de início de quadro) – Contém o 

padrão 10101011 e marca o início do quadro (sincronização no nível de 

quadro). 

� DA – Destination Address (endereço de destino) e SA – Source Address

 (endereço de origem) – Este campo tem dois formatos, com 2 ou 6 bytes, 

são utilizados para armazernar os endereços de destino e origem, 

respectivamente. Para o padrão de banda básica de 10 Mbps, utiliza-se 

somente o endereço de 6 bytes. O bit de mais alta ordem do endereço de 
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destino quando igual a 0 (zero) indica um endereço comun, quando igual a 1 

(um) indica um endereço de grupo (multicast ou multidifusão).  Se no campo 

de destino (DA) todos os bits estiverem iguais a 1 (um) significa que a 

mensagem será enviada por difusão (broadcast).  

� LENGHT – Número de bytes da PDU (Package Data Unit), ou seja, 

número de bytes na área de dados (Payload).  

� TYPE - Este quadro indica qual o protocolo da camada superior que está 

sendo transportado no campo de dados. Por exemplo, se o campo de 

dados contém um datagrama IP, o campo TYPE é 0800. 

� PAD – Embora o campo de tamanho possa indicar um campo de dados 

com tamanho 0, isto causa um problema. Quando o transceptor detecta 

uma colisão, ele trunca o quadro a ser transmitido causando o 

aparecimento de partes do quadro no barramento. Para distinguir esta 

parte dos quadros efetivamente válidos, a norma IEEE 802.3 (Tanenbaum, 

2003), requer que o quadro tenha um tamanho mínimo de 64 bytes (entre 

o campo DA até FCS). Desta forma, o campo PAD é usado com a 

finalidade de garantir o tamanho mínimo de quadro.   

� FCS – Frame Check Sequence (seqüência de controle de erros) – Este 

campo carrega 32 bits para detecção de erro, calculados pela técnica de 

CRC – Código de Redundância Cíclica. O cálculo é realizado sobre todos 

os campos, exceto o preâmbulo, SFD e FCS. 

2.3.1.2 Carrier Sense Multiple Access - Collision Detect (CSMA-CD) 

O CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) é bastante 

conhecido como método de acesso ao meio (MAC) compartilhado, usado pelo 

Ethernet IEEE 802.3, (Dolejs et al., 2004). 

Com base em Metcalfe e Boggs (1976), Dolejs et al., (2004) e Scharbarg et 

al., (2005), o CSMA-CD tem o seguinte fluxo de atividade: um nó que deseja 

transmitir “escuta” primeiro o meio, se o meio estiver livre, o nó transmite e escuta o 

meio para verificar se não houve colisão durante certo tempo (t - time slot). Se 

houver colisão, a transmissão é interrompida por um dado tempo (sinal jam – reforço 
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de colisão) e o nó entra em estado de retransmissão. Logo após o jam, é 

determinado um novo instante para uma nova tentativa de transmissão através do 

algoritmo de back-off, (ver Figura 2.5).  

Figura 2. 5 – CSMA-CD no pior caso para detecção de colisão, Fonte: (Tanenbaum, 2003). 

O CSMA-CD é fundamentado em um tempo mínimo de transmissão para que 

seja detectada uma colisão por todos os nós de um segmento de rede. Este tempo 

está relacionado com o tempo máximo de propagação (tp) de um sinal pela rede, 

mais os retardos de processamento nos hubs. Na Figura 2.5 pode-se observar que, 

no pior caso, para que todos os nós possam detectar uma colisão, este tempo 

corresponde a duas vezes ao tempo de propagação (2tp). 
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Outro aspecto também importante do CSMA-CD no processo de detecção de 

colisão é que este é dirigido ao tamanho mínimo do quadro Ethernet que deve ser de 

64 Bytes para 10 / 100 Mbps e 512 Bytes para 1000 Mbps, (IEEE 802.3, 1990), 

(Tanenbaum, 2003).   

Na subseção 2.3.1.3 é descrito o algoritmo de back-off, com vistas a prover 

um melhor entendimento sobre os aspectos deste algoritmo, permitindo um 

detalhamento do protocolo CSMA-CD. 

2.3.1.3 CSMA-CD – Algoritmo de Back-off 

O algoritmo de back-off determina o número (r) de slot time (τ) que o nó 

deverá esperar após uma colisão, antes de fazer uma nova tentativa de transmissão, 

(Dolejs et al., 2004). Para tanto, se tem: time slot → τ = 2tp, onde, nesta expressão 

“tp” é o tempo de propagação máximo no meio físico.  

No caso de haver uma colisão, todos os nós que colidiram param de transmitir 

e determinam o instante de uma nova tentativa de transmissão a partir de um 

algoritmo de retardo, que no caso da Ethernet é do tipo binário exponencial, definido 

por: m = (2i - 1), onde, “m” representa o limite máximo superior de slot time de espera 

e “i” indica o número de colisões. O nó retransmite no slot time r, escolhido 

arbitrariamente no intervalo dado por: [0 ≤ r ≤ m], (Tanenbaum, 2003). 

A seguir, tem-se um exemplo do funcionamento do algoritmo de back-off, 

citado em Dolejs et al., (2004) e baseado no exemplo da Figura 2.3: 

� Na primeira tentativa (i = 1), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1} a probabilidade das duas 

estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/2. 

� Na segunda tentativa (i = 2), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1, 2, 3} a probabilidade das duas 

estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/4. 

� Na terceira tentativa (i = 3), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7} a probabilidade 

das duas estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/8.  
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Com base no padrão IEEE 802.3 (1990), Dolejs et al., (2004) e Tanenbaum 

(2003), o número máximo de colisões (i) é 16 (dezesseis).  

Na Figura 2.6, pode-se verificar que o algoritmo de back-off está fortemente 

presente na implementação do CSMA-CD, uma vez que o processo de detecção de 

colisão e disputa do meio físico é totalmente fundamenta neste protocolo.  

Efetivamente, são as características de imprevisibilidade geradas pelo CSMA-

CD, ocasionadas pelas colisões durante o processo de disputa ao meio físico e pelo 

fator exponencial do algoritmo de back-off que perfazem um dos aspectos que 

tornam as redes Ethernet inadequadas a aplicações de tempo real. É neste contexto, 

que as atuais pesquisas em torno da Ethernet para tempo real propõem alteração no 

mecanismo de controle de acesso ao meio.   

   

Figura 2. 6 – Fluxograma do CSMA-CD. 



41

2.3.2 Ethernet na Automação 

A tecnologia Ethernet não foi desenvolvida 

originalmente para suportar os requisitos das 

aplicações de tempo real, utilizadas nas áreas 

da automação (Pedreiras, 2005). 

A Ethernet é a tecnologia de rede local de maior utilização no mundo (Brito et 

al., 2004), e, por conseguinte, possui um enorme espectro de fornecedores a baixo 

custo, surgindo então como alternativa às tradicionais redes utilizadas na automação 

industrial.  

A concepção e o desenvolvimento inicial da tecnologia de rede Ethernet 

ocorreram nos laboratórios de pesquisa da Xerox em 1973 (Metcalfe e Boggs, 1976), 

e não foi inicialmente projetada para suportar os requisitos das redes da automação 

industrial. Todavia, apresenta-se como uma tecnologia bastante interessante para 

este contexto, devido ao alto desempenho (taxas de transmissão que variam de 10 

Mbps a 10 Gbps, dependendo do padrão Ethernet utilizado), baixo custo, e sua 

expressiva interoperabilidade (Dolejs et al., 2004).  

Existem basicamente dois aspectos que tornam a tecnologia Ethernet 

inadequada às redes industriais: 

� Ambiente hostil e  

� Não-determinismo.  

Com base em Brito et al. (2004), o ambiente industrial submete as redes a 

esforços mecânicos, temperatura elevada e também a interferências 

eletromagnéticas. Porém, os fatores ambientais das redes Ethernet já encontram 

soluções, pois já existe componentes Ethernet tais como: switches, hubs, cabos e 

conectores projetados para suportar tais características (Amphenol Socapex Field 

Buses, 2004).  

Segundo Pedreiras et al. (2005), a natureza não determinística gerada pela 

contagem de tempo aleatória (mecanismo de backoff) do protocolo CSMA-CD 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) foi considerado por muitos 
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anos o principal obstáculo para que a Ethernet viesse a suportar aplicações de 

tempo real.  

O problema do não-determinismo gerado pelo CSMA-CD foi reduzido com os 

switches, pois segmentam o domínio de colisão, contornando um problema original 

da tecnologia Ethernet. No entanto, os switches geram problemas de contenção 

quando são submetidos a um tráfego muito alto de dados na rede, causando 

descarte e atrasos dos quadros (Pedreiras, 2005). Atualmente, já existem switches 

que trabalham com QoS (Quality of Service) (IEEE 802.1Q, 1998), porém estes 

conseguem apenas resolver parcialmente os problemas dirigidos aos requisitos de 

aplicações de tempo real (Kiszka et al. 2005). Apesar destes switches baseados no 

IEEE 802.1Q contemplarem priorização de mensagens possibilitando QoS, não são 

capazes ainda de resolver o problema do determinismo (Pedreiras, 2005) e alguns 

destes tem um custo bastante elevando.  

Segundo Brito et al. (2004), as pesquisas que propõe soluções para o 

problema do não-determinismo em redes Ethernet estão trabalhando: 

� Em modificações no controle de acesso ao meio físico (MAC - Medium 

Access Control), ou,  

� Em arquiteturas que se baseiam em implementações de controle de 

acesso ao meio sobre protocolos de alto nível.  

Para Reginer (2006), Decontignie (2005), Hansser e Janser (2003), essas 

pesquisas estudam mecanismos que visam tornar a tecnologia Ethernet 

determinística. Estes trabalhos são dirigidos a oferecer garantias temporais típicas 

das plantas industriais, por exemplo, o cumprimento dos deadlines na entrega das 

mensagens. Brito et. al. (2004), por exemplo, desenvolveu um protocolo 

determinístico de alto nível para rede Ethernet que implementa a técnica TDMA 

(Time Division Multiple Access), sendo este desenvolvido em microcontroladores. 

Todavia, as implementação de Ethernet sobre TDMA não são eficientes quanto à 

alocação do canal, uma vez que o TDMA aloca estaticamente os slots de tempo, pois 

consideram cenários de pior caso. Desta forma, permitindo a existência de slots de 

tempo ociosos, ou seja, em cenários onde existem poucos dispositivos na rede o 

canal é utilizado de forma ineficiente.   
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Utilizando outra abordagem sobre redes Ethernet, Venkatramani e Chiueh 

(1994) desenvolveram um mecanismo de passagem de token (fichas rotativas) sobre 

redes Ethernet com meio compartilhado. Este modelo além de tornar a rede 

determinística, também provê uma melhor alocação do canal, pois elimina o 

problema de slots ociosos. Porém, as abordagens que são baseadas em passagem 

de token têm a escalabilidade da rede prejudicada, pois à medida que o número de 

hosts aumenta o desempenho médio da rede é depreciado, uma vez que um nó da 

rede só transmite quando obtiver novamente a posse do token.  

Pedreiras et. al. (2005) resolvem parcialmente o problema da alocação de 

canal através do protocolo FTT-Ethernet. Este protocolo é fundamentado 

basicamente sobre o conceito de janelas flexíveis. Para tanto, existem duas janelas 

uma para mensagens síncronas e outra para mensagens assíncronas. A janela para 

mensagens assíncronas no FTT-Ethernet também pode ser utilizada para 

transmissão de mensagens cujos deadlines não são de tempo real. Em uma 

perspectiva pessimista, o FTT-Ethernet, no pior caso, tende ao TDMA. Com base 

nas aferições de Pedreiras et. al. (2005) o protocolo FTT-Ethernet mostrou-se 

eficiente em garantir o determinismo. No entanto, o FTT-Ethernet é um protocolo que 

exige a alteração da camada MAC. Este é um aspecto negativo, pois dificulta a 

interoperabilidade, já que os dispositivos para integrarem uma rede com FTT-

Ethernet devem previamente tê-lo implantado, sendo contrário a uma das grandes 

vantagens do padrão Ethernet; o seu alto grau de integração.  Outro problema 

naturalmente pertinente ao FTT-Ethernet é a complexidade computacional aplicada 

ao cálculo e a reordenação das janelas temporais, uma vez que são flexíveis em 

termos de temporalidade, ou seja, podem aumentar ou diminuir dinamicamente em 

função do número de dispositivos na rede. Essa característica implica em sincronizar 

toda a rede sempre que um novo nó entrar ou deixar a rede, visto que os dispositivos 

precisam saber quais os instantes de tempo onde podem transmitir dados, evitando 

assim problemas de disputa ao meio físico.   

No âmbito dos protocolos determinísticos sobre redes Ethernet, existem 

também pesquisas que trabalham sobre o protocolo CSMA-CD, tais como o VTPE 

(Virtual Token-Passing Ethernet) de Carreiro et. al. (2005) e H-BEB (high priority
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Binary Exponential Backoff) (Moraes e Vasques, 2005). Ambas abordagens 

garantem o determinismo, no entanto, alteram o controle de acesso ao meio e 

necessitam que suas implementações ocorram sobre Ethernet compartilhada (Hub) - 

tecnologia esta que já entrou em desuso. 
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2.4 Redes Multicast 

Existem três tipos de endereçamento no IPv4 (Internet Protocol Version 4): 

unicast, multicast e broadcast (Kurose e Ross, 2006): 

• Endereçamentos unicast representam a transmissão de dados de um 

host de origem para um host de destino (1:1); 

• Endereçamentos multicast representam a transmissão de dados de um 

host de origem para um grupo de hosts de destino (apenas os 

endereços registrados em um grupo multicast – 1:n);

•  Endereçamentos broadcast representam a transmissão de um host de 

origem para todos os hosts da rede (1:todos).  

O endereçamento multicast permite enviar pacotes IP (Internet Protocol) para 

um determinado grupo de hosts que previamente se cadastraram neste grupo 

(identificado por um IP classe D, faixa de IP entre 224.0.0.0 e 239.255.255.255). O 

processo de inscrição, remoção e manutenção em grupos multicast nas estações 

ocorre através do protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol). 

A grande vantagem do multicast é a distribuição simultânea de dados para um 

dado número de clientes, o que contribui para redução do tráfego na rede (Paul, 

1998), (Shin, 2000) e RFC 4541 (2006). Neste contexto, essa tecnologia torna-se 

muito adequada para aplicações com fluxo de dados cuja difusão é de um para 

muitos, como por exemplo, tráfego de vídeo, áudio, trabalho colaborativo, webcasting 

e transmissão simultânea de arquivos para muitos usuários (Kurose e Ross, 2006).  

2.4.1 Endereçamento Multicast na Camada de Enlace  

 Na camada de enlace de dados existe um conjunto de endereços MAC 

(Medium Access Control) destinado a endereçamento multicast. Esse mecanismo 

torna a distribuição dos dados mais eficiente, visto que, caso não houvesse 

endereçamento multicast de nível 2, sempre que ocorresse uma transmissão, os 

dados iriam se propagar através de uma transmissão broadcast no switch, o que 

geraria um overhead na camada de enlace.    
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Os endereços multicast de nível 2 foram reservados pelo IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority) e estão dentro da faixa 01-00-5E-00-00-00 a 01-00-5E-

7F-FF-FF. Com base nos endereços multicast (IP e MAC) é realizado um 

mapeamento, o qual consiste na substituição dos 23 bits de mais baixa ordem do 

endereço MAC multicast pelos 23 bits de mais baixa ordem do IP multicast.  

Portanto, quando um host se associa a um grupo multicast, como, por exemplo, o 

238.173.117.105 (EE.AD.75.69), automaticamente a interface de rede passa a 

receber as mensagens que chegam no endereço MAC 01-00-5E-2D-75-69, como 

mostra a Figura 2.7. Já o transmissor, quando envia um dado ao grupo 

238.173.117.105, as mensagens são encaminhadas ao endereço multicast da 

camada de enlace 01-00-5E-2D-75-69.  

Figura 2. 7 – Exemplo de Mapeamento MAC Multicast e IP Multicast 

Fonte: Baseado em Stevens et. al. (2005) 

Por padrão, os switches quando recebem pacotes endereçados a um grupo 

multicast, tratam a transmissão de modo broadcast, ou seja, os quadros Ethernet são 

enviados a todas as portas do switch. No entanto, existem switches Ethernet com 

suporte a multicast (capazes de processar o protocolo IGMP). Tais equipamentos, 

implementam filtragem dos quadros Ethernet multicast, o que permite enviá-los 

apenas para as portas que estão registradas no grupo correspondente ao respectivo 
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MAC multicast. Portanto, os switches com suporte a IGMP são importantes quando 

se deseja minimizar o tráfego na rede, dado que estes switches otimizam o uso da 

largura de banda (Croll e Packman, 2000) e (RFC 4541, 2006).      

