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Resumo 

A Automação Hospitalar consiste numa área que está em constante crescimento. Os 

processos envolvidos estão sendo informatizados e automatizados cada vez mais com o 

surgimento de novas tecnologias e novos hardwares. Apesar disso, muitos dos processos 

envolvidos ainda estão sendo realizados de forma manual, como é o caso do 

monitoramento de pacientes, considerado um processo crítico por estar envolvido com 

vidas humanas. Um dos fatores que deve ser levado em conta durante um 

monitoramento é a agilidade na detecção de alguma anomalia nos sinais vitais de 

pacientes, assim como o aviso desta anomalia à equipe médica envolvida. Visando isto, 

o presente trabalho de mestrado visa apresentar uma arquitetura para automatizar este 

processo de monitoramento e comunicação de possíveis alertas a um profissional da 

área, para que o atendimento de urgências possa ser feito de forma eficaz. Foi utilizada 

a computação móvel e distribuída para a comunicação e envio de mensagens entre uma 

central localizada no hospital, e o dispositivo móvel portado pelo plantonista. 

 

Palavras-chaves: Automação Hospitalar, Monitoramento, Sinais Vitais, 

Middleware, Computação Móvel, Computação Ubíqua. 

 

 



Abstract 

Hospital Automation is an area that is constantly growing. The emergency of new 

technologies and hardware is transforming the processes more efficient. Nevertheless, 

some of the hospital processes are still being performed manually, such as monitoring 

of patients that is considered critical because it involves human lives. One of the factors 

that should be taken into account during a monitoring is the agility to detect any 

abnormality in vital signs of patients, as well as warning of this anomaly to the medical 

team involved. So, this master's thesis aims to develop an architecture to automate this 

process of monitoring and reporting of possible alert to a professional, so that 

emergency care can be done effectively. The computing mobile was used to improve the 

communication by distributing messages between a central located into the hospital and 

the mobile carried by the duty. 

 

Keywords: Hospital Automation, Monitoring, Vital Signs, Middleware, Mobile 

Computing, Ubiquitous Computing. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Um fator recorrente na sociedade tem sido o aumento do número de informações nos 

processos de software. Fator este, que tem corroborado no aumento da complexidade no 

desenvolvimento de sistemas e gerenciamento dos dados. Novas práticas são criadas, 

todavia, algumas são ineficazes para um dado conjunto de problemas, isso devido a 

várias limitações, tais como: arquiteturas existentes, diversidade dos dados e aplicações 

envolvidas. Entre as alternativas disponíveis, atualmente, estão novas tecnologias, 

processos de desenvolvimento e até mesmo hardwares. 

 Além do grande volume de informações envolvidas, atualmente o desenvolvimento 

de software enfrenta outro problema, o da descentralização das atividades, na qual é 

necessária a divisão de tarefas e execução do mesmo sistema em ambientes diferentes. 

Com isso, surgiram os Sistemas Distribuídos, os quais correspondem à composição de 

diversos artefatos distribuídos, mas que se apresenta ao usuário como um único sistema, 

cujo propósito é realizar uma tarefa em comum requisitada pelo usuário. 

Muitas vezes, esses sistemas utilizam recursos limitados e lidam com ambientes 

heterogêneos, como, por exemplo, diferentes arquiteturas, especificações, interfaces e 

ambientes operacionais (Tanenbaum e Steen, 2008), (Al-Jaroodi ET AL, 2003). 

Como forma de resolver isto, existem diversas possibilidades de implementação de 

comunicação entre eles, como é o caso do WebService (W3C, 2010), que permite a 

comunicação entre diferentes aplicações em diferentes plataformas, e do Middleware 

(Stallings, 2005), que visa facilitar a utilização de serviços para as aplicações. 

Junto a essa descentralização de software, na atual era da globalização, há uma 

exigência na agilidade da execução das tarefas, que muitas vezes, devem ser executadas 

em situações que exigem mobilidade. Desta forma, os sistemas computacionais devem 

ser flexíveis o bastante para permitir o acesso e a manipulação dos dados 

geograficamente distribuídos, e até mesmo em deslocamento (sistemas móveis). 

Surgiram assim, os Dispositivos Móveis, aparelhos de tamanho físico e configurações 

limitadas, cujo objetivo é possibilitar a mobilidade.  

Desta forma, surgiu um novo paradigma, o da Computação Móvel, que está 

possibilitando o acesso à informação em qualquer lugar e a qualquer momento, e o 

surgimento de novos serviços relacionados a mobilidade (Figueiredo e Nakamura 

2003). Várias são as possibilidades de desenvolvimento de aplicações para os 

dispositivos que possibilitam mobilidade na execução das tarefas. 
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Segundo a pesquisa realizada pela International Telecoms Union (ICT) (Cellular-

news, 2010), o número de assinantes de serviços móveis está crescendo aceleradamente, 

chegando aos 4,6 bilhões de assinantes no final do ano de 2009, sendo 600 milhões 

desses assinantes só de banda larga móvel. A Figura 1 apresenta o gráfico que 

demonstra os resultados da pesquisa feita pela ICT. 

 

 

Figura 1. Gráfico do número de assinantes de serviços de telecomunicações. Fonte: 

Cellular-news (2010). 

Com o crescimento da Computação móvel e com o surgimento de várias novas 

tecnologias e paradigmas de comunicação, a tendência é que os sistemas sejam 

automatizados cada vez mais, principalmente nas áreas da indústria e da automação 

hospitalar. Apesar da grande difusão dessa nova tendência, a maioria dos processos 

utilizados na área da automação hospitalar ainda são realizados de forma manual. 

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 (Brooks e Brooks, 1998). Desta forma, requisitos emergentes 

surgem na área médica como forma de automatizar os processos hospitalares, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de pacientes (Murakami et. 

al, 2006), (Várady et. al, 2002) e (Varshney, 2006). 

O monitoramento de pacientes internados em Unidade de terapia intensiva (UTI) é 

considerado uma tarefa crítica, pois envolve dados que estão relacionados com a saúde 

do paciente, indicando o quadro clínico do mesmo. Então, é necessário um mecanismo 

eficiente de monitoramento, de forma a indicar anormalidades caso seja necessário. Este 

mecanismo de monitoramento deve ser eficiente a ponto de enviar mensagens de alerta 

a pessoa responsável pelo paciente.  
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A grande maioria dos sistemas de comunicação de alertas é precário nos hospitais, 

por se tratar em grande parte de um mecanismo manual, no qual é acionado por um 

aviso sonoro ou mesmo visual, que acaba, na maioria das vezes, não sendo visto, ou 

simplesmente desconsiderado, isso devido à ausência ou a sobrecarga nos profissionais 

responsáveis pelo monitoramento. 

Neste contexto, a presente dissertação de mestrado apresenta um modelo arquitetural 

para a comunicação e envio de alertas, utilizando a Computação Móvel e Distribuída. 

Este modelo irá ser utilizado como estudo de caso no monitoramento de pacientes 

internados em UTI. Desta forma, contribuindo para automatizar o processo de 

verificação dos sinais vitais dos pacientes, que, com base no modelo arquitetural, serão 

gerados alertas, que poderão ser enviados a equipe médica responsável – isso quando 

forem detectadas anomalias no processo de monitoramento dos pacientes. 