2.3.2 IGMP Snooping 

O IGMP Snooping é um processo executado nos switches IEEE 

802.3 que fazem uso desta tecnologia. Esse processo realiza uma 

verificação permanente dos endereços multicast de nível 3 do modelo 

de referência OSI. Essa verificação ocorre sempre que um novo host

envia uma mensagem de associação há um grupo multicast. Neste 

instante o switch associa a porta do host ao endereço multicast 

correspondente – portanto, estabelecendo um sistema de filtragem 

multicast em nível dois (RFC 4541, 2006).   

O tráfico multicast IP no caso específico dos switches com IGMP Snooping 

provê o benefício de conservar a largura de banda da rede. Isso porque, os quadros 

Ethernet são enviados apenas para os dispositivos que estão associados ao grupo 

multicast interessado (RFC 4541, 2006). A Figura 2.8 ilustra um cenário onde o 

switch realiza uma filtragem multicast e envia o quadro apenas para os dispositivos 

interessados.     

A filtragem realizada na Figura 2.8 ocorre porque o switch, ao identificar a 

existência de uma mensagem de associação a um grupo multicast (join1) 

encaminhada por um dispositivo, adiciona a porta referente aquele dispositivo a uma 

tabela de associação, onde é feita a correlação da porta ao respectivo grupo 

multicast. Portanto, através da técnica IGMP Snooping, o switch ao receber um 

pacote realiza uma verificação, identificando o endereço Ethernet multicast, 

direcionando o quadro Ethernet apenas às portas onde existem dispositivos 

associado ao respectivo grupo multicast, (RFC 4541, 2006). 

                                           
1 Os dispositivos antes de receberem dados destinados a um grupo multicast devem primeiramente 

se associar (membership report) ao seu grupo de interesse, (RFC 2236, 1997). 



48

Figura 2. 8 - Filtragem Multicast em Nível 2 

  

Como pode ser observado na Figura 2.8, o Host C envia uma mensagem ao 

Grupo Multicast 1 (vermelho), onde os Host A e D estão associados. Dada a 

filtragem multicast, o switch envia o dado apenas às portas que estão associadas ao 

Grupo Multicast 1, nesta caso as porta 3 e 5. O mesmo exemplo pode ser verificado 

também para o Grupo Multicast 2 (azul), onde o Host E envia um dado, e apenas o 

Host B recebe, visto que apenas B está associado ao Grupo Multicast 2. Este 

exemplo ilustra como o emprego de endereçamento multicast na camada de enlace, 

através da técnica de IGMP Snooping, contribui para um uso mais eficiente da 

largura de banda da rede (conforme especificado na RFC 4541, 2006), visto que os 

dados são efetivamente transmitidos apenas aos nós interessados.  

Outro aspecto relevante é que a filtragem multicast ocorre na camada de nível 

2 do modelo OSI de referência, minimizando o custo do processamento nos 

dispositivos (overhead com processamento na pilha de protocolos), visto que, os 
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dispositivos que não têm interesse na mensagem não irão mais realizar tal operação, 

uma vez o que switch já realizou a filtragem do quadro.   

Viégas e Valentim (2006) mostram através de experimentos realizados que a 

diferença no tempo de processamento na pilha de protocolos pode ser expressiva ao 

se comparar os custos de processamento até o nível 2 ou até o nível 4. Por exemplo: 

• Tempo de processamento na pilha: 

o Para pacotes de 64 Bytes:  

� Nível 2: 9,15μs; 

� Nível 4: 25,92μs; 

Neste caso, até o nível 2, o tempo de processamento é aproximadamente 

2,83 vezes menor que tempo de processamento na pilha até o nível 4. Os resultados 

obtidos através dos experimentos realizados em Viégas e Valentim (2006) reforçam 

a importância de uma estratégia eficiente de distribuição de dados. O experimento 

mostra que existe um custo com processamento na pilha de protocolos, o qual tende 

a aumentar quando o processamento avança para as camadas superiores. 

 Esse aspecto abordado por Viégas e Valentim (2006) é relevante, 

principalmente quando a rede de comunicação é dotada de dispositivos com baixo 

poder de processamento e/ou com pequena autonomia energética (por exemplo, 

uma rede sensores).  Então, com base no mecanismo IGMP Snooping, este 

manuseio de processamento torna-se mais eficiente, uma vez que os switches, ao 

realizar a filtragem dos pacotes em nível 2, eliminam dos dispositivos esse custo de 

processamento. 

Com isso, é possível inferir que o uso do IGMP Snooping agrega algumas 

vantagens às redes: melhor eficiência na utilização da largura de banda, redução dos 

custos com processamento nos dispositivos, o que conseqüentemente reduz o 

consumo de energia. 
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redes Ethernet, contribui na redução de custos para a implantação do PM-AH, haja 

vista que este protocolo não impõe muitas mudanças de tecnologias com relação às 

atuais infra-estruturas das redes de comunicação utilizadas nos ambientes 

hospitalares. 

      A coordenação da rede do PM-AH é fundamentada em uma estrutura mestre-

escravo, sendo baseado no conceito de multiciclos. Sobre a perspectiva de 

multiciclos o PM-AH cria vários ciclos independentes, que funcionam em paralelo e 

não geram interferência, nem concorrência com dispositivos que fazem parte de 

outros ciclos temporais. Cada ciclo temporal pertence a um dado leito hospitalar. No 

PM-AH, um ciclo tem o seu tempo de vida determinado pelo somatório dos slots de 

tempo utilizados para as transmissões das mensagens enviadas pelos dispositivos 

médicos à rede.  

 O mestre tem o papel de coordenar os ciclos gerados em seu grupo (leito), 

garantindo a sincronização dos nós de rede e conseqüentemente os resceptivos 

períodos para envio das mensagens de cada nó através de um sistema de 

passagem de token. A estratégia de coordenação dos ciclos pelos mestres de grupo 

impõe cenários onde não existe disputa ao meio de transmissão, criando um 

ambiente determinístico na rede. Neste contexto, um aspecto que deve ser 

observado no PM-AH, é que, para cada grupo (leito), existe um mestre, o que facilita 

o processo de coordenação, pois o mestre coordenará um número menor de 

dispositivos, diminuindo o overhead de processamento do nó mestre, evitando 

também problemas de contenção na rede. 

O PM-AH divide um ciclo em duas janelas de tempo: 

• Janela das mensagens síncronas e  

• Janela das mensagens assíncronas. 

As janelas de mensagens síncronas são utilizadas para transmissão de 

mensagens de sincronização e dados. As janelas de mensagens assíncronas são 

utilizadas para disparo de alarmes e mensagens de controle. 

Outra característica do PM-AH, é a detecção de falhas de comunicação. O 

processo de gerenciamento de falhas de comunicação é mantido pelo PS, que ao 
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identificar que um dispositivo médico não está enviando dados no seu respectivo 

período, dispara um alarme notificando a falha ao operador do sistema.  

A Figura 3.1 exibe a arquitetura do PM-AH, ilustrando uma visão geral do 

contexto descrito nesta seção.  

Figura 3. 1 - Visão Geral: Arquitetura do PM-AH 



53

Na Figura 3.1, é possível observar que os leitos com seus respectivos 

dispositivos de monitoramento e atuação são separados logicamente por um grupo 

multicast. Por exemplo, quando o mestre do grupo 3 (Leito 3) envia uma mensagem, 

essa é entregue apenas aos dispositivos do seu respectivo leito, o que evita que as 

mensagens do leito 3 criem enfileiramento nas portas do switch correspondente a 

dispositivos de outros leitos. Um aspecto ilustrado também na Figura 3.1 são os nós 

redundantes. Estes ficam em estado passivo, recebendo e processando as mesmas 

informações dos seus respectivos dispositivos principais. Está estratégia permite ao 

nó redundante assumir a carga do nó principal em caso de falha deste dispositivo. 

Esta política de tolerância a falhas não está prevista no protocolo. Todavia, está 

disposto na Figura 3.1, pois aponta uma possível solução para esse tipo de 

problema.      

A segmentação lógica proposta no PM-AH contribui na redução dos tamanhos 

dos ciclos. Isso porque, os tempos de cada ciclo serão dados em função do número 

de dispositivos de monitoramento de cada paciente, uma vez que a rede é dividida 

com base nos leitos do hospital. Portanto, os ciclos serão bem menores quando 

comparados a alguns protocolos desenvolvidos para automação industrial, tais como: 

TDMA (Time Division Multiple Access) de Brito et al., (2004), o TP (Token Pass), de 

Venkatramani e Chiueh, (1994), o VTPE (Virtual Token-Passing Ethernet) de Carreiro 

et al., (2005), o FTT-Ethernet (Pedreiras, 2005), os quais criam um único ciclo para 

todos os dispositivos. Essa característica do PM-AH influencia no aumento do 

desempenho da rede, pois os dispositivos terão acesso ao meio para o envio de 

suas mensagens em um espaço menor de tempo, pois não existe um único ciclo 

temporal dividido para toda a rede, ao contrário, o PM-AH cria vários ciclos, que são 

segmentados de forma transparente em função dos grupos multicast (leito ►

paciente). 

Com relação à pilha de protocolos, o PM-AH está diretamente relacionado às 

camadas de transporte, redes e enlace de dados, como pode ser observado na 

Figura 3.2. O protocolo da camada de Transporte é o UDP (User Datagram Protocol, 

RFC 768, 1980), por ter um desempenho médio melhor que o TCP (Transmission 

Control Protocol, RFC 793, 1981) e por não exigir confirmação, uma vez que a 
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AH possibilita a interação entre os dispositivos através de troca de mensagens. Para 

tanto, no PM-AH essa interação entre os dispositivos ocorre através do método de 

troca de dados Publish/Subscriber2 (P/S).  

O P/S é implementado no PM-AH através da camada de transporte. Para 

tanto, cada tipo de dispositivo médico é associado a uma porta do protocolo UDP, 

onde esta porta identifica o tópico da mensagem. Assim, para cada tópico (tipo de 

mensagem) no qual um dado dispositivo produz (send) ou consome mensagens 

(receive), este deve antes estar associado à(s) sua(s) respectiva(s) porta(s).   

 Como pode ser observado, um dispositivo tem a seguinte associação: 

• Grupo Multicast: representa o leito onde o dispositivo se 

encontra; 

• Porta: representa um tópico de uma mensagem que identifica o 

tipo de dispositivo médico, ou seja, quais tipos de mensagens 

este dispositivo produz e/ou consome. 

Portanto, uma mensagem será sempre enviada a um grupo multicast em uma 

dada porta. A Figura 3.3 ilustra o nível de associação promovido pelo PM-AH. Uma 

característica neste processo de troca de mensagens é que o provedor de serviços 

está associado aos grupos multicast existentes na rede de automação hospitalar, 

sendo também consumidor de todas as mensagens enviadas pelos dispositivos. 

Diante do contexto de associação apresentado na Figura 3.3 é possível ao provedor 

de serviços PM-AH identificar o leito e o tipo de dispositivo que gerou uma dada 

mensagem na rede. Esta característica é importante, pois as mensagens trocadas 

representam um conjunto de dados que constituem informações, as quais podem ser 

aproveitadas não apenas para supervisão e monitoramento de pacientes, mas 

também, como por exemplo: 

• Sistema de Informação Hospitalar: que trabalha com prontuário eletrônico de 

pacientes (Florentino 2008);  

• Sistemas Especialistas: que poderão auxiliar nos diagnósticos médicos (Shin, 

et. al. 2000).   

                                           
2 A descrição do funcionamento deste método de troca de dados pode ser encontrada em Thomesse (2005). 
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Figura 3. 3 - Níveis de Associação do PM-AH

 O mecanismo de associação dos nós a um grupo multicast ocorre da seguinte 

forma: 

1. Um dispositivo médico ao iniciar, realiza o envio de uma mensagem de 

solicitação de inscrição em um grupo multicast – REQUEST 

MESSAGE JOIN (RMJ);  

2. A RMJ é enviada ao provedor de serviços PM-AH – ver página 65; 

3. O provedor de serviços analisa a solicitação e devolve uma mensagem 

de confirmação de inscrição em um grupo multicast – CONFIRMATION 

MESSAGE JOIN (CMJ); 

4. A mensagem devolvida (resposta) pelo provedor de serviços contém o 

endereço multicast correspondente ao leito onde o dispositivo se 

encontra; 

5. O dispositivo recebe a resposta enviada pelo provedor de serviços e 

identifica qual o seu grupo multicast passando a partir deste instante a 

enviar mensagens apenas neste grupo.   

3.4 – Provedor de Serviços PM-AH 

 O papel do provedor de serviços PM-AH é fornecer serviços essenciais à rede 

PM-AH e capturar as mensagens trocadas na rede. A captura das mensagens 

demandará aplicações de supervisão. Por exemplo, será possível à equipe médica 

monitorar os pacientes do hospital de forma não presencial, realizar procedimentos 
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de suporte a decisão no diagnóstico médico e predição da evolução do quadro 

clínico.   

No PM-AH o provedor de serviços garante a inicialização e a formação dos 

grupos multicast. Para tanto, o provedor contém uma tabela com os leitos do 

hospital. Desta forma, para cada leito do hospital, o provedor de serviços PM-AH 

associa um endereço multicast, conforme pode ser observado na Figura 3.4. 

É com base na tabela de grupos multicast armazenada no provedor de 

serviços, que o PS ao receber uma REQUEST MESSAGE JOIN, monta a 

CONFIRMATION MESSAGE JOIN, enviando-a como resposta ao nó requisitante da 

inscrição. A resposta a uma mensagem de solicitação de inscrição é realizada 

utilizando endereçamento multicast específico para esta finalidade (este endereço é 

configurado no provedor de serviços PM-AH). Assim, os nós ao serem iniciados na 

rede, devem se associar a este endereço e passar a ouvir na porta específica 

esperando receber uma CMJ. A fim de garantir que as inscrições dos nós sejam de 

fato efetuadas, uma mensagem RMJ deve ser enviada a cada 5 segundos, até que a 

primeira mensagem CMJ seja recebida. As mensagens RMJ são mensagens de 

controle, portanto são enviadas em um endereço multicast padrão. O número 

máximo de envio de RMJ’s é igual 6, estabelecendo-se um timeout para este tipo de 

mensagem de 30 segundos, sendo este o mesmo tempo utilizado por mensagens de 

protocolos já consolidados, como o HTTP (Hypertext Transfer Protocol).   

O provedor de serviços é também responsável por eleger o mestre de cada 

grupo multicast (dispositivo que vai coordenar os ciclos em cada grupo). A escolha 

ocorre quando, ao receber uma RMJ, o provedor de serviços identifica que este é o 

primeiro dispositivo de um leito a solicitar inscrição. Ao identificar, o provedor de 

serviços, verifica se a solicitação partiu de um nó apto a ser um mestre de grupo. Em 

caso positivo, ao montar a CMJ, será incluída a informação de que o nó é o mestre 

de grupo.  A verificação de aptidão é realizada pelo provedor de serviços, pois 

existem dispositivos médicos que são dotados de baixa capacidade de 

processamento. Desta forma, apenas alguns dispositivos serão considerados aptos a 

serem mestres.  A Figura 3.5 ilustra as tabelas de associações armazenadas no 

provedor de serviços. A cada mensagem RMJ o provedor de serviços PM-AH 
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incrementa uma tabela onde são associados os leitos com seus respectivos 

dispositivos. No processo de incremento da tabela, é associado um leito a vários 

dispositivos e também é identificado nesta tabela qual dos dispositivos de um dado 

leito é o nó mestre. O valor 0 (zero) da coluna índice é reservada ao mestre, 

facilitando o controle de indexação, uma vez que o nó mestre nem sempre será o 

primeiro a se inscrever no grupo.   

Figura 3. 4 - Mapeamento dos Grupos Multicast aos Leitos (Tabela de Grupos Multicast)

Como pode ser verificado na Figura 3.5 existem três tabelas: 

• Endereços - Leito ► Multicast (A): Esta tabela associa um leito a 

um endereço multicast. Nunca um leito poderá ter mais de um 

endereço multicast; 

• Dispositivos - Dispositivos ► Porta (B): Tabela que associa um 

tipo de dispositivo a uma porta. Nunca um dispositivo poderá 

estar associado a mais de uma porta; 

• Grupos - Leito ► Dispositivo (C): Nesta tabela é associado um 

leito a vários dispositivos. Desta forma, um leito pode ter mais de 

um dispositivo. Porém, um dispositivo só poderá ser associado a 

um leito.  Esta tabela também identifica qual dos dispositivos em 

um dado leito é o mestre e armazena o índice dos dispositivos.
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Figura 3. 5 - Tabela de associação mantida no provedor de serviços PM-AH 

A Figura 3.6 ilustra o modelo de relacionamento e a cardinalidade entre as 

entidades que representam as tabelas de associação da estação de supervisão. 

Figura 3. 6 - Modelo de Relacionamento entre as Entidades: Tabelas de Associação 

 Onde,  

• leito ► multicast: tem um relacionamento de um para muitos com 

leito  ► dispositivo; 

• dispositivo  ► porta: tem um relacionamento de um para muitos com 

leito  ► dispositivo. 
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Desta forma, as regras de integridade referencial serão garantidas, pois o 

provedor de serviços não poderá armazenar em C um leito que não esteja contido 

em A, e também não poderá armazenar em C um dispositivo que não esteja contido 

em B. 

3.5 – Nó Mestre 

 O nó Mestre tem o papel de coordenar os ciclos temporais de seu grupo (leito) 

multicast. Para tanto, o mestre conhece os dispositivos médicos que estão 

associados ao seu grupo. Sempre que um novo nó se inscreve em um grupo 

multicast, o PS, na próxima janela assíncrona, envia uma mensagem de reindexação 

ao mestre do grupo, informando os índices dos nós associados ao grupo.  

 Um nó quando eleito mestre não estabelece um ciclo, porém o mestre já está 

apto a enviar mensagens. Isso ocorre, pois o paciente pode ser monitorado por 

apenas um único dispositivo. Efetivamente, o ciclo coordenado por um nó mestre vai 

se estabelecendo à medida que esse recebe mensagens de reindexação enviadas 

pelo PS. O mestre só estabelece o primeiro ciclo após receber a primeira mensagem 

de reindexação de nós. Neste ínterim, o mestre envia apenas mensagens de dados.  

 A coordenação dos ciclos é dada pelo nó mestre através de passagem de 

token. Assim, a cada ciclo um nó inscrito em um dado grupo (leito) recebe um token 

do mestre. O token representa a posse do meio de transmissão. Os tokens são 

enviados através de uma mensagem de passagem de token (mpt). Portanto, o 

dispositivo que receber uma mensagem com o formato de mpt terá a posse do meio 

físico e poderá enviar uma mensagem de dados (md) ao seu grupo multicast, que 

também será consumida pelo provedor de serviços. Nunca em um leito, dois 

dispositivos receberão token ao mesmo tempo. Essa política garante que não há 

disputa ao meio físico.   

 Um ciclo é composto de dois tempos: 

• Janela Síncrona: é uma janela destinada à passagem de token, 

permitindo que os dispositivos de um grupo (leito) enviem suas 

mensagens de dados. Essa janela terá o seu tamanho exatamente 

igual ao somatório dos tempos de propagação das mensagens 
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síncronas trocadas pelos nós inscritos em um grupo multicast. 

Desta forma, após o mestre identificar a transmissão do último nó, 

que demarca o final de uma janela síncrona, o mestre envia uma 

mensagem de inicio de janela assíncrona; 

• Janela Assíncrona: é uma janela onde os nós podem enviar 

mensagens de alarme, e o provedor de serviços PM-AH pode enviar 

mensagens de controle. O tempo da janela assíncrona é por padrão 

igual ao tempo da janela síncrona. Porém, este tempo pode ser 

configurado no PS através de um fator de ajuste.   

A coordenação da rede através do mestre, utilizando o conceito de multiciclos 

e de passagem de token, contribuem das seguintes formas: 

• Evita problemas de enfileiramento de pacotes no switch; 

• Evita problemas de contenção da rede; 

• Impõe o determinismo da rede, pois o fluxo de dados é controlado; 

• Aumenta a escalabilidade da rede, pois os ciclos são menores em 

relação aos protocolos monociclo; 

• Facilita a implementação de estratégias de prioridade, uma vez que 

alguns dispositivos podem ter maior prioridade que outros no instante 

da sua transmissão e por isso necessitam de um slot maior de tempo 

(sendo este tempo determinado na mensagem de passagem de token); 

• Otimiza os tempos do ciclo, pois não existirá slot de tempo ocioso na 

rede – tal como ocorre em ciclos TDMA (Time Division Multiple 

Access).   

Para o envio dos tokens o nó mestre utiliza um índice (ver Figura 3.5) que é 

atribuído ao nó quando o provedor de serviços recebe uma RMJ. Quando o nó 

receber o token, verifica se o índice é igual ao que lhe foi atribuído pelo PS. Caso 

seja igual, o nó tem a posse do meio físico e poderá então enviar uma mensagem de 

dados. 

 Por fim, é com base no índice que o mestre de grupo ordenará a passagem 

de token, utilizando o conceito de fila (primeiro inscrito é o primeiro a receber o 
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token). Quando o último elemento receber o token, o mestre envia um sinal de início 

de janela assíncrona.  

3.6 – Ciclo Temporal: Janelas Síncronas e Assíncronas 

 O PM-AH é um protocolo que trabalha sobre ciclos temporais. O início e 

término de um ciclo no PM-AH é marcado quando o nó mestre envia uma mensagem 

de sincronização aos elementos do seu grupo indicando o início de uma nova janela 

síncrona.  

 No PM-AH não existe apenas um único ciclo de tempo onde todos os nós da 

rede têm cada um, um slot dentro desse ciclo para transmitir (conceito de monociclo 

temporal serializado – um ciclo por vez para toda a rede). Ao contrário, PM-AH cria o 

conceito de multiciclos temporais executados em paralelo, nos quais, cada grupo 

(leito) tem uma seqüência própria de ciclos temporais coordenado por um mestre de 

grupo. Com isso, o PM-AH otimiza de forma significativa o atraso na entrega das 

mensagens. Assim, os ciclos não crescem em função da quantidade de nós que 

fazem parte da rede, e sim, da quantidade de nós inscritos que fazem parte de um 

grupo (leito hospitalar), usando, portanto o principio de dividir para conquistar. Essa 

característica do PM-AH aumenta o desempenho da rede, pois a segmentação lógica 

com multiciclos temporais criada pelo PM-AH, torna os ciclos menores em cada 

grupo, permitindo assim o envio mais rápido de mensagens, visto que os nós terão a 

posse do meio físico em um menor período.  

 O tempo de um ciclo é igual ao tempo da janela síncrona mais o tempo da 

janela assíncrona. A equação que define o tempo da janela síncrona (Tjs) é vista na 

Equação 3.1. 
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Onde, 

      Tjs = Tempo de uma Janela síncrona; 

q = Quantidade de nós inscritos no grupo (considerando o nó mestre); 

m = Mensagem enviada; 

AP (Tanenbaum, 2003) = Atraso da propagação do sinal no meio físico: 

d = distância do enlace; 

vpmf = velocidade de propagação no meio físico;  

      AT (Tanenbaum, 2003) = Atraso da transmissão:

            L = Comprimento da mensagem (em bits) e  

            R = Banda do enlace (taxa de transmissão em bits). 

O cálculo do tempo das janelas assíncronas é dado em função do tempo da 

janela síncrona, considerando o fator de ajuste α, como pode ser observado na 

Equação 3.2. O fator de ajuste α é definido igual a 1(um), considerando um cenário 

de pior caso, onde todos os nós de um grupo desejam enviar mensagens de alarme. 

Todavia, este fator pode ser configurado.   

Equação 3. 2 - Cálculo das mensagens assíncronas 

 O PM-AH não implementa nem especifica nenhum estimador para determinar 

o fator de ajuste que determina o tempo das janelas assíncronas em um dado grupo, 

pois está fora dos requisitos funcionais previstos para este protocolo. Entretanto 

prevê em sua especificação uma mensagem com esse propósito, melhorando o fator 

de escalabilidade do protocolo, dado este ponto de flexibilidade. No PM-AH as 

mensagens de ajuste de fator (INDICATION MESSAGE FACTOR - IMF) devem ser 

geradas no PS. Portanto, deve ser informado qual leito terá o seu fator de ajuste 

alterado. Ao realizar o procedimento de alteração, o provedor de serviços monta uma 

IMF e envia ao mestre de grupo uma mensagem que possui um novo fator de ajuste 

para calcular o tempo das janelas assíncronas. Ao identificar a primeira janela 
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assíncrona do respectivo grupo, o provedor de serviços envia uma IMF ao nó mestre. 

As mensagens de fator de ajuste são enviadas no endereço multicast do grupo em 

uma porta específica para este procedimento. Um aspecto importante com relação 

às IMF é que apenas o nó mestre está habilitado a recebê-las.  

  Como se observa, as duas janelas são dinâmicas quanto à temporalidade. As 

janelas assíncronas variam de tamanho em função do tempo das suas respectivas 

janelas síncronas. A janela síncrona pode aumentar ou diminuir em função da 

entrada e/ou saída de nós.  

Como já foi dito, o aumento da janela síncrona em um grupo ocorre quando o 

mestre recebe uma CMJ. Já a redução do seu tamanho ocorre quando o mestre 

recebe uma mensagem de reindexação de nós.  

A dinâmica (aumento e redução) em torno dos ciclos do PM-AH dá ao meio de 

transmissão um melhor fator de aproveitamento, pois reduz os instantes de 

ociosidade no canal de transmissão, uma vez que o canal é alocado sob demanda e 

não é de forma estática considerando cenários de pior caso.  

3.7 – Mensagens do PM-AH 

Esta seção descreve o conjunto de mensagens que o PM-AH utiliza para 

estabelecer um mecanismo determinístico na troca de dados entre os biodispositivos 

utilizados nas redes de controle na automação hospitalar. Uma característica geral 

das mensagens PM-AH é a simplicidade no formato, no processo de montagem, de 

envio e recepção. Esses conceitos foram utilizados durante o processo de 

concepção visando reduzir a complexidade computacional do protocolo.    

3.7.1 – Mensagem de Solicitação de Inscrição em Grupo Multicast: 

REQUEST MESSAGE JOIN (RMJ)  

As mensagens de solicitação de inscrição em grupo multicast (RMJ) são 

disparadas pelos dispositivos ao serem iniciados. Estas mensagens são enviadas a 

cada 5 segundos, até que o nó que a enviou receba a primeira mensagem de 

confirmação de inscrição em grupo multicast. O dispositivo envia no máximo 6 
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mensagens RMJ o que estabelece um timeout de 30 segundos. O formato da 

mensagem é ilustrado na Figura 3.7 e descrito na Tabela 3.1. 

Figura 3. 7 - Formato de uma Mensagem de RMJ 

Quando um nó envia uma mensagem RMJ, passa a esperar por uma 

mensagem de confirmação de inscrição em grupo multicast (CMJ). O estado de 

espera de um nó significa que o dispositivo está associado a um grupo multicast e a 

uma porta padrão, que é reservada especificamente para este contexto. Na Figura 

3.8 é ilustrado um diagrama de seqüência que mostra o processo executado por um 

dispositivo ao enviar uma mensagem RMJ. No diagrama, o dispositivo ao enviar uma 

mensagem RMJ entra em uma estrutura de repetição (Loop), onde a cada 5 

segundos é enviada uma nova mensagem RMJ. Portanto, cessando o envio quando 

recebe uma resposta (CMJ) do provedor de serviços PM-AH. 

A Figura 3.8 ilustra o fluxo de interação entre um dispositivo médico e o PS 

para o envio de uma RMJ, destacando dois blocos importantes: loop e alt. O bloco 

loop é uma iteração que acontece até que  receive_CMJ assuma o valor igual true 

(que representa um fluxo condicional). Isso só acontece se o item 3 

(CONFIRTATION MESSAGE JOIN) ocorrer (o item 3 é uma mensagem assíncrona). 

Caso contrário, o dispositivo entra em modo de espera por 5 segundos e novamente 

envia uma RMJ.  

Tabela 3. 1 - Descrição de uma Mensagem RMJ 

Campo Tamanho Descrição 

Tipo 8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits 
Endereço multicast padrão para o envio de 
mensagens RMJ. A este grupo multicast apenas a 
estação supervisora está associada.  

Porta 16 bits 
Armazena a porta padrão que indica o serviço 
relacionado às mensagens RMJ. Este serviço é 
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provido apenas pelo provedor de serviços. 
Número do 

Leito 16 bits Número do leito onde o dispositivo médico se 
encontra. 

Dispositivo 16 bits 
Número inteiro o qual representa um código que 
indica o tipo de dispositivo. 

Mestre 8 bits 

Campo que armazena um valor que indica se o nó 
que está solicitando a inscrição pode ser um mestre 
de grupo ou não. Quando neste campo o valor for 
igual a 11111111 indica que o nó pode ser um mestre 
de grupo. Quando o valor for igual 00000000 indica 
que o nó não pode ser mestre. Para este campo, 
apenas um bit seria suficiente, porém, optou-se por 
deixar seu tamanho maior, prevendo que poderia 
conter outras informações a respeito do nó.  

Figura 3. 8 - Diagrama de Seqüência do Envio de uma RMJ 
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A Figura 3.9 ilustra a troca de mensagens sobre outra perspectiva, mostrando 

os estados que o biodispositivo assume. Deste modo, são ilustrados três estados:  

• Iniciando Dispositivo: este é o estado inicial do dispositivo, que após 

iniciado, ocorre uma transição disparada pelo evento montarRMJ;   

• Enviando RMJ: ao chegar neste estado o dispositivo inicia o processo 

de envio de uma mensagem de solicitação de inscrição em grupo 

multicast. O envio de uma RMJ ocorre apenas quando a mensagem 

estiver montada;   

• Aguardando CMJ: o dispositivo entra neste estado após enviar a RMJ, 

podendo voltar ao estado anterior caso não receba uma CMJ e o tempo 

de espera seja igual há 5 segundos.  

Um aspecto mostrado no diagrama de estado da Figura 3.9 é que o 

dispositivo médico vai para o próximo estado quando o dispositivo recebe uma CMJ. 

A mensagem CMJ é descrita na próxima seção. 

Figura 3. 9 - Diagrama de Estado de um Dispositivo Médico (RMJ) 
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3.7.2 – Mensagem de Confirmação de Inscrição em Grupo Multicast: 

CONFIRMATION MESSAGE JOIN (CMJ)    

As mensagens de confirmação em grupo multicast (CONFIRMATION 

MESSAGE JOIN - CMJ) são enviadas como resposta através do provedor de 

serviços. Uma CMJ além de confirmar em qual grupo um dispositivo está associado, 

informa também o índice do dispositivo no grupo multicast e indica se o dispositivo é 

o mestre do grupo. Esta estratégia de eleição de mestre é bastante favorável ao PM-

AH, pois tem uma complexidade computacional bem inferior quando comparada ao 

FTT-Ethernet de Pedeiras et al.(2005) e da implementação TDMA de Brito et al. 

(2004). Na Figura 3.10 é ilustrado o formato da mensagem CMJ e a descrição dessa 

mensagem é apresentada na Tabela 3.2.  

Quando o provedor de serviços recebe uma mensagem RMJ realiza uma 

consulta a sua tabela de associação (ver Tabela 3.5) a fim de incrementar a tabela 

de grupos e montar a mensagem CMJ. A Figura 3.11 mostra um diagrama de 

seqüências que ilustra o envio de uma mensagem CMJ. Como pode ser observado 

no diagrama, o provedor de serviços tem uma estrutura de repetição (Listener) que 

verifica a chegada das solicitações de inscrição em grupo multicast (RMJ). Com base 

nos parâmetros identificados na RMJ, o PS monta a CMJ e a envia ao dispositivo 

requisitante.  

O dispositivo médico ao receber uma CONFIRMATION MESSAGEM JOIN

realiza uma verificação e assume um novo estado de acordo com as informações 

contidas na mensagem CMJ. O diagrama da Figura 3.12 ilustra os estados que os 

dispositivos podem assumir após o recebimento de uma CMJ.    

Como pode ser verificado nas Figuras 3.11 e 3.12, após o processamento de 

uma CMJ, o dispositivo médico se desassocia do grupo multicast para recebimento 

de CMJ, passando então a não receber mensagens com este formato. No diagrama 

de estado também é possível verificar que após o processamento de uma CMJ o 

dispositivo pode ficar aguardando token, caso seja um slave, ou pode ir para um 

próximo estado caso tenha sido escolhido pelo PS como mestre do grupo. 
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Figura 3. 10 - Formato de uma Mensagem CMJ

Figura 3. 11 - Diagrama de Seqüência do Envio de uma CMJ 

Tabela 3. 2 - Descrição de uma Mensagem CMJ

Campo Tamanho Descrição

Tipo 8 bits 
Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits 

Endereço multicast padrão para o envio de 
mensagens CMJ. A este grupo multicast apenas os 
nós que ainda não receberam uma CMJ ficam 
associados.  