1. Objetivo 

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

arquitetural de comunicação para o monitoramento e envio de alertas. Para tanto, 

utilizando como estudo de caso um sistema de monitoramento de pacientes internados 

em UTI, garantindo um rápido diagnóstico e atendimento dos mesmos. 

1.1. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho de pesquisa consiste em: 

 Realizar estudos sobre automação hospitalar envolvendo os conceitos do 

monitoramento de pacientes; 

 Propor um modelo arquitetural para automatizar o processo de 

comunicação no monitoramento de pacientes; 

 Desenvolver uma pesquisa entorno do objeto de estudo dessa dissertação 

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

adequadas a implementação da arquitetura proposta; 

 Elicitar os requisitos da arquitetura a ser desenvolvida; 

 Modelar a arquitetura; 

 Implementar a arquitetura; 

 Validar a arquitetura proposta através de uma análise de desempenho 

dirigida a testes de carga. 

1.2. Estrutura do trabalho 

Este trabalho encontra-se divido da seguinte forma: 
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O capítulo 2 descreve os principais temas relacionados ao trabalho desenvolvido. 

Inicia com uma abordagem sobre o Estado da Arte, logo após Computação Móvel, 

Computação com Reconhecimento de Contexto, Middleware, Tecnologias de 

Comunicação Sem Fio, Comunicação Interprocessos, Banco de Dados Relacionais e, 

por fim, Automação Hospitalar. 

O Capítulo 3 especifica o modelo arquitetural de comunicação e envio de alertas 

aplicado à automação hospitalar, descrevendo todos os módulos que o constitui. 

O Capítulo 4 irá apresentar os testes e resultados experimentais da utilização da 

arquitetura. 

E por fim, o Capítulo 5 mostra as conclusões e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Pesquisa Bibliográfica 

Neste capítulo, foram abordados os temas estudados do trabalho, iniciando com uma 

seção sobre o Estado da Arte, logo após Computação Móvel, Computação com 

Reconhecimento de Contexto, Middleware, Tecnologias de Comunicação Sem Fio, 

Comunicação Interprocessos, Banco de Dados Relacionais e, por fim, Automação 

Hospitalar. 

2.1. Estado da Arte 

A área médica está despertando grande interesse nas áreas de pesquisa e automação, 

devido ainda executar muitos dos seus métodos de forma manual. Muitas pesquisas 

surgem para solucionar diversos dos problemas pertinentes aos processos hospitalares. 

Visando isso, Várady et. al (2002) desenvolveu um sistema de monitoramento de 

pacientes baseado em tecnologias padrões de rede de comunicações, hardware e 

software, de arquitetura aberta. Ele desenvolveu um Fieldbus, que consiste em um 

sistema de rede de comunicação industrial para controle em tempo real, que apresenta as 

seguintes vantagens: permite plug-and-play de equipamentos, fácil instalação e baixo 

custo de manutenção.  

Ele exibe, em uma tela de computador os sinais vitais do paciente em tempo real, 

como temperatura, batimentos cardíacos, pressão entre outros. A Figura 2 demonstra 

como são exibidos os sinais vitais pelo sistema. 
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Figura 2. Tela da Central de Monitoramento. Fonte: Várady et. al (2002) 

Este tipo de sistema é muito utilizado atualmente em vários hospitais, mas apresenta 

algumas restrições, como na detecção de anomalias e aviso aos profissionais 

responsáveis. A detecção se baseia em alterações nos valores dos sinais vitais, que estão 

cadastrados no sistema apenas os índices ótimos, e se houver alguma alteração, mesmo 

sem saber o que pode estar acontecendo ao paciente, é gerado um alerta sonoro e visual 

para que o médico ou a equipe responsável possa tomar alguma providência sobre o 

caso. 

O procedimento de comunicação com a equipe responsável acaba sendo de forma 

manual. Consiste também em uma solução que não apresenta um bom custo benefício 

quando o monitoramento deve ser realizado para vários pacientes, já que é um método 

visual, e cada paciente internado deve ter um computador ao lado com o sistema sendo 

executado. 

O trabalho de Kogure et. al (2005) adiciona os dispositivos móveis no 

monitoramento de pacientes. Nesse sistema, o médico pode realizar um 

acompanhamento dos sinais vitais dos pacientes diretamente do aparelho móvel via 

conexão 3G. As informações são apresentadas através de gráficos e textos na tela do 

dispositivo, e permite que o médico possa buscar informações sobre qualquer paciente. 

O sistema desenvolvido utiliza algumas tecnologias estáticas, não possibilitando o 

acompanhamento em tempo-real, além de não ter um mecanismo de alertas em caso de 

um paciente vir apresentar alguma anormalidade nos sinais vitais. 

O trabalho de Murakami et. al (2006) também utiliza dispositivo móvel para o 

acompanhamento em tempo real de glicose em pacientes internados em UTI. Foi 
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utilizado o PocketPC para o acompanhamento, que baixa as informações a cada 5 

minutos e exibe ao usuário. Devido a esse tempo de download das informações, o 

sistema de monitoramento se torna um pouco ineficaz, já que a central que está ligada 

ao médico é que traz informações em tempo real. Caso o usuário apresente alguma 

anormalidade nos dados monitorados, o processo de comunicação e verificação do 

atendimento consiste em um mecanismo manual, dificultando e, muitas vezes, atrasando 

o atendimento ao paciente. 

Por fim, o trabalho de Zhang et. al (2007) demonstra um sistema desenvolvido que 

também utiliza dispositivos móveis para o monitoramento de pacientes. Ele se baseia 

em uma aplicação para o dispositivo, desenvolvida em Java, e que se comunica através 

de uma rede de comunicação 3G, que permite que o médico possa acompanhar os dados 

dos sinais vitais de um paciente através da tela do dispositivo, como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3. Telas de monitoramento do Dispositivo. Fonte: Zhang et. al (2007) 

Informações em tempo real são apresentadas em um monitor de um computador, e 

com um atraso de 10 segundos, são apresentados também no dispositivo móvel do 

médico. Também é possível visualizar de tempos em tempos, definidos pelo médico, em 

uma tabela todos os dados de um paciente que estão sendo monitorados, assim como os 

dados pessoais do mesmo, para um melhor diagnóstico. 

Devido a esse atraso, o sistema se torna um pouco ineficiente, além de não 

apresentar um sistema de alertas eficaz para a equipe médica caso alguma anormalidade 

seja detectada. O processo de monitoramento é somente para um paciente, dificultando 

também o monitoramento quando se trata de vários leitos e pessoas internadas. 
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2.2. Computação Móvel 

O conceito de computação móvel se iniciou por volta dos anos 80, quando 

computadores pessoais mais leves começaram a ser fabricados, possibilitando usuários 

transportá-los de forma mais fácil. (Coulouris et. al, 2007). 