Endereço de 
Grupo 32 bits 

Endereço de grupo multicast que o nó requisitante irá 
se associar.  

Porta 16 bits 

Porta padrão que indica o serviço relacionado às 
mensagens de CMJ. Apenas os nós que não 
receberam uma CMJ devem estar associados a está 
porta. 
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Porta Dispositivo 16 bits Porta a qual um dado tipo de dispositivo deve se 
associar. 

Número do Leito 16 bits 
Neste campo é armazenado o número do leito onde o 
dispositivo médico se encontra. 

M/ID 8 bits 

Valor que indica se o nó é um mestre e qual o seu ID 
(índice no grupo). O bit de mais alta ordem indica se o 
nó é mestre quando igual 1. Os demais bits indicam o 
ID (o ID do mestre é sempre 0). Desta forma é 
possível que um leito tenha até 128 dispositivos. No 
caso específico do mestre, o seu ID é sempre igual a 
0. Portanto, os bits restantes são usados para 
informar ao mestre a taxa de transmissão da rede: 
10000001 = 10Mbps, 10000010 = 100Mbps, 
10000100 = 1Gbps, 10001000 = 10Gbps. 

Figura 3. 12 - Diagrama de Estado CMJ 
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3.7.3 – Mensagem para Passagem de Token para Habilitar a Posse do 

Meio Físico: MESSAGE TOKEN PASS (MTP) 

 As mensagens para passagens de token (MESSAGE TOKEN PASS - MTP) 

são enviadas apenas pelo nó mestre. Uma MTP indica para um dispositivo a posse 

do meio físico dentro de uma janela síncrona. Portanto, apenas os dispositivos que 

recebem o token do mestre podem transmitir – para cada grupo multicast (leito) em 

um dado ciclo, apenas um único dispositivo por vez tem a posse do meio. A Figura 

3.13 ilustra o formato de uma MTP e a Tabela 3.3 descreve os campos.  

Figura 3. 13 - Formato de uma mensagem MTP 

 Um aspecto pertinente a uma MTP é o tempo em que o mestre3 deve enviar 

um novo token. Para isso, o mestre estima o tempo de passagem do próximo token 

(tpt), considerando a vazão da rede. A equação para estimativa do tpt é descrita na 

Equação 3.3.  

AP2
R

LmdLmpt
tpt ++=

Equação 3. 3 - Equação para cálculo do tpt 

 Onde, 

  tpt = Tempo para passagem do próximo token; 

     Lmpt = Comprimento da mensagem de passagem de token; 

                         Lmd = Comprimento da mensagem de dados; 

                         R = Taxa de transmissão (informada pelo provedor de serviços); 

  AP = Atraso de propagação (ver Equação 3.1); 

                                           
3 A taxa de transmissão é obtida pelo nó mestre quando recebe uma mensagem CMJ.   
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Na Figura 3.14 é ilustrado um diagrama de seqüência que mostra o fluxo das 

mensagens MTP. Neste diagrama é importante observar que o mestre verifica o 

tempo necessário para enviar um token – tempo mínimo para que um novo token 

seja passado. Visto que um novo token só deve ser enviado quando a mensagem de 

dados enviada pelo dispositivo médico for recebida pelo(s) nó(s) do grupo multicast 

(leito). Esta estratégia reduz problemas de enfileiramento, por exemplo, caso o 

mestre envie um token para um nó que por acaso ainda esteja recebendo uma 

mensagem de dados.   

Tabela 3. 3 - Tabela de Descrição de uma Mensagem MTP 

Campo Tamanho Descrição

Tipo 8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits Endereço multicast do grupo (Leito) no qual o nó 
mestre pertence.  

Porta 16 bits Porta onde os nós ficam aguardando o token. 

ID 8 bits 

Campo de identificação do dispositivo. Este campo 
indica qual dispositivo pode transmitir dentro da janela 
síncrona.  O ID tem o mesmo valor do índice 
armazenado na tabela de associação do PS. O ID é 
um conceito chave no PM-AH, pois é através dele que 
os grupos são sincronizados e que os tokens são 
transmitidos. 

    

O identificador incluído no campo ID da MTP é provido pelo PS através das 

mensagens de reindexação de nós. Desta forma, o mestre antes de enviar um token, 

verifica qual o próximo nó que irá recebê-lo, garantindo então que apenas um nó por 

vez no grupo possa transmitir dados. Caso um nó solicite a remoção do grupo ao PS, 

o mestre será informado através de uma mensagem de reindexação de nó enviado 

pelo PS na primeira janela assíncrona do grupo. Assim, na próxima janela 

assíncrona o mestre não enviará mais o token para o nó que se retirou do grupo, 

melhorando o uso do canal, pois são evitados os instantes de ociosidade, como 

ocorre em redes TDMA. No lado dos dispositivos, ao receber uma MTP o dispositivo 

deve verificar se o ID é igual ao seu. Caso seja igual o dispositivo envia uma 

mensagem de dados, caso contrário, a MTP é descartada.   
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Figura 3. 14 – Diagrama de seqüência de uma MTP. 

3.7.4 – Mensagem para Remoção (REQUEST REMOVE JOIN - RRJ) 

 As mensagens de remoção de grupo multicast (REQUEST REMOVE JOIN - 

RRJ) são disparadas dentro das janelas assíncronas. Isso porque, uma ação de 

remoção não é previsível. A remoção de um nó pode ocorrer, por dois motivos:  

• Desligamento e 

• Erros que ocasionam falta de comunicação. 

No caso de desligamento, o nó que está sendo desligado envia uma 

mensagem RRJ ao PS. No caso, de falta de comunicação, o PS verifica que existe 
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um nó que está por 2 (dois) ciclos sem enviar mensagens de dados e realiza um 

teste de comunicação. Caso o nó que apresenta uma provável falta de comunicação 

não responda, o PS marca este nó como removido em sua tabela de associação e 

envia uma mensagem de reindexação ao nó mestre. Um aspecto que deve ser 

observado é que os testes de comunicação devem ocorrer sempre dentro das 

janelas assíncronas, a fim de não interferirem nos envios das mensagens síncronas.  

A Figura 3.15 ilustra o formato de uma mensagem de remoção e a Tabela 3.4 

descreve os campos da mensagem.  

Figura 3. 15 – Formato de uma mensagem RRJ. 

Tabela 3.4 - Tabela de Descrição de uma Mensagem RRJ 

Campo Tamanho Descrição

Tipo 8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits 
Endereço multicast para o envio de mensagens RRJ. 
Apenas o provedor de serviços fica associado a este 
grupo multicast. 

Porta 16 bits Porta onde o provedor de serviços fica aguardando as 
mensagens RRJ. 

Leito 16 bits Leito onde o dispositivo se encontra.

ID 8 bits 
Campo de identificação do dispositivo. Este campo 
indica qual dispositivo está solicitando remoção.  

No diagrama de seqüência ilustrado na Figura 3.16 são demonstradas as 

operações decorrentes do envio de uma RRJ ocasionado por um desligamento.  

Como pode ser observado na Figura 3.16 o primeiro passo para o dispositivo 

em estado de desligamento é verificar se está em uma Janela assíncrona. Caso o 

dispositivo verifique que o ciclo entrou em uma janela assíncrona, o mesmo envia 

uma RRJ. O PM-AH sinaliza o início de uma janela assíncrona através do dispositivo 

mestre (coordenador da rede no leito hospitalar – grupo multicast) que envia uma 

mensagem aos dispositivos com esse propósito.  Outro aspecto é que uma RRJ gera 
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uma interação entre três entidades da seguinte forma: do dispositivo médico para o 

PS e do PS para o mestre, conforme demonstrado no diagrama da Figura 3.16.  

Figura 3. 16 – Diagrama de seqüência da RRJ. 

3.7.5 – Mensagem de Reindexação de Nós – REINDEXING MESSAGE 

NODE (RMN) 

Uma mensagem de reindexação de nós (REINDEXING MESSAGE NODE) 

pode ser disparada pelo provedor de serviços após receber uma mensagem de início 

de janela assíncrona (IBWA4) de um mestre especifico. Sempre que o PS receber 

uma IBWA realiza uma verificação para identificar se existe uma mensagem de 

reindexação que ainda não foi enviada ao mestre que iniciou a janela assíncrona. 

                                           
4

INDICATION_BEGINNING_WINDOW_ASYNCHRONOUS
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Caso exista, é enviada uma RMN ao respectivo mestre. O fluxo de uma RMN é 

verificado na Figura 3.18.  

As mensagens de reindexação de nós são enviadas também a um nó mestre 

sempre que (leito hospitalar) um novo dispositivo se associar ao seu grupo, incluído 

o próprio mestre. Desta forma, o mestre toma conhecimento dos IDs (índices) dos 

nós que fazem parte do seu grupo, obedecendo ao critério de envio de RMN em 

janelas assíncronas.    

As mensagens de RMN têm um campo de 128 bits que representam quais 

dispositivos estão ativos atualmente no leito. Os bits com valores iguais a zero no 

campo Lista de Nós (ver Figura 3.17) indicam que os nós de índices iguais às 

posições do bit foram removidos do grupo. Por exemplo: 101111, significa que o 

dispositivo de índice 4 (quatro) foi removido do grupo. Desta forma, o mestre no 

próximo ciclo não passará o token para este dispositivo. A Figura 3.17 ilustra o 

formato de uma RMN e a Tabela 3.5 descreve os campos. 

Figura 3. 17 – Formato de uma RMN. 

Tabela 3. 5 – Tabela de Descrição de uma Mensagem RMN 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits Endereço multicast do grupo que vai receber a 
mensagem de RMN.  

Porta 16 bits Porta onde o nó mestre vai receber a RMN. Apenas o 
mestre de grupo recebe mensagens nesta porta.  

LN (Lista de Nós) 128 bits 

Este campo armazena informações que irão indicar ao 
nó mestre quais dispositivos estão ativos no seu 
grupo. Cada um dos bits representa o estado de um 
dispositivo no grupo. O bit de mais baixa ordem está 
no índice 0 e o de mais alta ordem está no índice 127. 
Portando, se o bit estiver com valor igual a zero indica 
que o dispositivo correspondente ao seu índice foi 
removido do grupo.       



77

Figura 3. 18 – Diagrama de seqüência de uma RMN. 

3.7.6 – Mensagem de Início de Janela Assíncrona (INDICATION 

BEGINNING WINDOW ASYNCHRONOUS - IBWA) 

As mensagens de início de janelas assíncronas são enviadas pelo mestre 

após o último nó de seu grupo enviar uma mensagem de dados dentro da janela 

síncrona, este fluxo pode ser observado na Figura 3.20. Uma IBWA indica para os 

nós de um grupo que uma janela assíncrona foi iniciada. É neste período de tempo 

que mensagens com características assíncronas poderão ser enviadas. O PM-AH 

prevê dois tipos de mensagens assíncronas,de alarme ou de configuração. O 

formato de uma IBWA é ilustrado na Figura 3.19 e detalhado na Tabela 3.6.  

Figura 3. 19 - Formato de uma IBWA 
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Figura 3. 20 – Diagrama de seqüência de uma IBWA.  

Tabela 3. 6 – Tabela de Descrição de uma Mensagem IBWA. 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits Armazena o endereço multicast do grupo que vai 
receber a mensagem IBWA.  

Porta 16 bits Neste campo é armazenado a porta padrão para 
receber as mensagens do tipo IBWA. 

3.7.7 – Mensagem Assíncrona 

As mensagens assíncronas podem ser de duas naturezas: 

• Alarmes (INDICATION ALARM MESSAGE - IAM): as mensagens de 

IAM são disparadas pelos dispositivos sempre que estes identificarem 

alguma anomalia que possa estar interferindo no processo de 
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monitoramento do paciente (essa verificação é particular a cada 

dispositivo e, portanto ultrapassa o escopo do PM-AH); 

• Controle (REQUEST CONTROL MESSAGE - RCM): são mensagens 

que podem ser envidas pelo PS para alguns dispositivos com o objetivo 

de realizar uma verificação do estado desses dispositivos (testar falha 

de comunicação). Uma mensagem de controle do tipo RCM exige uma 

mensagem de confirmação do tipo CCM (CONFIRMATION CONTROL 

MESSAGE - CCM). A mensagem de confirmação é enviada pelo nó 

que está sendo testado. Essas mensagens somente podem ser 

enviadas em uma janela assíncrona. O PS aguarda no máximo até a 

janela assíncrona do próximo ciclo para receber uma mensagem de 

confirmação (duas janelas assíncronas). Caso não receba, o provedor 

de serviços marca o nó como removido em sua tabela de associação, e 

envia uma mensagem de RMN ao nó mestre do grupo no qual o 

dispositivo foi testado, este fluxo é demonstrado na Figura 3.23. Uma 

CCM tem exatamente o mesmo formato de uma RCM. A Figura 3.21 A 

ilustra o formato de uma mensagem de alarme (IAM) e a Figura 3.21 B 

ilustra o formato de uma mensagem de controle (RCM e CCM).   

Além das mensagens de RCM e CCM existem também as mensagens de 

ajuste de fator, a qual será discutida em uma seção específica. Como pode ser 

observado na Figura 3.21, existe uma diferença no formato da mensagem de alarme 

e da mensagem de controle.  A semântica dos campos das mensagens assíncronas 

é encontrada nas Tabelas 3.7 e 3.8, e os fluxos no envio das mensagens são 

ilustrados nas Figuras 3.22 e 3.23.  

   
Figura 3. 21 (A) – Formato de uma IAM e (B) Formato de uma RCM e CCM. 

Tabela 3. 7 – Descrição dos campos das mensagens IAM 
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Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Tipo Alarme 8 bits 

Este campo identifica o tipo de alarme enviado pelo 
dispositivo. Os alarmes são sempre enviados para o 
provedor de serviços. Neste campo é armazenado um 
valor descriminado pelo fabricante que indica o tipo de 
alarme ocorrido. 

Endereço 32 bits Endereço multicast para envio de alarmes. Apenas o 
PS está associado a este grupo.  

Porta 16 bits Porta padrão para receber as mensagens de alarmes. 

Tabela 3. 8 – Descrição dos campos das mensagens RCM e CCM 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits Endereço multicast do grupo que vai receber uma 
mensagem assíncrona (RCM ou CCM).  

Porta 16 bits Porta padrão para receber as mensagens 
assíncronas. 

ID 8 bits 
ID do dispositivo que vai ser testado com relação à 
falta de comunicação. 

  

Figura 3. 22 - Diagrama de seqüência de uma IAM 
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Figura 3. 23 - Diagrama de seqüência RCM e CCM. 

3.7.8 – Mensagens de Sincronização (INDICATION SYNCHRONIZATION 

MESSAGE - ISM) 

O INDICATION SYNCHRONIZATION MESSAGE (ISM) informa aos 

dispositivos médicos de um dado grupo multicast (leito) o início de um novo ciclo. 

Uma ISM sincroniza os dispositivos do leito, os quais, após receber um mensagem 

de dessa natureza, passam neste instante a esperar por uma mensagem de 

passagem de token, que irá habilitá-los a enviar mensagens de dados. Na Figura 

3.24 é ilustrado o formato de uma mensagem de sincronização e na Tabela 3.9 é 

feita uma descrição dos campos.  
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Figura 3. 24 - Formato de uma mensagem de sincronização (ISM) 

Tabela 3. 9 – Descrição dos campos das mensagens com formato ISM. 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits 
Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. Este tipo de mensagem 
somente pode ser enviada pelo mestre do grupo. 

Endereço 32 bits Endereço multicast do grupo que vai receber uma 
mensagem assíncrona.  

Porta 16 bits 
Porta padrão para receber as mensagens 
assíncronas. Todos os dispositivos devem está 
associados a esta porta. 

Número do 
Ciclos 46 bits 

Número atual do ciclo. Este campo é importante, pois 
indica para os dispositivos o ciclo atual em que eles se 
encontram. Esta estratégia permite, por exemplo, que 
um nó verifique se ficou fora por alguns ciclos.   

As mensagens ISM têm um papel importante, pois garantem a sincronização 

da rede no leito hospitalar. É neste instante que os nós identificam o início de um 

novo ciclo e, portanto, podem produzir ou consumir mensagens de dados. Um fator 

importante é o campo Número do Ciclo, pois é um dos instrumentos no PM-AH que 

permite a implementação do conceito de redundância temporal. Este recurso provê 

maior robustez ao PM-AH no sentido de garantir uma leitura mais consistente dos 

dados produzidos pelos sensores da rede. O fluxo de uma ISM é mostrado na Figura 

3.25 através de um diagrama de seqüência. 
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Figura 3. 25 – Diagrama de seqüência de uma ISM 

3.7.9 – Mensagem de Ajuste de Fator (REQUEST ADJUST FACTOR 

MESSAGE - RAFM) 

 A mensagem de fator de ajuste (REQUEST ADJUST FACTOR MESSAGE - 

RAFM) tem a função de informar ao mestre um novo parâmetro para calcular o 

tempo das janelas assíncronas.  Uma RAFM é disparada pelo provedor de serviços 

do PM-AH. O formato de uma RAFM é ilustrado na Figura 3.26 e descrito na Tabela 

3.10. 

Figura 3. 26 – Formato de uma RAFM. 
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Tabela 3. 10 – Tabela de Descrição de uma Mensagem de RAFM. 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits 
Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits 
Endereço multicast do grupo no qual o mestre vai 
receber o fator de ajuste.  

Porta 16 bits 

Neste campo é armazenada a porta que está 
relacionada a mensagens de fator de ajuste. Só os 
mestres de leito estão habilitado a receber dados 
nesta porta. 

Fator 16 bits Valor que representa o parâmetro do fator de ajuste. 

 A flexibilidade de alteração do fator de ajuste é um aspecto importante do PM-

AH, pois permite aumentar ou diminuir o tamanho das janelas assíncronas de um 

dado grupo. Para tanto, o fator de ajuste deve ser informado pelo provedor de 

serviços. As mensagens RAFM só podem ser enviadas em uma janela assíncrona, 

do PS para o mestre do grupo, o qual terá o tempo da sua janela assíncrona 

alterada. Deste modo, no próximo ciclo, o mestre que receber uma RAFM já 

considera o novo parâmetro para o cálculo do tempo da janela assíncrona. 

 O fator de ajuste pode ser alterado no PS por um operador (não 

recomendado, pois a interação humana neste caso pode ser um ponto de falha grave 

ao sistema) ou por uma função que permita estimar o fator de ajuste, determinando o 

tamanho mais adequado para as janelas assíncronas em um leito especifico. 

Recomenda-se que sejam utilizadas técnicas que automatizem o cálculo do fator de 

ajuste no PS através de um estimador, ou que seja definida uma política de 

segurança na alteração do fator de ajuste no PS, quando feita via interação humana, 

como forma de evitar erros e garantir a operacionalidade dos tamanhos das janelas 

assíncronas. 

 A Figura 3.27 ilustra o fluxo para uma RAFM, considerando um cenário no 

qual o PS faz uso de um serviço (Estimador) para efetuar o cálculo do fator de ajuste. 

Na Figura 3.28 é ilustrado um cenário onde o fator de ajuste é determinado por um 

operador. Observe que para ambos os cenários, uma RAFM somente é enviada 

quando o PS identifica que o mestre do grupo que a receberá se encontra em uma 

janela assíncrona. No entanto, pode-se verificar que os fluxos são diferentes entre os 



85

cenários, visto que na Figura 3.28 o fator de ajuste é determinado por um operador 

que interage diretamente com o PS.  

Figura 3. 27 – Diagrama de seqüência de uma RAFM (Cenário com Estimador). 

Figura 3. 28 - Diagrama de seqüência de uma RAFM (Cenário com Operador). 
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3.7.10 – Mensagem de Dados (DATA_MESSAGE - DM) 

 As mensagens de dados (DATA MESSAGE - DM) são enviadas em janelas 

síncronas por qualquer dispositivo que esteja inscrito em um grupo multicast e que 

tenha a posse do token. Uma DM pode ser enviada de um nó para vários nós 

seguindo, portanto um topologia 1:N. Os nós que tenham interesse em consumir uma 

mensagem de dados devem estar no mesmo grupo e associados à mesma porta do 

publicador. O formato de uma mensagem de dados é ilustrado na Figura 3.29 e 

descrito na Tabela 3.11. 

Figura 3. 29 – Formato de uma DM. 

Tabela 3. 11 - Tabela de Descrição de uma Mensagem DM 

Campo Tamanho Descrição

Tipo  8 bits Campo destinado a armazenar o tipo da mensagem 
que está sendo enviada. 

Endereço 32 bits Endereço multicast do grupo que vai receber a 
mensagem de dados.  

Porta 16 bits 

Porta que está relacionada ao tipo de dados que o 
dispositivo envia. Desta forma, os dispositivos que 
estão interessados neste tipo de mensagens passam 
a consumir, para tanto, devem está associados à 
respectiva porta. 

Dado 16 bits 

Neste campo devem ser armazenados dados obtidos 
através de leituras realizadas pelos dispositivos. Uma 
MD é enviada a outro(s) dispositivo(s) que 
pertença(m) ao mesmo grupo multicast (leito) de 
origem da MD e que tenham interesse em consumir o 
tipo de dado oriundo do dispositivo publicador (cada 
dispositivo publicador produz um tipo de informação). 

Dado Anterior 16 bits 

Este campo armazena o dado anterior enviado. Esta 
metodologia implementa o conceito de redundância 
temporal que garante que um dado que não foi 
consumido no período anterior possa ser consumido 
no instante atual.     
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 Sempre que um dispositivo recebe um token, ele está apto a enviar um dado 

ao seu grupo multicast. A Figura 3.30 apresenta um diagrama de seqüência onde é 

demonstrado o fluxo para o envio de uma mensagem de dados. Um aspecto 

importante no envio de uma mensagem de dados é que o dispositivo que produz a 

DM envia também o dado do período imediatamente anterior ao dado atual (caso 

exista) conforme é demonstrado na Figura 3.29. Esta estratégia cria uma 

redundância temporal que permite aos nós interessados na DM recuperar uma 

mensagem que por algum motivo esporádico de falha na comunicação (falha na 

sincronização, na passagem de token, ou no envio da mensagem de dados) não foi 

entregue no ciclo anterior (por exemplo, um ruído eventual gerado na rede).    

   

Figura 3. 30 – Diagrama de seqüência de uma DM 

A redundância temporal no PM-AH é tratada nas duas pontas: 

• Publicador: Monta a mensagem DM e envia o dado da mensagem 

do período anterior; 
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• Consumidor: Verifica se ficou um ciclo sem receber mensagem. 

Caso tenha ocorrido, o consumidor recupera o dado a partir do 

campo Dado Anterior (ver Figura 3.29). Para identificar que ficou um 

ciclo sem receber DM, o consumidor precisa reconhecer em qual 

ciclo se encontra. Este procedimento é realizado a partir das 

mensagens de sincronização, onde é informado aos nós de um 

dado grupo qual número do ciclo atual.   
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3.8 Modelagens em Redes de Petri (RdP) 

Nesta seção é apresentada uma modelagem em Redes de Petri (RdP) 

ordinária5 do PM-AH. O objetivo foi especificar o protocolo também através de um 

método formal, o qual permitisse definir um modelo em alto nível passível de 

observações, capaz de prover informações que irão contribuir com futuras 

implementações do PM-AH. Para o processo de modelagem foram utilizadas duas 

ferramentas:  

• Visual Object Net6 ++: Ferramenta utilizada para simular e observar o 

comportamento do protocolo quando em execução; 

• Pipe 27: Ferramenta utilizada para realizar a validação da Rede de Petri 

do PM-AH quando verificação e comprovação da ausência de 

deadlocks.  

Neste sentido, foram abordados os principais pontos do protocolo em RdP, 

afim de se obter uma outra perspectiva.  Neste sentido, o modelo especificado nesta 

seção e apresentado na Figura 3.31, é divido em três módulos: 

• Modulo 1 (Figura 3.32) – Trata da iniciação da rede, especificando o 

envio de RMJ e CMJ. Neste modelo também foram mapeados 

possíveis perdas de mensagens, tanto para RMJ, quanto para CMJ.  

Com o objetivo de ficar consoante aos requisitos do PM-AH, foi 

também mapeado a possibilidade de até 6 mensagens serem perdidas, 

o que representa, portanto, um timeout de 30 segundos; 

• Modulo 2 (Figura 3.33) – Trata do processo de passagem de tokens, 

envio de dados e controle das janelas síncronas e assíncronas. Para a 

implementação da política de controle das janelas foram utilizadas 

transições temporizadas; 

                                           
5 No Anexo I dessa tese consta um material sobre Redes de Petri.  

6 http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db/visualobjectnet.html 

7 http://pipe2.sourceforge.net/ 
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• Modulo 3 (Figura 3.34) – Trata dos testes de comunicação, sendo 

verificados os instantes onde o PS realiza testes de comunicabilidade 

através de mensagens de RCM e CCM;   

Neste contexto, são discutidos os pontos sobre os módulos da RdP, 

apontando então, os principais aspectos de cada módulo. Após a abordagem da 

especificação do PM-AH é discutido também nesta seção os resultados observados 

através de uma simulação na RdP que foi executada com dois dispositivos, um 

mestre e outro escravo.   
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3.8.1 Módulo 1 – Iniciação do Dispositivo 

 A modelagem do módulo 1 apresentada na Figura 3.32, demarca os 

pontos fundamentais na implementação deste módulo. O objetivo principal 

desse módulo foi definir um modelo para representar a inicialização de um 

dispositivo. Para melhor ilustrar este módulo foram aplicados uma numeração 

que vai de 1 a 8, dispostas na Figura 3.32. 

Figura 3. 32 – RdP Módulo 1 PM-AH: Iniciação de dispositivos 

 Na listagem abaixo segue um detalhamento dos pontos elencados na Figura 

3.32: 

1. Iniciação de dispositivos: este ponto da RdP indica a iniciação dos 

dispositivos biomédicos. O procedimento de iniciar é dado quando o 

dispositivo é ligado; 
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2. Montagem de pacotes RMJ: aponta a montagem de uma RMJ. Esta 

montagem ocorre logo após o dispositivo ser ligado e ter se associado ao 

grupo multicast; 

3. Perda da RMJ: este ponto especifica uma possibilidade de perda de 

pacotes durante o processo de envio de uma RMJ; 

4. Timeout de 30 segundos: os pesos atribuídos ao arco indicam que caso 

sejam perdidas seis mensagens de com formato RMJ ou CMJ, um 

alarme deve ser acionado. Este alarme informa que o dispositivo está 

sem comunicação e por isso não está funcionando; 

5. Alarme: este item indica que um dispositivo disparou uma mensagem de 

alarme por estar sem comunicação; 

6. Montagem de uma CMJ: uma CMJ é montada sempre que o provedor de 

serviços recebe uma RMJ. Antes de realizar a montagem o PS consulta 

sua tabela de associações para verificar quais dados devem ser incluídos 

na mensagem CMJ; 

7. Perda de dados: este ponto especifica a perda de uma CMJ; 

8. Timeout de 5 segundos: este ponto especifica a espera de 5 segundos. 

Caso o pacote tenha sido perdido (RMJ ou CMJ) esta transição será 

disparada. 

Este módulo foi testado e apresentou o comportamento esperado quanto ao 

protocolo PM-AH, não demonstrando deadlocks, nem estouro de buffer. Na 

simulação da rede foram incluídos dois dispositivos sendo um mestre e um escravo. 

Através do experimento realizado, observou-se que o modelo proposto em RdP 

conseguiu especificar os seguintes aspectos do PM-AH: 

• O envio de mensagens de associação (RMJ); 

• Perda de pacotes do tipo RMJ; 

• Processamento de uma RMJ por parte do PS; 

• Envio de uma CMJ; 

• Perda de uma CMJ; 

• Timeout de 5 segundos permitindo ao dispositivo ligado, o envio 

de uma nova RMJ; 
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• Timeout de 30 segundos, realizando o disparo de alarmes 

informando que o dispositivo não está funcionando. 



3.8.2 Módulo 2 – Jane

A modelagem d

pontos fundamentais n

desse módulo foi dese

das janelas temporais

numeração que vai de 

Figura 3

A listagem a seg

Figura 3.33: 

nelas Temporais 

 do módulo 2 apresentada na Figura 

s na implementação deste módulo. O

senvolver um modelo que representass

ais. Para melhor ilustrar este módulo 

e 1 a 7, dispostas na Figura 3.33. 

 3. 33 - RdP Módulo 2 PM-AH: Janelas tempor

eguir apresenta um detalhamento dos po

95

ra 3.33, demarca os 

O objetivo principal 

sse a sincronização 

lo foi aplicada uma 

orais

pontos elencados na 



96

1. Switch IEEE 802.3 com IGMP Snooping: este ponto representa a 

filtragem dos pacotes em PM-AH sobre multicast em nível 2 com IGMP 

Snooping. Deste place poderiam sair outros arcos para outras transições, 

caso fosse necessário modelar a filtragem para outros leitos; 

2. Este place modela o processamento de uma CMJ recebida e verificação 

do status do dispositivo, mestre de grupo ou escravo; 

3. Neste ponto é modelada uma transição que somente pode ser disparada 

quando submetida às seguintes pré-condições: ter no mínimo um mestre 

e um escravo no leito e estar em uma janela síncrona; 

4.  Neste ponto é especificado o disparo de mensagens de sincronização, 

que depende de uma pré-condição, o término de uma janela assíncrona; 

5. Este mapeia um place que ao receber um token habilita o disparo de 

uma mensagem de inicio de janela assíncrona; 

6.  Essa transição modela uma temporização de 1 segundo para o disparo. 

Essa temporização permitiu ao modelo sincronizar as janelas (síncronas 

e assíncronas), especificando então, o determinismo esperado nas 

sincronizações entre as janelas; 

7. Este ponto modela o cenário que os dispositivos desenvolvem ao 

perceberem que o leito entrou em uma janela assíncrona. Caso tenha 

ocorrido algum alarme, o dispositivo dispara nesse instante uma 

mensagem com esse propósito, observando que só serão disparadas 

mensagens de alarmes em janelas assíncronas.     

Assim como o módulo 1, esse módulo também foi testado e apresentou o 

comportamento esperado quanto aos requisitos do protocolo PM-AH, não 

apresentando deadlocks, nem estouro de buffer. Um aspecto importante observado 

durante a execução do módulo foi a correta execução das janelas temporais, as 

quais mantiveram-se sempre sincronizadas.   
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mesmo identificar que para um dado dispositivo foram enviados dois 

tokens, porém esse não enviou nenhuma mensagem de dados; 

2. Este ponto modela uma flag que indica o instante em que o leito entra em 

uma janela assíncrona; 

3. Este ponto modela o dispositivo respondendo a uma RCM através de uma 

CCM, sendo está enviada ao PS. Deve ser observado que o modelo só 

permite o envio de uma RCM no instante de uma janela assíncrona;  

4. Este ponto modela o PS não recebendo uma CCM do dispositivo testado. 

Nesse caso, como pode ser observado na Figura 3.34, é enviada uma 

mensagem RMN ao mestre informando que o dispositivo testado foi 

removido. 

Quando este modelo foi executado, foi possível verificar o cumprimento 

satisfatório do teste de comunicação, apresentando o comportamento esperado 

quando as especificações do PM-AH e não gerando deadlocks. Um ponto que não 

foi incluído neste modelo foi à retirada do dispositivo da rede, no caso do mestre 

receber uma RMN. Todavia, este experimento foi realizado no processo de emulação 

do PM-AH. 

3.8.3 Validação do Modelo PM-AH em Rede de Petri 

 Com base nos módulos (1, 2 e 3) desenvolvidos verificou-se através do 

modelo especificado em RdP do PM-AH que o mesmo está livre de deadlocks. Esta 

verificação foi realizada através da ferramenta Pipe 2. O processo de verificação 

pode ser observado na Figura 3.35. 

 Este resultado prova a validade do modelo ilustrado na Figura 3. 31 Todavia, 

poderá ser mais refinado através de modelo baseado em Redes de Petri Estocástica, 

onde será possível aplicar pesos a possibilidade de perda de pacotes e geração de 

alarmes.  

 Um aspecto que pode ser também aplicado de forma a tornar o modelo ainda 

mais robusto são critérios de temporização que representasse as metas temporais. 
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Como não foi foco desta tese a especificação de modelo para simulação do PM-AH 

em RdP foi deixado está proposta para trabalhos em perspectiva.   

  

Figura 3. 35 – Validação da Modelo Especificado em RdP do PM-AH
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4.2 – Estudo de Viabilidade 

Os resultados abordados nesta seção foram direcionados para verificar a 

periodicidade e eficiência dos multiciclos do PM-AH sobre a rede IEEE 802.3 

considerando o uso de multicast. Portanto, procurou-se observando efetivamente o 

comportamento periódico do protocolo.  

4.2.1 – Metodologia aplicada 

Para realizar o teste, foi criado um cenário experimental com dois grupos, 

cada um contendo um mestre e um escravo. Todo o cenário de teste foi construído 

utilizando computadores convencionais e um software desenvolvido na linguagem de 

programação Java para emular o protocolo PM-AH. Objetivo aqui foi considerar a 

execução dos multiciclos em paralelo sobre endereçamento multicast. A Figura 4.1 

ilustra o cenário do teste.  