A partir deste período, novos dispositivos começaram a ser criados, cada vez 

menores e mais portáveis e com maior capacidade computacional, utilizando novas 

tecnologias de comunicação que foram surgindo no decorrer do tempo, por exemplo, as 

tecnologias sem fio. Atualmente, dispomos de conexões do tipo: WiFi, Bluetooth, 3G, 

entre outras. Estas conexões permitiram principalmente a mobilidade na execução das 

tarefas. 

Junto a esta tendência de miniaturização dos dispositivos, novas tecnologias de 

processamento e armazenamento de dados foram sendo introduzidos nos dispositivos, e 

nos dias atuais há uma grande variedade de configurações disponíveis entre os 

dispositivos. 

A computação móvel é marcada essencialmente pelo seu alto nível de 

heterogeneidade, no que diz respeito aos protocolos de comunicação, interfaces entre 

outros, e os padrões existentes não são obedecidos pelos fabricantes e desenvolvedores 

dos dispositivos. Isto reflete principalmente na diversidade das características dos 

dispositivos, sistemas operacionais utilizados, entre outros (Schmohl e Baumgarten, 

2008). 

2.2.1. Dispositivos Móveis 

Dispositivos Móveis são aparelhos versáteis que geralmente possuem algum meio de 

comunicação, principalmente sem fio. Eles dispõem de uma capacidade limitada de 

poder computacional (processamento e armazenamento) devido ao seu tamanho físico, e 

geralmente fazem uso de bateria como fonte de alimentação. Como exemplos, temos o 

PDA (Personal digital assistants), celular, netbooks, tablets, entre outros, apresentados 

na Figura 4. 
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Figura 4. Variedade de Dispositivos Móveis 

Estes aparelhos apresentam diversas vantagens, a mobilidade apresenta-se como a 

principal. O baixo custo e a popularidade também são vantagens bastante atraentes 

destas tecnologias. Nesta perspectiva, os dispositivos móveis tem sido utilizado nas 

mais diversas áreas e tem despertado interesse no desenvolvimento de novas aplicações, 

dentre as quais algumas são dirigidas a automação hospitalar. 

2.3. Computação com Reconhecimento de Contexto 

A Computação com Reconhecimento de Contexto, também conhecida como 

Computação Sensível a Contexto, consiste em novo tipo computação, sendo uma sub-

área das Computações Móvel e Ubíqua. (Coulouris et. al, 2007).  

A Computação Ubíqua, também na vanguarda, é considerada como a Computação 

do Futuro, consiste em fornecer serviços aos usuários, sem que os mesmos percebam a 

presença de tecnologia ou mesmo o próprio serviço que está sendo oferecido, tornando-

se um serviço onipresente e desta forma fazendo parte do cotidiano das pessoas, sem 

que estas percebam. 

A principal característica da Computação Sensível a Contexto é a sua adaptabilidade 

automática de comportamento, de acordo com circunstâncias físicas externas ao 

sistema, ou seja, a aplicação terá determinados tipos de funções que irão mudar 

automaticamente de acordo com fatores externos a ela. Esses fatores podem ser, por 

exemplo, a presença de um usuário, hora do dia, condições atmosféricas, etc (Coulouris 

et. al, 2007). 

Esta detecção pode ser feita através de sensores, que estarão em comunicação com a 

aplicação e ativas aguardando que algum fator externo interaja com a mesma. Estes 

sensores podem utilizar tecnologias de comunicação sem fio, como por exemplo, RFID 

(Radio-Frequency IDentification), Wi-Fi e Bluetooth. 
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2.4. Middleware 

Em meio ao surgimento dos sistemas distribuídos, fez-se necessário resolver 

problemas de interoperabilidade. Isso devido às várias plataformas e aplicações 

envolvidas no processo de comunicação. Neste contexto, foi a busca por ferramentas 

que implementassem uma interface uniforme de acesso aos recursos do sistema, e que  

contemplassem uma perspectiva multiplataforma, que foi desenvolvido o conceito de 

Middleware (Stallings, 2005). 

O middleware pode ser definido como uma camada intermediária entre o sistema 

operacional e as aplicações distribuídas possibilitando a comunicação através de um 

conjunto de interfaces de programação e protocolos padronizados, conforme ilustrado 

na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Estrutura de um Middleware. Fonte: Bernstein (1996) 

O desenvolvimento de middleware está surgindo como uma área de pesquisa em 

expansão e está voltada para integração de serviços disponibilizados para aplicações 

distribuídas. Com uma interface de programação padronizada, há uma redução 

significativa da complexidade de implementação de aplicações, ou mesmo aplicações 

diferentes que utilizem os mesmos serviços em diversos tipos de servidores.  

Geralmente, os serviços fornecidos pelo middleware são: gerenciamento de 

apresentação, computação, gerenciamento de informação, comunicação, controle, 

gerenciamento do sistema, sistema de entrega, entre outros. Ressalta-se ainda a 

capacidade que o middleware possui em diminuir a complexidade e de abstrair a 

heterogeneidade dos diversos sistemas existente nas aplicações distribuídas, provendo 

serviços que realizam a comunicação no cenário das aplicações de forma transparente. 

Assim, muitos desafios têm surgido também com a utilização de middleware, tais como: 

flexibilidade, performance, integração com a web e a própria computação. 



25 

 

O grande objetivo do middleware é restabelecer uma espécie de "homogeneidade 

virtual" para os sistemas, onde o mesmo foi desenvolvido para ser portável a uma 

grande variedade de plataformas.  Assim, independentemente de qual camada os 

middleware são usados, um bom middleware não somente tornam as aplicações mais 

segura, como as protegem de uma complexidade desnecessária, tornando-as mais 

escaláveis. 

2.5. Tecnologias de Comunicação Sem Fio 

As tecnologias de comunicação desempenham um papel muito importante na 

sociedade moderna. Sociedade essa que busca cada vez mais conforto na execução das 

suas tarefas. Elas surgiram com a Computação Móvel, devido à carência de uma 

tecnologia que pudesse atender a necessidade de possibilitar uma movimentação sem 

que a comunicação com uma rede fosse perdida. 

Essas redes se tornaram populares a partir do momento em que houve uma 

diminuição dos valores de aquisição, aumento das velocidades de transmissão que as 

mesmas podiam oferecer e resolução de diversos problemas de segurança. 

Segundo Tanembaum (1997), as redes sem fios podem ser divididas em três 

categorias principais: 

 Interconexão de sistemas: interconectar os componentes de um computador 

usando rádio de alcance limitado.   

 LANs (Local Area Network) sem fios: sistemas em que todo computador tem 

um modem de rádio e uma antena, permitindo a comunicação com outros 

sistemas. Essas redes podem operar em velocidades de até 300 Mbps, sobre 

distâncias de dezenas de metros (IEEE, 2010). É o caso da Wi-Fi. 

 WANs (Wide Area Network) sem fios: sistemas geograficamente distribuídos, 

ou seja, de longa distância. A rede utilizada para a telefonia celular e a rede 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) são exemplos. 

2.5.1.  Wi-Fi 

Quando as redes sem fio foram criadas, não existia uma padronização entre os 

transmissores e receptores de rádios utilizados nos computadores para a comunicação. 

Visando isto, o comitê do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), 

que é a maior associação profissional sem fins lucrativos que tem como objetivo o 

estabelecimento de padrões para formatos de computadores e dispositivos (IEEE, 2010), 

decidiu elaborar um padrão das redes locais sem fios (LANs), que deu o nome de 

802.11, também conhecida como Wi-Fi. 

As redes Wi-Fi foram criadas para funcionar de duas maneiras: Com a presença de 

uma estação base, e sem a presença dessa estação base. As duas formas de comunicação 

são mostradas na Figura 6. 
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Figura 6. Tipos de Funcionamento das Redes Wi-Fi. Fonte: Tanembaum (1997) 

Na primeira forma (a), toda a comunicação deve passar pela estação base, que são 

equipamentos que permitem a conexão entre os terminais móveis. Na segunda forma 

(b), não é necessário uma estação base, a comunicação ocorre entre os computadores, 

sendo conhecida também como comunicação ad-hoc. 

As redes Wi-Fi transmitem em freqüências de 2,4 GHz ou 5 GHz, com capacidades 

de até 300 Mbps (IEEE, 2010). A área de cobertura de uma rede WiFi pode chegar de 

10 a 100 metros de diâmetro. 

2.5.2. RFID (Radio-Frequency Identification) 

O RFID, Identificação por Frequência de Rádio (Radio Frequency Identification) 

consiste numa infra-estrutura física pela qual a informação de um identificador único é 

transferida para um leitor através de ondas de rádio frequência (Blanks, 2007). 

A ideia da criação de um sistema de identificação por freqüência de rádio surgiu por 

volta da década de 1937, quando o exército e a marinha tentavam criar equipamentos 

para identificação de alvos em terra, no mar e no ar, fazendo com que em 1937, fosse 

desenvolvido nos EUA, pelo Laboratório de Pesquisa Naval o sistema Friend-or-Foe 

(IFF) que permitiu a identificação e distinção de aeronaves aliadas e inimigas (Shahram, 

2005). Atualmente o RFID é utilizado para diversos fins, como sistemas de vigilâncias, 

rastreamento, cobranças de pedágios entre outros (Paiva, 2008). 

A Figura 7 demonstra os principais elementos de um sistema RFID. 
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Figura 7. Elementos de um sistema RFID. Fonte: Paiva (2008). 

O RFID é composto de três componentes básico (Hunt, 2007): 

 Uma tag (chamada também de transponder), que é composto de um chip 

semicondutor, uma antena e, às vezes, uma bateria. 

 Um interrogador (chamado também de um leitor), que é composto por uma 

antena, um módulo de rádio frequência, e um módulo de controle eletrônico. 

 Um controlador (muitas vezes chamado de host), que na maioria das vezes 

assume a forma de um computador ou uma estação de trabalho rodando um 

banco de dados e um software de controle (conhecido também como 

middleware). 

A comunicação ocorre através de uma troca de informações entre a tag e o leitor, na 

qual se comunicam através de ondas de rádio. A tag pode ser classificada como passiva 

(não possuem uma fonte de alimentação, a energia é fornecida pela onda de freqüência 

de rádio criada pelo leitor que induz na antena uma minúscula corrente elétrica, 

suficiente para ativar a etiqueta), ativa (possuem uma fonte de alimentação interna, que 

fornece a energia necessária para o funcionamento) e semipassiva (combinação de uma 

tag passiva com uma ativa). Quando a tag entra na zona de leitura de um leitor, este 

sinaliza para a tag iniciar a transmissão de seus dados armazenados. Os leitores RFID 

funcionam como uma ponte entre a tag e o computador. (Paiva, 2008) 

2.5.3. Redes de Telefonia Móvel 

As redes de telefonia móvel correspondem a redes de telecomunicações de longa 

distância que fornecem serviços para a comunicação entre estações móveis, como, por 

exemplo, os celulares. 

Nessas redes, uma grande área é dividida em várias áreas menores de coberturas 

conhecidas como células, cada uma delas tendo uma estação base que fica responsável 

por transmitir sinais para estações móveis, como também receber sinais dessas estações 

dentro de sua área de cobertura. Cada estação base está conectada a uma rede de longa 

distância e também a uma central de comutação de unidade móvel (MSC – Mobile 
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Swiching Center), que gerencia a conectividade de chamadas dos usuários móveis 

(Kurose, 2006). Essa arquitetura de comunicação é apresentada na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Arquitetura de Rede de Celular. Fonte: Kurose (2006) 

Antes de entrar em funcionamento as redes de terceira geração (3G), foram criadas 

as redes de transição da segunda para a terceira geração, nas quais foram adicionadas a 

possibilidade de transmitir dados. Entre as tecnologias utilizadas estão (Kurose, 2006): 

 GPRS (General Packet Radio Service): evolução do GSM, emulando um 

modem entre o dispositivo do usuário e a rede, provendo um serviço de dados 

mais eficiente, por pacotes, a velocidades mais altas, podendo chegar a 

velocidades de até 171,2 kbps (kilobits por segundo). Outra vantagem está na 

sua disponibilidade imediata, pois os dados podem ser enviados ou recebidos 

imediatamente conforme a necessidade do usuário (CARVALHO, 2010). O 

GPRS permite o envio de Short Message Service (SMS), que é um sistema de 

comunicação entre dispositivos móveis utilizando mensagens curtas. 

 EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution): aumenta a capacidade de 

taxa de dados de uma rede GSM/GPRS. 

A rede de telefonia móvel no Brasil está na terceira geração (3G), que consiste na 

mais nova rede em funcionamento, caracterizada por ser digital e se destina a 

transferência de voz e de dados. Ela permite: transmissão de voz de alta qualidade; 

Serviço de mensagens; Multimídia; e Acesso à Internet. 
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Esta rede é baseada na família de normas da União Internacional de 

Telecomunicações (ITU - International Telecoms Union), no Programa Internacional de 

Telecomunicações Móveis (IMT-2000), e utiliza o serviço denominado Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS) para a comunicação, que permite a 

transmissão de 384 kbits/s para sistemas móveis e 7 Megabits/s para sistemas 

estacionário. 

Esta terceira geração de rede telefônica vem ao logo do tempo aumentando o 

número de assinantes pelo mundo, como mostra uma pesquisa realizada pela Strategy 

Analytics (ITU, 2010). A Figura 9 apresenta o resultado desta pesquisa. 

 

 

Figura 9. Gráfico com o número de assinantes no mundo da rede 3G por ano. Fonte: 

ITU (2010). 

Segundo esta pesquisa, em 2008 tinham 3.9 bilhões de assinantes da rede 3G, e a 

previsão é de que esse número continue crescendo, e, em 2013, espera-se chegar a 

marca de 5.6 bilhões de assinantes. Ela mostra ainda que a previsão para 2010 é chegar 

a marca de quase 50% de toda a população mundial como assinante da rede 3G, e a 

previsão é de que em 2013, chegue a quase 70% (ITU, 2010). 