Figura 4. 1 - Cenário de Testes 
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No cenário da Figura 4.1 estão ilustrados dois grupos, os quais são 

segmentados pelos seus respectivos endereços multicast.  Diante deste cenário, 

foram gerados 1000 ciclos com períodos temporais de 100ms. No experimento citado 

foram gerados ciclos em paralelo (multiciclos), onde foi possível observar o 

determinismo na periodicidade do PM-AH para os dois grupos. Foram utilizados 

nesse experimento quatro computadores com as seguintes configurações:  

• Processador AMD de 1.8 Ghz;  

• Memória RAM de 512MB;  

• Interface de Rede 100Mbps;  

• Um Switch Ethernet 100Mbps; 

• Sistema operacional Linux;   

Para realizar as medições dos tempos foram sincronizados os relógios dos 

sistemas operacionais utilizados no experimento. Esse procedimento foi adotado 

para garantir uma melhor precisão no cálculo dos tempos de entrega. Com o objetivo 

de aumentar a precisão, foi realizada também uma sincronização do clock do 

hardware utilizando o comando hwclock que permite sincronizar o relógio do sistema 

operacional com o do hardware, esse procedimento foi aplicado obtendo um baixo 

fator de depreciação (abaixo de 10µs – todos os computadores utilizados no 

experimento passaram por esse procedimento). 

A metodologia aplicada para obter os tempos de entrega (TE) das mensagens 

de dados foi à obtenção dos seguintes tempos da mensagem: 

• Tempo no instante do envio (T0); 

•  Tempo no instante do recebimento (TF); 

• Tempo de entrega: TE = TF - T0.

 Todas as mensagens de dados antes de serem enviadas incluem o valor de 

T0 em sua área de dados. Essas mensagens são enviadas quando o dispositivo 

recebe um token. As mensagens de dados são recebidas pelos respectivos mestres 

de grupo, os quais efetuam os cálculos dos tempos de atraso (tempo de entrega).    

Para a análise da periodicidade foram medidos os tempos de recebimento dos 

tokens. Essas medidas foram realizadas apenas nos dispositivos escravos. Para 

tanto, sempre que o slave recebia o token, era verificado o instante de recebimento 
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do novo token (Tnt) e subtraído do instante anterior no qual o slave havia 

recebimento o token (Tta). Então o período (P) foi calculado utilizando a seguinte 

equação: P = Tnt - Tta; 

4.2.2 – Análise dos resultados 

Com base nos resultados obtidos através do experimento descrito, foi possível 

observar que o PM-AH garantiu o sincronismo entre as passagens de tokens e o 

envio de dados através dos nós, isso pode ser verificado no gráfico de sincronismo 

na Figura 4.2. Esse gráfico mostra também um atraso médio nos envios dos tokens

de 58µs.   

Figura 4. 2 - Gráfico de sincronismo 

Outro aspecto observado nos testes de sincronismos é a ausência da perda 

das mensagens de mpt. O experimento também permitiu realizar a medição dos 

tempos de transmissão das md. Para a análise desses tempos, foram examinados os 

tópicos apresentados na Tabela 4.1, sendo possível verificar uma variação (Jitter) 

muito baixa nos atrasos das mensagens de dados trocadas entre os dispositivos nas 

janelas síncronas, o que representa um expressivo fator de determinismo do PM-AH. 
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Tabela 4. 1 - Análise dos Tempos de atrasos das mds

Tópico Valor
Desvio padrão 22 x 10-4

Tempo médio 68,58μs 
Jitter médio 23 x 10-4

Pacotes perdidos 0 

 Esses resultados são primários, todavia, eles apontaram a viabilidade do 

protocolo sobre o conceito de multiclos, já que demonstrou bons indicativos, como 

um baixo desvio padrão, fator esse que indica que os tempos de entrega dos dados 

estão sempre muito próximos ao valor esperado. Outro aspecto importante foi a 

ausência da perda de pacotes. Isso ocorre devido ao alto grau de confiabilidade das 

redes Ethernet.  

Tais resultados motivaram uma análise de desempenho do PM-AH com um 

maior nível de profundidade, considerando um maior número de elementos na rede e 

uma carga maior de dados. Essa análise é realizada na seção 4.3.    
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4.3 – Análise de desempenho do PM-AH 

 A análise de desempenho do PM-AH foi orientada principalmente para 

verificar o seu comportamento quanto ao determinismo na troca de mensagens, 

considerando cenários onde existem vários ciclos temporais, ou seja, diversos leitos 

operando de forma paralela, de forma a observar efetivamente o comportamento do 

protocolo sobre o conceito de multiciclos. 

4.3.1 Configuração do ambiente de teste 

O ambiente de teste foi modelado para ser executado em um simulador de 

rede, uma vez que estes ambientes permitem a realização de experiências com um 

elevado número de dispositivos. O simulador utilizado foi Network Simulator (NS) em 

sua versão 2. A opção pelo NS deu-se por ser uma ferramenta apropriada para este 

tipo de experimento e também por ser esta uma ferramenta gratuita e sem nenhum 

custo para o projeto. Na análise do processo, foram criados dois casos de teste: 

1) Uma rede hospitalar com PM-AH sobre o IEEE 802.3 com IGMP 

Snooping (RFC 4541, 2006) e; 

2) Uma rede hospitalar somente com IEEE 802.3. 

Para ambos os casos de testes foram aplicados três cenários, considerando 

então, três simulações para cada caso de teste, onde em cada simulação era dado 

um número especifico de leitos hospitalares e que aumentavam em cada 

experimento. Esta metodologia permite verificar o comportamento temporal da rede, 

quando submetida a um alto tráfego, isto porque os números de dispositivos de 

monitoramento nos hospitais geralmente aumentam em função do número de leitos. 

O número de dispositivos para testar ambos os casos (1) e (2) foram 

crescentes em função do número de leitos que foi aplicado ao experimento. 

Especificamente, para cada caso teste foram realizadas simulações com 10, 25 e 50 

leitos hospitalares, com cada leito possuindo 6 dispositivos de monitoramento de 

pacientes. Portanto, o número de dispositivos médicos cresce em função do número 

de leitos, como ocorre de fato no ambiente hospitalar. Então, nesses experimentos 

para testar cada caso (1 e 2) tem-se: 

•  Para 10 leitos: 60 dispositivos médicos; 
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•  Para 25 leitos: 150 dispositivos médicos; 

•  Para 50 leitos: 300 dispositivos médicos. 

Na análise de desempenho do PM-AH realizado no ambiente NS considerou-

se o conceito de multiciclos em paralelo, com janelas síncronas e assíncronas. Nas 

janelas síncronas foram enviadas mensagens de token e de dados, e nas janelas 

assíncronas foram disparadas mensagens de alarme. Um aspecto importante neste 

experimento foi a necessidade de se implementar o IGMP Snooping no NS, porque a 

versão utilizada não dava suporte a este recurso. 

A análise de desempenho da rede sem PM-AH foi baseada no mecanismo de 

troca de dados publish-subscriber, uma vez que é o mesmo mecanismo utilizado no 

PM-AH, e, principalmente, porque os requisitos das redes de automação hospitalar 

requerem um método de troca de dados de forma anônima, e que permita aos 

dispositivos realizar transmissões de 1 para N, ou seja, uma mensagem em uma 

rede de automação hospitalar pode ser de interesse para mais de um dispositivo. 

Ambos os casos de teste foram modelados de acordo com as seguintes 

especificações: 

•  Total de leitos: 10, 25 e 50. Neste sentido, foram realizados três 

experimentos, um para cada cenário, variando o número de leitos, o 

que implica em um número crescente de dispositivos de rede; 

•  Total de dispositivos por leito: 6; 

•  Quantidade de ciclos temporais realizados em cada leito: 1000 ciclos; 

• Distribuição uniforme com probabilidade de 1% para ocorrência de 

alarmes, isso aplicado por ciclo temporal (esse fator é baseado em 

experimentos realizados por Gullikson (1995)); 

• Os arquivos de logs dos experimentos para manipulação foram gerados 

no NS; 

• Em virtude dos tamanhos dos arquivos de logs (alguns maiores que 1 

Gigabyte), foram desenvolvidas aplicações em Java para o tratamento 

desses arquivos;  
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• A ferramenta para processar os arquivos de logs já tratados e gerar os 

gráficos foi o Matlab R2006b; 

• Taxa de transmissão da rede: 100 Mbps (Fast-Ethernet); 

Para cada envio de dados foi incluído um intervalo aleatório de espera, este 

intervalo foi aplicado aos dispositivos sempre que estes recebiam uma mensagem de 

token, com isso os dispositivos antes de enviar uma mensagem de dados eram 

submetidos a esse intervalo. O objetivo foi incluir no simulador o parâmetro referente 

ao tempo de processamento da pilha de protocolo. O intervalo atribuído era de 0,71 a 

1,57 microssegundos. O referido intervalo foi obtido através de resultados 

experimentais realizados por Viégas e Valentim (2008) para medir o tempo de 

processamento na pilha de protocolos para pacotes de 64 bytes, os quais são 

processados até a camada de transporte. Esta estratégia inclui parâmetros que 

foram obtidos a partir de uma análise experimental, a qual foi realizada em 

laboratório e cujo objetivo foi medir o desempenho das redes Ethernet. Essa 

metodologia utilizada nessa análise de desempenho do PM-AH melhora a precisão 

dos modelos desenvolvidos no simulador (Jain, 1991), visto que, inclui parâmetros 

experimentais, os quais correspondem aos de um ambiente real de execução. 

Para o caso da análise de desempenho do PM-AH também foram 

implementadas as mensagens de alarme. O objetivo foi verificar o impacto que esse 

tipo de mensagem gera sobre o determinismo da rede, uma vez que são de natureza 

assíncrona. Essa metodologia permitiu então, observar a eficiência da divisão 

temporal baseada em janelas e o conceito dos multiciclos do PM-AH, ambos 

voltados para garantir o determinismo da rede.  

Um aspecto que foi adotado na análise de desempenho é que as medidas 

realizadas consideraram o atraso das mensagens de dados entre dois dispositivos, o 

dispositivo 3 e 5 do leito 1. Este método permitiu verificar então o impacto que o 

tráfego de dados gera na rede. Verificou-se, portanto que o PM-AH é capaz de 

garantir pequenas variações nos atrasos das mensagens de dados, mesmo quando 

o número de elementos aumenta na rede. Essa mesma metodologia foi aplicada 

para o caso teste onde a rede é puramente Ethernet (sem PM-AH). O objetivo foi 
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comparar os resultados e verificar se existem ganhos quando se aplica o PM-AH 

sobre a rede de automação hospitalar. 

4.3.2 Análise de resultados 

Os resultados são verificados nas Tabelas 4.2 e 4.3. Na Tabela 4.2 são 

apresentadas as variáveis provenientes dos experimentos realizados com PM-AH e 

na Tabela 4.3 sem o PM-AH.  

Nas Figuras 4.3 a 4.5 são apresentados os gráficos extraídos dos 

experimentos realizados sobre PM-AH. Nas Figuras 4.6 a 4.8 são ilustrados os 

gráficos dos experimentos realizados em uma rede Ethernet sem PM-AH. 

 Na Tabela 4.2 são apresentados os cenários para 10, 25 e 50 leitos. Para 

esses cenários pode-se verificar que o PM-AH, tem um comportamento temporal 

muito semelhante entre estes experimentos, mesmo quando submetido a situações 

nas quais existe um aumento dos dispositivos na rede hospitalar, ou seja, aumento 

de tráfego na rede. Isso é observado através do estado das seguintes variáveis 

apresentadas na Tabela 4.2: atraso médio, desvio padrão e jitter médio, que 

apresentam pequenas variações entre os experimentos realizados. Por exemplo, ao 

realizar uma leitura do atraso médio verifica-se uma pequena variação entre os três 

cenários experimentais (10, 25 e 50 leitos).  

Esse aspecto é expressivo, pois entre o primeiro e o terceiro experimento 

existe uma diferença grande na quantidade de dispositivos na rede e 

conseqüentemente, da quantidade de pacotes enviados pela rede, o qual é 5 vezes 

maior. Com isso, verifica-se ainda que, os atrasos médios apresentaram um valor 

próximo a 56μs para todos os cenários de testes realizados, e também um baixo 

desvio padrão. Outra característica relevante nesses resultados é o jitter médio da 

rede, pois para todos os testes observou-se um valor muito baixo, indicando uma 

característica forte de determinismo e estabilidade da rede. 
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Tabela 4. 2 - Análise do PM-AH para 10, 25 e 50 Leitos 

10 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes gerados na rede 60000 
Total de alarmes gerados 1923 
Atraso médio em segundos 5.6413x10-5

Desvio padrão 4.9262x10-7

Jitter médio 2.7727x10-17

Total de pacotes perdidos 0 

25 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes gerados na rede 150000 
Total de alarmes gerados 5088 
Atraso médio em segundos 5.6425x10-5

Desvio padrão 4.9428x10-7

Jitter médio 1.0010x10-9

Total de pacotes perdidos 0 

50 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes gerados na rede 300000 
Total de alarmes gerados 9750 
Atraso médio em segundos 5.6433x10-5

Desvio padrão 4.9574x10-7

Jitter médio 2.7724x10-17

Total de pacotes perdidos 0 
  

 O comportamento determinístico apresentado nesses experimentos é uma 

característica importante, pois contribuiu para evitar a perda de pacotes, que como 

pode ser observado na Tabela 4.2 foi igual a 0. Isso ocorre porque o PM-AH 

conseguiu garantir, através de sua política de controle de acesso ao meio com 

multiclos paralelos, uma rede totalmente controlada, o que eliminou os cenários de 

disputa ao meio e, conseqüentemente, eliminou também os problemas de contenção 

da rede. Outro ponto observado nos cenários de teste (ver Tabela 4.2) é que as 

mensagens de alarmes não interferiram nos atrasos, o que pode ser comprovado 

nos gráficos das Figuras 4.3 a 4.5, os quais não se observaram nenhuma variação 

fora do esperado. 
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 Os gráficos das Figuras 4.3 a 4.5 apresentam o atraso e o jitter para cada 

experimento realizado sobre PM-AH. Observa-se através desses gráficos um 

comportamento temporal semelhante entre os experimentos realizados. Esse 

aspecto reforça a análise realizada sob os dados apresentados na Tabela 4.2 e 

demonstra de forma mais efetiva que o PM-AH manteve ao longo dos experimentos 

um comportamento estável. 

Tabela 4. 3 - Análise da Rede sem PM-AH para 10, 25 e 50 Leitos 

10 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes de dados gerados na rede 60000 
Total pacotes de dados perdidos do dispositivo 3 a 5 144 
Atraso médio em segundos  7.7946x10-5

Desvio padrão 1.2404x10-6

Jitter médio 9.3677x10-8

Total pacotes de dados perdidos na rede 7002 

25 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes de dados gerados na rede 150000 
Total pacotes de dados perdidos do dispositivo 3 a 5 695 
Atraso médio em segundos  7.9426x10-5

Desvio padrão 1.3598x10-5

Jitter médio 3.6667x10-6

Total pacotes de dados perdidos na rede 97000 

50 Leitos com 6 Dispositivos
Total de pacotes de dados gerados na rede 300000 
Total pacotes de dados perdidos do dispositivo 3 a 5 892 
Atraso médio em segundos  8.1556x10-5

Desvio padrão 1.2582x10-5

Jitter médio 2.8037x10-5

Total pacotes de dados perdidos na rede 247000 
  

 Na Tabela 4.3, estão descritos os resultados experimentais realizados sobre 

uma rede Ethernet sem PM-AH considerando os cenários de 10, 25 e 50 Leitos. 

Nesses experimentos, foram observados que as redes de automação hospitalar sem 

PM-AH, que se baseiam em um mecanismo de troca de dados de publish-subscriber, 

tem o atraso e o jitter maior, quando comparado a uma rede que usa PM-AH, 

conforme apresentado na Tabela 4.2 e na Tabela 4.3.  
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 Diferente do comportamento observado na rede com PM-AH, a Tabela 4.3 

apresenta uma variação nos atrasos médios consideráveis, quando se compara os 

resultados entre todos os experimentos realizados para 10, 25 e 50 leitos sem PM-

AH. Esse fator é justificado através do Jitter médio o qual apresentou um valor maior, 

quando comparado a rede com PM-AH.  

 Essas são características que indicam um comportamento que aponta uma 

falta de determinismo, pois tem uma variação expressiva à medida que o número de 

dispositivos aumenta na rede. Outro aspecto importante é a elevada taxa de pacotes 

perdidos (ver Tabela 4.3). Isso ocorre porque as redes Ethernet baseadas em switch, 

quando submetido a um elevado tráfego não controlado, pode gerar problemas de 

contenção, o que ocasiona perda de pacotes. 