2.6. Comunicação Interprocessos Baseada em Sockets 

O modelo TCP/IP foi criado a partir da rede baseada em comutação de pacotes 

chamada ARPANET, e consiste num conjunto de protocolos considerados como os 

padrões da Internet. O modelo é dividido em camadas, cada uma contendo um conjunto 

de protocolos que são responsáveis pela completa comunicação do modelo.  

O que permite a comunicação entre os computadores de uma rede são os processos, 

podendo ser designados como os programas comunicantes em execução nas máquinas. 
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Eles se comunicam entre si usando a comunicação interprocessos. Este tipo de 

comunicação é regido por regras definidas nos Sistemas Operacionais e da entidade 

(computador). A comunicação entre os processos ocorre através da troca de mensagens 

por uma rede de computadores, na qual um processo cria e envia uma mensagem, e o 

processo destinatário recebe-as, e se necessário, responde com o envio de outras 

mensagens. (Kurose, 2006) 

O mecanismo para enviar e receber mensagens da rede de computadores chama-se 

Socket. Este possibilita a comunicação entre processos distintos e remotos. Segundo 

(Kurose, 2006), um socket consiste numa interface local, controlada pelo sistema 

operacional, localizada entre a camada de aplicação e a de transporte do modelo de 

comunicação TCP/IP, que permite processos distribuídos se comunicarem através da 

troca de mensagens, utilizando assim, a forma de comunicação cliente-servidor. A 

Figura 10 representa a utilização dos Sockets na comunicação, onde o processo faz a sua 

utilização para enviar as mensagens para a rede. 

Para utilizar Sockets, é necessário escolher o protocolo de transporte que irá realizar 

a comunicação interprocessos. A camada de aplicação do modelo TCP/IP oferece dois 

protocolos: o Transmission Control Protocol (TCP); e o User Datagram Protocol 

(UDP). 

O UDP consiste em um protocolo não confiável, pois não garante a entrega dos 

dados enviados pela rede. Os únicos serviços oferecidos pelo protocolo são o de 

multiplexação/demultiplexação e verificação de erros.  

Já o TCP garante que os dados trafegados pela rede cheguem ao seu destino, através 

de mecanismos de retransmissão de mensagens e sequenciamento. Devido a isso, ele é 

um protocolo de transferência de dados confiável. (Kurose, 2006) 

 

 

Figura 10. Utilização dos Sockets pelos processos de aplicação. Fonte: Kurose (2006) 
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2.7. Banco de Dados Relacionais 

Os Bancos de Dados correspondem a uma coleção coerente e lógica de dados 

relacionados, que representam informações com um significado implícito e aspectos do 

mundo real (Elmasri e Navathe, 2005), (Oliveira, 2002). 

Existem vários tipos de banco de dados, entre eles (Elmasri e Navathe, 2005): 

 Hierárquico, que armazena os dados como uma estrutura de árvore, formando 

uma hierarquia de registro de dados; 

 Objeto, representando os dados e processos em forma de objeto; 

 Relacional, que armazena os dados em tabelas relacionadas, representando-os 

como uma simples coleção de linhas e colunas. 

Os bancos de dados relacionais armazenam as informações em um conjunto de 

tabelas relacionadas, de forma a tornar rápida e segura a manipulação de dados.  

A linguagem SQL é dividida da seguinte forma (Oliveira, 2002): 

 Data Definition Language (DDL): Comandos que permitem a criação dos 

componentes do banco de dados. Exemplo: CREATE TABLE, ALTER TABLE, 

DROP TABLE, entre outros; 

 Data Manipulation Language (DML): Comandos que permitem a manipulação 

dos dados armazenados no banco de dados. Exemplo: INSERT, DELET e 

UPDATE. 

 Data Query Language (DQL): Comando que permite extrair dados do banco de 

dados. Exemplo: SELECT. 

Visando o controle e a consistência dos dados armazenados, foi criado o conceito de 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que corresponde a uma coleção 

de programas que permitem aos usuários criar e manter um banco de dados. Entre as 

características que o SGBD oferece, estão: Controle de redundância de dados, 

compartilhamento de dados, controle de acesso, entre outros. 

2.7.1. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados em Tempo-Real 

Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados em Tempo-Real (SGBD-TR) 

foram criados para executar transações concorrentes com restrições temporais e garantir 

a consistência lógica e temporal dos dados e transações (Leite, 2005). 

Como os dados utilizados em um SGBD-TR refletem o estado real do ambiente de 

aplicação, a estrutura desses dados é válida apenas por um determinado intervalo de 

tempo. Desta forma, os intervalos de tempo especificam a validade temporal dos 

mesmos. 

Para a manipulação, existe a Linguagem de Consulta para Banco de Dados em 

Tempo-Real (LC-BDTR), a qual utiliza vários tipos de restrições, como, por exemplo, a 

restrição de tempo, que determina o tempo de início, término, processamento e a 
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periodicidade da execução das transações. Essas restrições de consistência temporal das 

transações são declaradas através de primitivas de tempo (Leite, 2005), definidas na 

linguagem. 

2.8. Automação Hospitalar 

Segundo Valentim (2008), a automação pode ser considerada como uma área 

multidisciplinar que envolve linguagens de programação, plataformas eletrônicas e 

atuação, implicando em estudos abrangentes com uma vasta gama de conhecimentos. 

No decorrer do tempo, os hospitais vêm acompanhando um processo de 

informatização nas atividades relacionadas, utilizando sistemas de informação e novos 

hardwares para tais tarefas, visando sempre maior segurança, confiabilidade e robustez. 

Estas melhorias são importantes, devido aos processos estarem relacionados, na maioria 

das vezes, com vidas humanas (Valentim, 2008). 

Todo esse avanço se deve a área hospitalar estar incorporando conceitos aplicados 

na automação (Nof, 2009), (Brooks e Brooks, 1998), estando em constante crescimento 

devido aos avanços tecnológicos. A área de automação hospitalar ainda se encontra em 

processo de consolidação, utilizando muitas das práticas e tecnologias já utilizadas pela 

automação industrial (Nitzan e Rosen, 1976). 

Novas pesquisas surgem e aos poucos novas tecnologias emergentes são 

introduzidas no ambiente hospitalar, as quais oferecem subsídios sofisticados e 

eficientes na implementação de soluções orientadas à automação hospitalar (Valentim, 

2008). Como exemplos, hardwares reconfiguráveis, dispositivos móveis, software de 

controle de dados e dispositivos de aquisição de dados. 

Um dos processos que vem despertando grande interesse por parte da automação 

hospitalar é o do monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em UTI, que, 

na maioria dos hospitais, ainda é executado de forma manual. Ele consiste num 

processo que exige muita atenção, já que o monitoramento é feito sobre dados referentes 

à saúde de um paciente, podendo indicar anormalidades ou mesmo situações de risco 

que o mesmo possa estar passando. 

Devido a isso, os processos relacionados devem ser automatizados, visando uma 

minimização de erros relacionados, além de um mecanismo eficiente para comunicação 

com a equipe médica. 

2.8.1. Unidade de Terapia Intensiva 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 1998), UTI “São unidades 

hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco que dispõem de 

assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos específicos 

próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias 

destinadas a diagnóstico e terapêutica.” 
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2.8.2. Sinais Vitais de um paciente 

Segundo Hoerr (2010), basta que um indivíduo esteja sob cuidados médicos para 

que seja considerado como um paciente. Quando um paciente está internado em UTI, 

necessita de um acompanhamento por parte de um profissional responsável, que irá 

acompanhar principalmente seus sinais vitais, podendo detectar antecipadamente 

situações de risco através de anormalidade nos valores desses sinais. 

Os sinais vitais representam informações muito importantes sobre a saúde de um 

paciente, que de acordo com Potter e Perrer (2004): “Sinais vitais são medidas que 

fornecem dados fisiológicos indicando as condições de saúde da pessoa, evidenciando o 

funcionamento e as alterações da função corporal.” 

Entre os principais sinais vitais, estão: 

 A Freqüência Cardíaca (Fc): avalia se o coração está batendo, e se o faz com o 

ritmo e freqüência adequados; 

 A Freqüência Respiratória (Fr): reflete o estado metabólico do corpo, a condição 

do diafragma e dos músculos do tórax fornecendo O2 ao trato respiratório e 

alvéolos por intermédio do ritmo, profundidade e som; 

 A Temperatura (T): representa o equilíbrio entre a produção de calor, e as perdas 

de calor; 

 A Pressão Arterial (PA): traduz a força que o sangue exerce sobre a parede das 

artérias, (PA = Volume sanguíneo versus Resistência periférica). A PA Sistólica 

(máxima): representa o volume de sangue lançado na corrente sanguínea em 

cada sístole cardíaca. E a PA Diastólica (mínima): representa a resistência que 

os vasos oferecem ao volume recebido. Pode sofrer influência da forma e do 

local de aferição, idade, sexo, ansiedade, medo, dor, estresse, drogas, hormônios, 

cotidiano, posição, etc. 

Os valores de referência normal para os sinais vitais são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Principais Parâmetros dos Sinais Vitais dos Pacientes 

Nome Abrev Valor de Referência Normal 

Frequência Cardíaca Fc 

Recém Nascido – 100 a 160 bpm 

Criança – 80 a 120 bpm 

Adulto – 60 a 100 bpm 

Frequência Respiratória Fr 

Recém Nascido – 30 a 60 mrpm 

Criança até 6 anos – 20 a 30 mrpm 

Adulto – 12 a 20 mrpm 

Temperatura T 

Axilar:36
0
C a 37

0
C 

Oral: 36,2
0
C a 37,2

0
C 

Retal: 36,4
0
C a 37,4

0
C 

 

Pressão Arterial PA 

04 anos – 85/60 mmHg;  

06 anos – 95/62 mmHg; 

10 anos – 100/65 mmHg; 

12 anos – 108/67 mmHg; 

16 anos – 118/75 mmHg; 

Adultos – 120/80 mmHg; 

Idosos – 140 a 160/90 a 100 mmHg. 
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Capítulo 3 

Modelo Arquitetural de Comunicação 

para Monitoramento de Pacientes 

É crescente a necessidade de sistemas que façam um completo e transparente 

monitoramento das informações nos processos envolvidos, para que não dificulte e 

atrase a execução das atividades relacionadas. Qualquer ganho no tempo de execução 

dessas atividades é importante, principalmente em sistemas que envolvam grande 

volume de informações, ou sistema críticos. 

Novas tecnologias surgem a cada dia para dar suporte a esses tipos de 

processamento, mas geralmente são limitadas para serem utilizadas em sistemas 

heterogêneos, como é o caso de um hospital. 

O ambiente hospitalar apresenta um grande volume de dados, os quais, na maioria 

das vezes, são considerados críticos, pois estão relacionados com a saúde de um 

paciente. Esses dados variam constantemente, podendo apresentar anormalidades, as 

quais devem ser detectadas em um curto espaço de tempo e informadas o mais rápido 

possível ao profissional responsável pelo paciente. 

É o caso dos sinais vitais de um paciente que esteja internado em UTI, pois quando 

ultrapassam determinados limiares, representa alguma anormalidade, e a vida do 

paciente pode estar em risco. O tempo para que um alerta seja gerado e chegue até o 

profissional responsável também deve acontecer em um tempo aceitável, para que se 

possa tomar uma decisão rápida e adequada em relação aos procedimentos preconizados 

nos protocolos de atendimentos médico. 

Geralmente esses processos ainda são utilizados de forma manual nos hospitais, os 

quais acabam tornando ineficiente o monitoramento de pacientes, pois podem gerar 

atrasos, prejudicando o atendimento de pacientes em situação crítica. 

Atualmente, o processo de monitoramento é feito de duas maneiras: de forma 

manual, na qual profissionais responsáveis visitam o leito temporariamente para 

verificar os sinais vitais de um paciente; e de forma mais automatizada, na qual estão 

ligados sensores no paciente, e através da tela de um equipamento que gerencia estes 

sensores, são apresentados os valores dos sinais vitais. No primeiro caso, deve haver 

uma maior preocupação no monitoramento, pois muitas vezes o paciente apresenta 

alguma anormalidade no seu estado clínico, que só é detectado pela equipe um tempo 

depois quando é realizada uma nova verificação dos sinais vitais. No momento da 

detecção, é chamado um profissional responsável por atender o caso. No segundo caso, 
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a tela do equipamento apresenta alertas sonoros quando detecta alguma anormalidade 

nos dados, para que a equipe de atendimento seja capaz de atender o caso ou chamar um 

profissional responsável por isso. 

Em todas as situações, o mecanismo de detecção da anomalia e comunicação com a 

equipe médica são precários, uma vez que funcionam de forma manual, e também por 

utilizarem métodos não eficientes para resolução do caso, como o alerta sonoro, que 

muitas vezes não é escutado pela equipe, e a comunicação com um profissional 

responsável, que algumas vezes resulta num processo demorado por não conseguirem 

localizá-lo, como também devido a própria sobrecarga de trabalho da equipe 

responsável pelo monitoramento. 

Neste contexto, o objeto dessa dissertação, demonstrado a seguir, utiliza conceitos 

de computação distribuída e móvel, com vistas a prover um processo mais eficiente e 

automatizado de monitoramento pacientes. Para tanto, utilizando-se do envio de 

mensagens de alerta, proveniente do monitoramento de sinais vitais. 

3.1. Arquitetura do Sistema 

Diante do objeto do estudo desta dissertação de mestrado, foi desenvolvida uma 

arquitetura que possibilite uma visão geral do trabalho, apresentada na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Representação do Modelo Arquitetural 
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A arquitetura se aplica em um ambiente que esteja realizando monitoramento de 

informações. Ela possibilita a rápida comunicação a um determinado grupo de usuários 

sobre alguma anormalidade detectada nos dados monitorados, de forma automática e 

eficaz. A arquitetura fica ainda responsável por controlar as restrições temporais das 

anormalidades acontecidas, como, por exemplo, tempo de atuação e tomada de decisão 

após a detecção das mesmas. 

Ela utiliza a computação móvel, para a comunicação e envio de alertas, e a 

computação ubíqua e sensível a contexto, para a detecção de usuários de forma 

automática. Utiliza ainda a computação distribuída, para a comunicação e integração 

com outros sistemas que irá interagir, como também a comunicação com os próprios 

módulos distribuídos. 