 Como pode ser observado nos gráficos das Figuras 4.6 a 4.8, o 

comportamento temporal da rede sem PM-AH mostra-se deficiente quando 

comparado com os de uma rede com PM-AH. Nos resultados é possível verificar que 

os experimentos apresentaram uma variação dos atrasos para as mensagens de 

dados (jitter - linha vermelha) bem maiores que a rede com PM-AH, por exemplo: 

• No cenário para 10 leitos (60 dispositivos) o PM-AH tem um 

desempenho médio nos atrasos das mensagens de dados melhor em 

aproximadamente 39% em relação à rede sem PM-AH; 

• No cenário para 25 leitos (150 dispositivos) o PM-AH tem um 

desempenho médio nos atrasos das mensagens de dados melhor em 

aproximadamente 41% em relação à rede sem PM-AH; 

• No cenário para 50 leitos (300 dispositivos) o PM-AH tem um 

desempenho médio nos atrasos das mensagens de dados melhor em 

aproximadamente 70% em relação à rede sem PM-AH. 

 Esses resultados demonstram que o protocolo PM-AH além de ser manter 

estável mesmo quando submetido ao um aumento no número de dispositivos na 

rede também apresenta um expressivo ganho em termos de desempenho. 

Outro fator observado nos experimentos para redes Ethernet (sem PM-AH), o 

qual se mostra bastante prejudicial às redes de automação hospitalar foi à 

expressiva perda de pacotes. Fatores esses, que não ocorreram nas redes com PM-
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AH, sendo tais aspectos negativos, pois as redes de controle da automação 

hospitalar fazem exigências de corretude temporal. 

 Com isso, é bastante provável que projetos de redes de controle para 

automação hospitalar que utilizem apenas o padrão Ethernet sejam inviáveis ou até 

mesmo, se utilizadas, impossibilitam o uso de aplicações que necessitam de uma 

maior precisão no cumprimento das metas temporais aplicadas ao processo, como 

por exemplo, o monitoramento restrito da pressão arterial de pacientes.  
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4.4 – Análise de Custo para Memória e CPU 

 Nos experimentos realizados nesta seção, foram medidos os custos com 

memória e CPU. Para este fim, o protocolo foi implementado utilizando a linguagem 

de programação Java. O desenvolvimento foi orientado a um emulador que permitiu 

verificar a execução dos processos demandados pelo PM-AH.  

Os processos foram implementados sobre as mensagens do PM-AH utilizando 

o conceito de threads.  Com vista a obter uma métrica quanto ao consumo de 

memória e de processamento, foram utilizadas duas ferramentas de perfilação: 

JConsole e JVisualVM. Para implantação do emulador PM-AH foram utilizados o 

Eclipse IDE, e o Java EE versão 6. O hardware onde foram feitas as medições tinha 

a seguinte configuração: 

• Processador AMD de 64 bits com 990 MHz; 

• Memória 1GB; 

• Sistema operacional Windows XP;   

Na realização da análise dos custos com memória e processador foram 

executados cinco dispositivos, um mestre e um provedor de serviços. Então, foram 

analisados os custos com memória e processamento para cada um dos ativos 

(dispositivo, mestre e provedor de serviços). No caso dos dispositivos, foi escolhido 

apenas um para análise.  

Um aspecto importante da configuração do ambiente quanto à execução do 

experimento é que os computadores utilizados executaram apenas o emulador 

durante todo o processo de medição. Esta metodologia foi aplicada com o objetivo de 

garantir um ambiente igual para todos os experimentos. 

4.4.1 – Análise dos resultados 

 Esta subseção apresenta os resultados divididos por tipos de elemento do 

PM-AH. Para tanto, são exibidos gráficos que apontam os custos com memória, CPU 

usada, número de classes Java instanciadas na heap e quantidade de threads que o 

elemento PM-AH criou.   
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Os experimentos abordados nessa seção são importantes, pois permitem 

definir métricas quanto ao protocolo, o que possibilita estimar um perfil de hardware 

mais apropriado e/ou dedicado ao desenvolvimento do PM-AH. 



121

4.4.1.1 – Análise do dispositivo 

 A Figura 4.9 apresenta os custos com memória, CPU, quantidade de threads

criadas e número de classes carregadas na memória.  Um aspecto que pode ser 

observado neste experimento é que o espaço que o dispositivo em execução alocou 

na memória foi inferior a 2Mb. A memória alocada ocorre em função das classes 

carregadas, neste experimento o dispositivo carregou 1.243 classes, conforme o 

gráfico de classes da Figura 4.9. Outro aspecto é a quantidade de threads e 

processamento, os quais são iniciados com um valor mais alto logo quando o 

dispositivo é ligado (16 threads e aproximadamente 2,5% da capacidade de 

processamento). No entanto, esses valores são estabilizados entre 13 a 14 threads, 

e em aproximadamente 1% do uso do processador, isso logo após alguns instantes 

de execução.  

Figura 4. 9 – Gráfico de medidas de memória e CPU de um dispositivo em execução 
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A Figura 4.10 apresenta um experimento em que se buscou identificar 

possíveis deadlocks gerados pelas threads criadas nos dispositivos. Essa figura 

também apresenta a quantidade de threads no instante de pico. Como pode ser 

verificado na Figura 4.10, as threads examinadas no dispositivo que implementou o 

PM-AH não apresentaram problemas de deadlock e no instante de pico a quantidade 

máxima de Threads criadas foi igual a 16. 

Figura 4. 10 - Gráfico da análise de deadlock no dispositivo com PM-AH 
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4.4.1.2 – Análise do mestre 

 A Figura 4.11 apresenta os custos com memória, CPU, e quantidade de 

threads criadas, e número de classes carregadas na memória para um dispositivo 

quando em execução, sendo esse dispositivo um mestre de grupo. 

  Um aspecto que pode ser observado neste experimento é um baixo uso de 

memória, menos de 2Mb, valor esse muito parecido ao de um dispositivo do tipo 

escravo. Isso se justifica pelo fato de ter carregado na memória 1.247 classes, ou 

seja, apenas três classes a mais que um escravo, como pode ser observado no 

gráfico de classes da Figura 4.11. 

Figura 4. 11 - Gráfico de medidas de memória e CPU de um mestre em execução 
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Outro aspecto é a quantidade de threads e uso de CPU. No instante em que o 

mestre é inicializado este apresenta um valor mais alto (18 threads, com um uso de 

aproximadamente 7,5% da capacidade de processamento), logo após um dado 

instante de tempo em execução, o nível de processamento é estabilizado em um 

valor mais baixo (aproximadamente 2% da capacidade de processamento). Com isso 

verifica-se que o mestre mantém um nível maior de processamento, o que é 

justificado, pelo fato de executar um número maior de threads que um dispositivo 

escravo.  

A Figura 4.12 apresenta um experimento no qual se buscou identificar a 

existência de um possível deadlock gerado pelas threads criadas no dispositivo 

mestre. Essa figura também apresenta a quantidade de threads no instante de pico. 

Como se verifica na Figura 4.12, as threads examinadas no dispositivo mestre que 

implementou o PM-AH, não apresentaram deadlock e no instante de pico a 

quantidade máxima de threads criadas foi igual a 18, valor este também superior ao 

de um dispositivo escravo. 

Figura 4. 12 - Gráfico da análise de deadlock no dispositivo com PM-AH 
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O maior consumo de memória e uso de processador do dispositivo mestre em 

relação a um dispositivo do tipo escravo já era esperado na especificação do 

protocolo PM-AH através das mensagens de RMJ, nos quais o dispositivo informa 

sua aptidão em ser mestre, evitando, portanto, que um dispositivo com capacidade 

menor de processamento venha a ser eleito o mestre do grupo.     
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4.4.1.2 – Análise do provedor de serviços 

 A Figura 4.13 apresenta os custos com memória, CPU, e quantidade de 

threads criadas, e o número de classes carregadas na memória para um Provedor de 

Serviços em execução. 

  Um aspecto que pode ser observado neste experimento (Figura 4.13) é que 

o provedor de serviços apresenta um maior uso de memória 7,9 Mb, valor esse 

aproximadamente 3,9 vezes superior aos dos dispositivos do tipo mestre e escravo. 

Esse resultado ocorreu, pois o provedor de serviços mantém algumas tabelas de 

dados, por exemplo, configuração da rede, distribuição dos dispositivos por leitos, o 

que demandou mais recursos de memória.  

Figura 4. 13 - Gráfico de medidas de memória e CPU de um PS em Execução 
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Esse comportamento também pode ser verificado através do gráfico de 

classes (Figura 4.13) onde se observa que o provedor de serviços tem mais de 877 

classes carregadas na memória quando comparado a um dispositivo mestre. 

O processamento quando o PS é inicializado (instante de pico) chega a 

aproximadamente 7,5% da capacidade de processamento, valor esse bem maior que 

o de um dispositivo escravo, porém muito próximo do valor de um mestre.   

A Figura 4.14 apresenta um experimento no qual se buscou identificar a 

existência de possíveis deadlocks gerados pelas threads criadas no provedor de 

serviços. Essa figura também apresenta a quantidade de threads no instante de pico, 

sendo igual a 20, valor maior que o verificado nos dispositivos do tipo mestre e/ou 

escravo. Como se verifica também na Figura 4.14, as threads examinadas no 

provedor de serviços não apresentaram problemas de deadlock. 

Um aspecto importante quando se realiza uma comparação entre o 

comportamento do provedor de serviços com os dos demais elementos analisados é 

que o PS utiliza mais recursos de hardware (memória e processador). Desta forma, 

as implementação do PS devem considerar essas métricas a fim de garantir que 

esse elemento seja capaz de atender as demandas de uma rede PM-AH.  

Figura 4. 14 - Gráfico da análise de deadlock no dispositivo com PM-AH 
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se estável mesmo com o aumento do volume de leitos na rede, característica esta 

não observada na análise da rede sem PM-AH. 

Segundo Pedreiras et. al. (2005), Carreiro et. al. (2005) e Kiszka et. al. (2005) 

as redes Ethernet são naturalmente não determinísticas devido à técnica de sorteio 

aleatório e exponencial do algoritmo de back-off do CSMA-CD e também porque os 

switches Ethernet podem gerar contenção e descarte de pacotes na rede. Então, 

com base nos experimentos realizados, quanto à análise de desempenho do PM-AH 

e também através da comparação com os resultados da rede sem PM-AH, é possível 

observar que o conceito de multiclos em paralelo apresenta uma contribuição 

relevante para aplicações hospitalares de controle.  Isso porque, em todos os 

experimentos onde o PM-AH foi aplicado, não foram apresentados perdas de 

pacotes e a variação nos tempos de entrega das mensagens mostrou-se muito 

baixa. Portanto, além dos resultados demonstrarem que o PM-AH é um protocolo 

determinístico para redes de automação hospitalar, demonstra também que garante 

uma rede livre de contenção. 

Um aspecto fundamental demonstrado através dos experimentos sobre a 

análise de desempenho do PM-AH foi o seu nível de escalabilidade, o que 

representa outra contribuição importante às redes de comunicação de dispositivos 

biomédicos, pois, verificou-se que os tempos de atrasos nos experimentos são 

praticamente semelhantes em cenários onde o volume de dispositivo foi aumentado 

chegando a 5 vezes maior do que no primeiro experimento (10 e 50 leitos). Partindo 

deste preceito, os multiciclos aplicados ao PM-AH permitiu aumentar a rede, sem 

gerar impactos relevantes nos períodos de amostragem de dados (tempo em que um 

dispositivo terá novamente a posse do meio físico), ou seja, não influenciando nos 

tempos de atraso das mensagens de dados. 

A emulação do PM-AH também apresentou resultados sobre duas 

perspectivas: verificação de garantia de periodicidade e análise de custos 

computacionais (memória e CPU). Os resultados apresentados quanto à 

periodicidade foram relevantes, pois motivaram a continuidade do protocolo, pois foi 

verificada a viabilidade do PM-AH sobre redes Ethernet com filtragem multicast na 

camada de enlace. Todavia, a contribuição mais importante quanto ao emulador 
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foram os resultados em relação a consumo de memória e processamento, pois 

demonstrou-se que a implementação do protocolo não requer hardwares com 

elevada capacidade de processamento e memória. Outro aspecto importante 

verificado no processo de emulação do PM-AH, o qual foi provido pelas ferramentas 

de perfilação utilizadas, é que as threads geradas para implementar as trocas de 

mensagens não geraram deadlocks.  

A especificação em redes de petri do PM-AH foi dirigida ao desenvolvimento 

de um modelo que permitisse verificar o processo de troca de mensagens para 

inscrição em grupo multicast (RMJ e CMJ), definição de mestre de grupo, 

mapeamento de falhas com timeout de mensagens, sincronização entre janelas 

temporais (síncrona e assíncrona), passagem de token, envio de dados e teste de 

comunicação. Este modelo apresentou contribuições importantes, pois permitiu 

verificar o protocolo e refinar detalhes quanto à implementação, por exemplo, tornar 

explícita a questão de perda de dados, fator este que deve ser considerando durante 

o processo de desenvolvimento.  

Outra contribuição importante do modelo em Redes de Petri para o PM-AH é 

que este servirá de base para estudos futuros, onde será possível incluir novos 

requisitos e verificar o impacto destes sobre o protocolo. 

Assim, com base em tudo que foi exposto os resultados obtidos neste trabalho 

demonstram que o PM-AH poderá ser aplicado às redes de automação hospitalar e 

contribuir de forma significante, pois permitirá melhorar os processos de 

monitoramento de pacientes através da automatização. Isso permitirá então, 

humanizar as atividades e os cuidados aplicados aos pacientes, visto que, com a 

automatização de alguns processos, principalmente os de monitoramento, a equipe 

médica poderá aplicar uma melhor política de logística, estruturando-se e planejando 

melhor o atendimento aos pacientes.  

Por fim, a pesquisa realizada sob está tese de doutorado obteve boa 

aceitação acadêmica, sendo aceita para publicação em anais de mais de 18 

congressos, os quais em sua grande maioria compõem os principais eventos da 

área. Este fator, além de apontar que o trabalho foi bem norteado quanto a sua área 

de aplicação, indica principalmente uma carência significativa de pesquisas aplicadas 
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à automação hospitalar, sendo estes fatores os quais motivam a continuidade e o 

desenvolvimento de novos trabalhos.       

5.2 Trabalhos em Perspectiva 

 Nesta seção são apontados alguns trabalhos em perspectiva, que poderão ser 

desenvolvidos através de dissertações de mestrados ou teses de doutorados.  

5.2.1 – PM-AH: provedor de serviços com passagem de token 

  Um elemento fundamental do PM-AH é o provedor de serviços, o qual é 

responsável pela iniciação dos dispositivos nos leitos hospitalares, pela ordenação 

do sistema de passagem de tokens, pois quando um dispositivo sai da rede (leito) ou 

não está se comunicando é ele quem avisa ao mestre a lista de nós ativos em seu 

leito (através das mensagens de RMN). Com isso, o PS é um dos elementos que 

recebe a maior sobrecarga na rede. 

 Neste contexto, foi realizado um experimento a fim de avaliar o PS sobre a 

abordagem de passagem de token. Para tanto, esse mecanismo de controle deve 

ser implementado do PS para os mestres de grupo de forma que os dispositivos de 

um leito enviam os dados aos seus respectivos mestres e cada mestre ao receber 

um token do PS envia os dados armazenados no seu buffer.  

 Essa abordagem apresenta uma contribuição importante, pois elimina 

problemas de contenção na rede, uma vez que existe um mecanismo de controle 

para envio de mensagens ao PS. A Figura 5.1 apresenta a proposta para esta nova 

topologia.  

 Com base na Figura 5.1 verifica-se que existe uma passagem de tokens do 

PS para os leitos. Esse token é recebido pelo mestre que acumula as mensagens 

trocadas no leito entre os dispositivos do seu grupo multicast. Então, ao receber o 

token, o mestre envia uma mensagem para o PS com todas as mensagens 

armazenadas. Essa metodologia permite que apenas um leito por vez efetue a 

transmissão dos dados, reduzindo o tráfego na porta do switch onde o PS está 

conectado.    
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Figura 5. 1 - PM-AH uma nova abordagem para o provedor de serviços 

    

Com o objetivo de validar essa proposta foi realizada uma análise de 

desempenho da rede PM-AH utilizando o NS. Na simulação foram coletados os 

resultados do tráfego sobre o PS utilizando a abordagem atual especificada na tese. 

Então, com o intuito de comparar os resultados, foi realizada também uma análise de 

desempenho sobre o PS utilizando a abordagem proposta. Para este experimento foi 

analisado o tráfego considerando 50 e 60 leitos, onde em cada leito foram postos 6 

dispositivos.  