O monitoramento dos dados pode ser feito por qualquer outro sistema especialista, 

podendo ser facilmente integrado com a arquitetura proposta através de um canal de 

comunicação transparente pela rede. Basta apenas que este outro sistema envie as 

informações sobre a anormalidade detectada para que a arquitetura possa preparar e 

enviar os alertas aos dispositivos dos responsáveis, assim como controlar também as 

restrições temporais da mesma. 

O primeiro passo da arquitetura, representado pelo número 1 na Figura 11, consiste 

no recebimento da anomalia através da rede do hospital. Automaticamente, esta 

anomalia é repassada ao Escalonador de Anomalias, representado pelo número 2, que 

irá adicionar a informação recebida em uma lista por ordem de prioridade. Este 

escalonador serve para monitorar e garantir os tempos de atendimentos das anomalias. 

Em paralelo, é preparado um alerta com todas as informações da anomalia, para que 

possa ser enviado para o dispositivo de algum usuário disponível para recebimento no 

local. A lista com todos os dispositivos disponíveis está localizada no Escalonador de 

Dispositivos (3), o qual ordena os dispositivos e informa qual tem maior prioridade para 

receber novos alertas. Ao enviar a mensagem (4), o usuário que a receber, tem a 

possibilidade de confirmar o atendimento da anomalia, enviando uma mensagem de 

confirmação de volta. 

Em paralelo, existem outros módulos em funcionamento, representados pelo número 

5, que são responsáveis por detectar os usuários presentes, e enviar relatórios sobre os 

monitoramentos que estão sendo realizados naquele exato momento. 

A arquitetura do sistema é composta por um Servidor, que irá atuar como a Central 

de processamento das informações. Este servidor recebe todas as requisições oriundas 

dos módulos do sistema e está ligado diretamente com o banco de dados, o qual contém 

todas as informações necessárias.  

3.2. Servidor do Sistema 

O Servidor é a peça central de toda a arquitetura do sistema. Ele é responsável pelo 

processamento das funcionalidades e acesso ao Banco de Dados. Nele estão 

implementados os principais serviços que o modelo arquitetural oferece, dando suporte, 
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desta maneira, aos outros módulos que compõem o sistema – sendo, portanto, um 

artefato de integração da arquitetura. 

Cada módulo se conecta a Central através da rede, desta forma, deve oferecer 

interfaces de comunicação para que as requisições dos outros módulos sejam atendidas. 

Todo o sistema foi desenvolvido na Linguagem de Programação Java, utilizando a 

biblioteca padrão JDK 1.6.0-14, devido à linguagem apresentar diversas vantagens, 

entre elas (Horstmann e Cornell, 2009): 

 Ser software de código aberto; 

 Multiplataforma, podendo ser executada em diferentes sistemas operacionais; 

 Orientada a Objetos, utilizando a facilidade de programação deste novo 

paradigma; 

 Compatibilidade com redes, oferecendo uma extensa biblioteca com 

funcionalidades permitindo o acesso a rede e utilização de protocolos; 

 Segura, construindo aplicações livres de vírus e adulterações, sendo ideal para a 

utilização em ambientes distribuídos. 

Foi necessário o desenvolvimento de um mecanismo eficiente de acesso às 

informações, pois se tratam de dados críticos e que necessitam ser verificados 

rapidamente. Sendo assim, foi desenvolvido um Middleware orientado a serviços, que 

irá oferecer um serviço de Configuração Automática de Banco de Dados.  

Com a utilização deste middleware, a implementação do servidor fica facilitada, pois 

é necessária somente uma aplicação que controle e acesse as funcionalidades já 

implementadas. Além do mais, qualquer outro serviço relacionado com o acesso ao 

banco que necessite ser implementado, basta acoplar ao middleware. A Figura 12 

demonstra como é feita a utilização do serviço do middleware pela aplicação do 

servidor. 
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Figura 12. Serviços do Middleware de Configuração Automática de Banco de Dados 

Com este serviço do middleware, é possível configurar a arquitetura para acessar os 

mais diversos bancos existentes através de um serviço de configuração automática, no 

qual o usuário deverá somente passar as informações do banco (servidor, banco, porta, 

driver e modelo da url), e ele se conectará automaticamente, conforme Figura 13. 

 

 

Figura 13. Tela de Configuração Automática de Banco de Dados 
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Essa tela de configuração é acessada pelo middleware, e deve ser configurada pelo 

administrador do sistema. O modelo da URL corresponde à String de conexão 

necessária para localizar o banco e o servidor que ele está localizado, e assim, poder 

fazer a conexão.  

No modelo da URL, são substituídos os valores do servidor, porta do servidor e o 

nome do banco respectivamente. Desta forma, a aplicação poderá utilizar vários bancos 

já existentes para o monitoramento dos dados, e a única exigência é que os dados de 

monitoramento sejam populados na tabela correspondente. 

A arquitetura foi desenvolvida utilizando o banco de dados PostgreSQL, no qual 

foram criados todas as tabelas necessárias para o funcionamento da arquitetura. O 

modelo Entidade-Relacionamento de todas as tabelas do banco está representado pela 

Figura 14. 

 

 

Figura 14. Diagrama ER do banco de dados 

Os detalhes da implementação dos serviços e modelagem do banco serão 

apresentados a seguir na descrição de cada módulo do sistema. 

3.3. Recebimento de Anomalias 

A arquitetura disponibiliza uma interface para o recebimento de anomalias 

detectadas através da rede. Estas anomalias são identificadas por outro sistema, durante 

o processo de monitoramento de dados.  

Ao detectar uma nova anomalia, os dados da mesma devem ser enviadas para a 

arquitetura, para que ela possa preparar as mensagens de alertas e realizar a 

comunicação com os dispositivos dos médicos. 
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De forma a facilitar a comunicação entre a arquitetura e qualquer outro sistema que 

esteja realizando o processo de verificação de anomalias, é disponibilizada uma 

interface de comunicação, que foi desenvolvida utilizando Web Service, que possibilita 

uma comunicação de forma transparente e independente de tecnologia, podendo a outra 

aplicação ser desenvolvida em qualquer linguagem que tenha suporte a esse tipo de 

comunicação, garantindo a interoperabilidade entre elas. Isto é possível, pois as 

linguagens que irão se comunicar convertem os dados para uma linguagem universal, o 

XML (eXtensible Markup Language), que será utilizada por ambas. O Web Service 

utiliza ainda um protocolo chamado SOAP (Simple Object Access Protocol) que 

permite o acesso transparente e universal aos serviços oferecidos pelas aplicações 

(W3C, 2010). 

A interface de comunicação do Web Service da arquitetura é apresentada pela Figura 

Figura 15. 

 

Figura 15. Interface de acesso ao WebService 

O Web Service contém dois métodos de acesso. O primeiro é responsável por 

receber uma anomalia, no qual devem ser passados como parâmetros o valor do 

identificador da anomalia detectada e o valor do identificador do paciente. A arquitetura 

contém uma tabela de referência de todas as anomalias que serão monitoradas, assim 

como a restrição temporal de cada uma delas.  