133

A fim de analisar o impacto do tráfego sobre o PS, utilizando a abordagem 

atual, foram medidos os tempos de entrega dos dados do dispositivo 3 do leito 1 até 

o PS.  

No caso da nova abordagem, os mestres dos leitos receberam tokens, os 

quais permitiram a eles enviar as mensagens de dados acumuladas (apenas um 

mestre por vez recebia token do PS). Todavia, as mensagens de dados trocadas na 

rede não foram mais enviadas diretamente ao PS, e sim ao mestre que as 

acumulava para que no instante de receber o token, enviar dados para o PS. 

Antes dos mestres receberem uma mensagem de token, o PS enviava uma 

mensagem perguntando se existiam alarmes no leito, caso positivo, o mestre enviava 

primeiro o alarme, para só depois enviar os dados. Essa política foi adotada para dar 

maior prioridade às mensagens de alarmes e evitar enfileiramento de mensagens. 

Os resultados destas simulações podem ser observados nos gráficos da 

Figura 5.2. É possível verificar que o PS, sobre a nova abordagem, tem um 

comportamento temporal mais eficiente, pois apresenta uma baixa variação no jitter, 

ou seja, uma característica forte de determinismo. 

Comparando-se os gráficos entre ambas abordagens, é possível observar que 

para o experimento com 60 leitos (360 dispositivos na rede), o PS na abordagem 

atual (utilizada na tese), além de uma variação muito maior que o PS na nova 

abordagem, apresenta também uma perda de mais 90 pacotes, fato não ocorrido nos 

experimentos com PS sobre a nova abordagem. 

Neste contexto, os resultados apresentados são substanciais para motivar 

uma especificação do PM-AH utilizando o esquema de passagem de token do PS 

para os mestres, cujo objetivo é realizar o controle no envio de mensagens para 

provedor de serviços da rede PM-AH, garantindo que não existirão pontos de 

contenção na rede.   
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5.2.2 – Modelo do PM-AH em rede de Petri Estocástica  

 O desenvolvimento de um modelo do PM-AH utilizando Redes de Petri 

Estocásticas contribuirá de forma significativa, pois será possível incluir de forma 

mais consistente, variáveis que estão presentes na natureza do protocolo, tais como 

probabilidade de perdas de pacotes, falhas de comunicação e quebra de um 

dispositivo, permitindo que o modelo se aproxime do contexto real, o que contribui 

para uma melhor avaliação do protocolo no que se refere às situações de onde 

ocorrem falhas. 

5.2.3 – Biodispositivos com o PM-AH Embarcado 

 Partindo-se das análises realizadas nesta tese de doutorado quanto ao custo 

computacional, verifica-se que é possível implementar este protocolo em sistemas 

embarcados, visto que os experimentos realizados demonstraram que o protocolo 

não demanda hardwares de alto poder computacional. Um aspecto que deve ser 

observado é que o processo de emulação foi realizado sobre a linguagem de 

programação Java, ambiente que onera o custo com processador e memória, 

quando comparada às linguagens mais utilizadas no desenvolvimento de sistema 

embarcado.  É este, portanto, um fator que deve motivar a realização de trabalhos 

nesta área, o qual será de relevante contribuição, pois será possível utilizar estes 

dispositivos na rede hospitalar, onde existe a necessidade de aplicações que 

melhorem o nível do processo de monitoramento de pacientes.  

Seguindo também esta abordagem, pode ser desenvolvido um Switch 

Ethernet 802.3 com o PM-AH embarcado, o que deverá reduzir de forma substancial 

o custo computacional do PM-AH, que sobre este prisma teria sua lógica em um 

ativo de rede totalmente dedicado a comunicação.  

5.2.4 – Estimador para o Ajuste das Janelas Assíncronas 

 Um estimador para o cálculo automatizado do quão eficiente deve ser o 

tamanho das janelas assíncronas em dado leito é uma contribuição relevante para o 

PM-AH. Isso tornará ainda mais eficiente o sistema de alocação de canal, pois 
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reduzirá os intervalos de ociosidade na rede, visto que na especificação do PM-AH 

não foi previsto um estimador que torne dinâmico o tamanho das janelas 

assíncronas.  

5.2.5 – Sistema supervisório   

A implementação de um sistema supervisório que permita extrair informações 

a respeito do monitoramento dos pacientes é um trabalho de contribuição relevante 

para os processos de automação hospitalar. Com isso a equipe médica poderá 

realizar o acompanhamento dos pacientes de forma remota.  

Outra contribuição de um sistema de supervisão é a possibilidade de 

integração deste ao sistema de prontuário do paciente. Com isso, será possível 

automatizar o processo de armazenamento de procedimentos médicos realizados e 

também registrar a evolução clinica dos pacientes.       

5.2.6 – Pré-diagnóstico no provedor de serviços   

 Dado que o PM-AH utiliza um provedor de serviços que acumula todas as 

informações trocadas ao longo do processo de monitoramento, este elemento PM-

AH é um excelente instrumento onde se podem aplicar técnicas para realizar pré-

diagnósticos. Trabalho dessa natureza tem um alto índice de aplicação na área 

hospitalar, e deve contribuir com a equipe médica, sendo uma ferramenta de análise 

que poderá ser usada em tomadas de decisão quanto à realização de procedimentos 

médicos, os quais poderão ser antecipados através de processos de predição sobre 

o quadro clínico do paciente.       
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ANEXOS 



ANEXO 1 

A1. REDES DE PE

 As Redes de Pet

sistemas (Murata, 1998).

utiliza quatro entidades: 

Segundo Murata (1998), 

• Os lugares 

• As transiçõe

• Os arcos 

transições e

Figu

Murata (1998) de

quíntupla RP = (P; T; F; W

• P = {p1;

• T = {t1; t

• F C (P x

o AE 

o AS 

PETRI 

etri (Petri Nets) são técnicas formais pa

8). As Redes de Petri modelam ações e e

s: lugares, tokens, transições e arcos, con

), Oliveira J. (2006) e Penha et. al. (2004):

s são usados para representar estados ou

ções representam ações ou eventos;

s estabelecem a relação de dependênc

s e entre transições e lugares;   

gura A1. 1 - Elementos de uma Rede de Petri
Fonte: Penha et. al. (2004) 

define formalmente uma Rede de Petri

; W; M0), onde:

; p2; p3; p4;...; pn}, é um conjunto finito de 

; t2; t3; t4;...; tn}, é um conjunto finito de tran

x T) U (T x P), é um conjunto dos arcos; o

E (P x T) é o conjunto de arcos de entrada

S (T x P) é o conjunto de arcos de saída d
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para modelagem DE 

e estados. Para tanto, 

conforme Figura A1.1. 

:

ou condição;

ncia entre lugares e 

tri (RdP) como uma 

e lugares;

ransições;

ou

da nas transições; 

 das transições; 
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• W: F → {1; 2; 3; 4; ...; n}, é  uma função de atribuição de pesos aos 

arcos; 

• M0: P → {0; 1; 2; 3; 4; ...; n}, é uma função de mapeamento da 

marcação inicial da rede;

• P ∩ T = e P T os conjuntos P e T são disjuntos e não 

vazios. 

Então, com base na Figura A1.1 tem-se a seguinte representação: 

• P (Lugar 1, Lugar 2); 

• T (Transição); 

• AE (Lugar 1, Transição); 

• AS (Transição, Lugar 2); 

• M0 (1, 0): primeiro campo (Lugar 1 com um Token) e segundo campo 

(Lugar 2 sem Token). 

Cada sistema modelado em Redes Petri pode atribuir um significado diferente 

aos lugares e as transições (Oliveira J, 2006). Na Tabela A1.1 é mostrada algumas 

interpretações que são tipicamente atribuídas, segundo Murata (1998).    

Tabela A1. 1 - Semântica geralmente atribuída a lugares e transições 
Lugares de Entrada Transições Lugares de Saída 

Pré-condições Eventos Pós-condição 

Dados de entrada Passo e computação Dados de saída 

Sinal de entrada Processamento de sinal Sinal de saída 

Disponibilidade de recursos Tarefa Liberação de recurso 

Condições  Cláusula lógica  Conclusão 

Buffers Processador Buffers 

Além dos lugares, transições e tokens, existem também os pesos que são 

associados aos arcos. Os pesos são muito importantes e muitas vezes são 

necessários durante o projeto do modelo. A Figura A1. 2 mostra duas Redes de 

Petri, onde a Figura A1.2a ilustra um modelo onde não são atribuídos pesos aos 

arcos e a Figura A1.2b ilustra um modelo com pesos associados aos arcos. 
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Figura A1. 2 - Rede de Petri com Pesos 

Fonte: Penha et. al. (2004) 

  

 Observando a Figura A1. 2 pode-se verificar que ambas as Redes de Petri 

tem a mesma marcação inicial, porém com marcações finais distintas, conforme: 

• Marcação inicial para a Figura A1.2a: M = (1, 1, 0); 

• Marcação final para a Figura A1.2a: M = (0, 0, 2);

• Marcação inicial para a Figura A1.2b: M = (1, 1, 0); 

• Marcação final para a Figura A1.2b: M = (0, 0, 1).

A Figura A1. 2 mostra que a Rede de Petri parte de uma marcação inicial para 

marcação final. O processo de mudança ocorre mediante determinados eventos, que 

em Redes de Petri é representado pelas transições que são responsáveis por 

modificar o estado da Rede. A modificação de estado da  RdP da Figura A1.2 só foi 

possível pois existem tokens nos lugares (P1 e P2) de entradas das transições. 

Deste modo, para alterar um estado de RdP basta disparar as transições existentes. 

 O resultado do disparo realizado na Figura A1. 2 é a saída dos tokens dos 

lugares de entrada e a inserção de novos tokens no lugar de saída (P3) (Murata, 

1998). A diferença observada na quantidade de tokens da marcação de saída entre 
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as Figuras A1. 2a e A1. 2b é dada em função dos pesos nos arcos. Com isso, na 

Figura A1. 2a como peso do terceiro arco é 2 chegam ao lugar P3 dois tokens. Na 

Figura A1. 2b o peso do terceiro arco é 1,  isto implica, portanto, que somente um 

token é colocado em P3 após o disparo da transição T1.  

A1.2 Transições: Habilitação e Disparo 

 O comportamento de muitos sistemas pode ser descrito através das 

alterações nos estados do sistema (Murata, 1998). Nas Redes de Petri, o 

comportamento dinâmico do sistema é descrito através do processo de mudança no 

mapeamento das marcações que fazem referência aos estados do sistema, ou seja, 

M: P → {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., n}, (Oliveira J, 2006).  Segundo Murata (1998), tais 

mudanças no mapeamento seguem as chamadas regras de habilitação de transição, 

estas as regras são, portanto, leis que regem a ocorrência de eventos no sistema. 

 Segundo Murata (1998) e Oliveira J (2006) em um modelo de redes de Petri 

existem três regras:   

1) A habilitação de uma transição t é dada, se para cada lugar de entrada p da 

transição t for marcada com no mínimo                       Onde, wi (p, t) é a função 

peso que associa o par (p, t) através de um número natural que determina o 

número de tokens no lugar p que habilita a transição t a disparar.  Deste 

modo, uma transição só estará habilitada a disparar se a soma dos tokens em 

um dado lugar de entrada for no mínimo igual ao somatório dos pesos dos 

seus arcos de entrada, (Oliveira J., 2006). 

2)  Mesmo uma transição estando habilitada, esta pode ou não disparar (a 

depender da ocorrência do evento), (Murata, 1998). Isso porque a transição 

pode estar sendo regida por uma guarda temporal (redes temporizadas), que 

indicará quando o evento associado deve ocorrer, (Oliveira J., 2006).

3) O disparo de uma transição habilitada t, remove w (p, t) tokens de cada lugar 

de entrada p de t, e adiciona w (t, p) tokens em cada lugar de saída de t para 

p, onde w (t, p) é o peso do arco de t para p, (Murata, 1998). 
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Com base em Murata (1998) e Penha et. al. (2004), existem duas situações 

que podem impedir o disparo de uma transição. Quando não há tokens em todos os 

lugares de entrada, ou quando não há uma quantidade de tokens correspondente ao 

peso dos arcos de entrada, ou seja: os pesos nos arcos de entrada da transição 

indicam quantos tokens devem existir para realizar o disparo da transição. A Figuras 

A1. 3 ilustra o contexto apresentado. Com base no exposto, pode-se verificar que na 

RdP da Figura A1. 3a é necessário mais um token no lugar P2 e na RdP da Figura 

A1. 3b é necessário dois tokens no lugar P2, isso para que as Redes de Petri 

possam efetuar os disparos das transições conseqüentemente alterando os seus 

estados iniciais. 

Figura A1. 3 - Restrição quanto ao disparo de uma transição 

a) não há tokens em todos os lugares, 

b) quantidade de tokens não corresponde ao peso no arco de entrada 

A1.3 Notação Matricial 

As Redes de Petri podem ser representadas através de notações matriciais 

(Murata, 1998), (Maciel et. al. 1996). Para tanto, podem ser feitas usando três tipos 

de matrizes, (Penha et. al., 2004):  

•   Matriz de entrada ou Matriz de Pré-condição (E): E(TxP) que 

representa a quantidade de arcos de entrada em cada transição; 

•   Matriz de saída ou Pós-condição (S): S(TxP) que representa a 

quantidade de arcos de saída em cada transição;  
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•   Matriz de incidência (I) : é dada a partir da diferença entre a S e E, ou 

seja, I(TxP)  = S(TxP)  – E(TxP);  

A Figura A1. 4 ilustra uma Rede de Petri descrita através da notação gráfica 

que serve de exemplo para implementá-la através da notação matricial, que pode ser 

observada na Figura A1. 5.  

Figura A1. 4 - RdP exemplo para notação matricial 

Figura A1. 5 - Notação Matriz de uma RdP 

Dada uma notação matricial é possível modelar uma Rede de Petri utilizando 

notações gráficas. Isso porque, pode-se extrair a quantidade de lugares, transições e 

arcos. No entanto, é necessário definir os outros elementos que compõem as Redes 

de Petri: Tokens e Pesos, Penha et. al. (2004):   

•  Os tokens são extraídos através da marcação inicial. No caso da 

Rede de Petri ilustrada na Figura A1. 4 a marcação inicial é Mo = (1, 1, 

0, 0); 
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• Os pesos são extraídos através dos valores atribuídos em Eij da matriz 

de entrada e Sij da matriz de saída. No caso da Figura A1. 4 os pesos 

são iguais para AE e AS.    

A Figura A1. 6 ilustra um exemplo onde se verifica uma rede de Petri com 

peso a igual dois nos arcos de saída AS (P1, T1) e AS (P2, T1), onde o mapeamento 

dos pesos através das matrizes E(TxP) e S(TxP), como mostra a Figura A1. 7.   

Figura A1. 6 - Rede de Petri com peso igual a 2 

Figura A1. 7 - Notação Matricial com pesos atribuído aos arcos 
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A1.4 Classes das Redes de Petri 

As Redes de Petri podem ser classificadas em duas grandes classes: as 

Ordinárias e Não-Ordinárias ou de Alto nível (Maciel et. al. 1996). As redes ordinárias 

têm como característica os tipos de suas marcas, isso porque são do tipo inteiro e 

não negativo, enquanto que as de alto nível possuem marcas de tipos particulares. 

As redes ordinárias são subdivididas em: 

• Rede Binária: é a rede mais elementar dentre todas. Essa rede só 

permite no máximo um token em cada lugar, e todos os arcos possuem 

valor unitário; 

• Rede Lugar/Transição: é o tipo de rede que permite o acúmulo de 

marcas no mesmo lugar, assim como valores não unitários para os 

arcos; 

As redes de alto nível são caracterizadas pelos tipos de suas marcas, que não 

são elementos do tipo inteiro positivo. Esse tipo de rede permite a individualização de 

uma marca (pertencente a um grupo) em um mesmo lugar.  A individualização na 

marcação pode ser dada através de vários mecanismos, por exemplo, cor da marca 

ou objetos representando os tokens. Nas redes de alto nível, os tokens podem 

modelar tipos de dados complexos e as transições encapsulam outras instâncias de 

rede ou mesmo algoritmos codificados em linguagem de programação de alto nível 

(Oliveira J, 2006). 

As Redes Não-ordinárias não aumentam o poder de representação de um 

modelo, ou seja, ambos os tipos de Redes de Petri tem o mesmo poder de 

modelagem. Entretanto, elas permitem uma maior clareza e um maior ou menor nível 

de abstração no modelo, características estas que são buscadas de acordo com a 

eficiência ou conveniência que se deseja aplicar na modelagem do sistema (Murata, 

1998). 