Cada anomalia tem a sua restrição temporal, que corresponde a um tempo limite no 

qual o paciente deve ser atendido após a detecção da anomalia, para evitar que o seu 

quadro clínico piore. Esta informação é importante para o escalonador de anomalias, 

que irá ordenar as anomalias de acordo com esse atributo. As informações da anomalia 

são cadastradas através de uma tela de configuração da arquitetura, apresentada na 

Figura 16. 
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Figura 16. Cadastro de Anomalias na Arquitetura 

A restrição temporal pode variar para cada anomalia, dependendo do local que está 

sendo realizado o monitoramento. Geralmente, os Hospitais definem um tempo comum 

a todas as anomalias, que corresponde ao tempo médio de atendimento dos médicos no 

hospital, havendo somente a preocupação que este tempo deve ser realizado em um 

menor tempo possível. 

O segundo método do Web Service serve para retornar todas as anomalias presentes 

na tabela de referência da arquitetura, para que o sistema que esteja realizando o 

monitoramento de dados, possa se basear e enviar os dados corretos sobre a 

anormalidade detectada e, possibilite desta forma, que a arquitetura funcione de forma 

correta sobre as restrições temporais. 

Quando o Web Service é publicado em um servidor de aplicações, automaticamente 

ele gera uma linguagem de descrição conhecida como WSDL (Web Services 

Description Language), na qual descreve os serviços oferecidos pelo mesmo.  

É através do WSDL publicado que se torna possível criar um cliente para acessar os 

serviços oferecidos. Desta forma, qualquer aplicação que queira se comunicar com a 

arquitetura, basta realizar a leitura do WSDL e criar a própria aplicação cliente para o 

envio de anomalias. 

Após o recebimento da anomalia, a arquitetura realiza duas operações em paralelo, a 

primeira é enviar os dados da anomalia detectada para o Escalonador de Anomalias, e a 

segunda corresponde à preparação de uma mensagem de alerta para que seja enviada 

aos dispositivos dos médicos. 
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3.4. Escalonador de Anomalias 

O escalonador de anomalias consiste em uma lista que terá armazenado todas as 

anomalias recebidas, servindo de base para a garantia de que os atendimentos dessas 

anomalias aconteçam dentro do prazo estabelecido pela restrição temporal das mesmas. 

A ordem com que elas são armazenadas na lista depende dessa restrição. Esta lista 

consiste em um escalonador, no qual, quanto menor a restrição temporal da anomalia, 

maior a prioridade dela, estando assim, no topo do escalonador. Todas as vezes que uma 

nova anomalia é recebida, o escalonador deve ser reordenado. Ele deve tomar como 

base a hora exata que a anomalia foi recebida pela arquitetura, iniciando a contagem do 

tempo para que o sistema saiba qual o prazo restante para atingir o deadline definido. 

A anomalia que tiver o menor prazo para esgotar, ou seja, aquela que o médico tiver 

menos tempo para atender, deve estar no topo do escalonador, e será a que o sistema irá 

ficar consultando de tempos em tempos para saber se o prazo da mesma foi atingido ou 

não. 

Ao receber uma confirmação de que o médico atendeu ao alerta de uma determinada 

anomalia localizada no escalonador, ela é automaticamente retirada da lista, sendo 

armazenado no banco como atendida dentro do prazo estabelecido da restrição, com 

todas as informações referentes ao atendimento. 

Caso o profissional não consiga atender o caso dentro do prazo estabelecido, a 

central gera um alerta sonoro e visual, informando qual anomalia não foi atendida, e 

qual médico está responsável pelo atendimento dela. 

Devido a necessidade do controle das restrições da anomalias, elas assumirão quatro 

estados: 

 Consultando: Quando uma anomalia for recebida pela arquitetura, e a mesma 

tiver maior prioridade que as outras; Ou mesmo quando for de menor prioridade 

e assuma o topo da lista caso a de maior prioridade seja atendida ou tenha 

atingido o prazo da restrição temporal; 

 Bloqueada: Quando for uma anomalia de menor prioridade (maior restrição 

temporal), e não estiver no topo do escalonador, fica aguardando até chegar a 

sua vez de ser consultada; 

 Atendida: Caso a anomalia seja atendida pelo médico dentro do deadline da 

restrição temporal da mesma; 

 Não Atendida: Quando a anomalia não foi atendida dentro do deadline definido 

pela restrição temporal. 

A Figura 17 demonstra a transição de estados que uma anomalia pode assumir. 
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Figura 17. Diagrama de Estados das Anomalias 

Para a construção do escalonador, foram utilizadas políticas de Sistemas em Tempo-

Real para gerenciar o controle das anomalias. Ele dispõe de três processos sendo 

executados em paralelo para o completo funcionamento.  

O primeiro é responsável por realizar consultas periódicas sobre a anomalia de 

maior prioridade para verificar se o prazo da restrição temporal foi atingido ou não.  

O segundo processo fica responsável por adicionar ou remover uma anomalia do 

escalonador, tendo a responsabilidade de mudar o estado da anomalia entre Atendida ou 

Não Atendida ao retirar a anomalia do escalonador. Este segundo processo pode ser 

acionado tanto pelo primeiro processo, quando ele detectar que a anomalia atingiu o 

deadline definido, como também pela arquitetura, ao receber uma mensagem de 

confirmação de atendimento. Nos dois casos, solicitam a retirada da anomalia do 

escalonador. 

E, por fim, o terceiro processo fica responsável pela ordenação das anomalias no 

escalonador, podendo mudar o estado da anomalia entre Bloqueada e Consultando ao 

receber ou retirar uma anomalia. Esta ordenação consiste em verificar a restrição 

temporal de cada uma delas, comparando o tempo que falta para atingir esta restrição, 

ditando a ordem de prioridade para cada uma delas. 
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Para evitar que se chegue numa situação de dealock, ou seja, vários processos 

tentando manipular as anomalias da arquitetura ao mesmo tempo, e nisso causar uma 

situação de erro ou parada do sistema, foi utilizado um mecanismo que garante o acesso 

único a lista das anomalias por todos os processos. Para organizar o acesso, a lista de 

anomalias assume dois estados: Disponível, quando não está sendo manipulada por 

nenhum processo, e Ocupada, quando está sendo manipulada por outro processo. 

Antes de qualquer processo acessar e realizar alguma operação na lista de anomalias, 

deve verificar o seu estado, e, se estiver Disponível, o processo acessa e 

automaticamente a lista muda para Ocupado. Se outro processo tentar acessar a lista e a 

mesma estiver ocupada, o processo pausa, e volta a tentar a acessar após um tempo pré-

determinado. 

3.5. Preparação da Mensagem de Alerta 

Em paralelo à operação anterior do Escalonador de Anomalias, é preparada a 

mensagem de alerta que será enviada ao dispositivo do médico. Com o identificador da 

anomalia, é possível recuperar as informações sobre a mesma, e através do identificador 

do paciente recebido, é possível consultar o nome e o leito que ele está internado. 

As mensagens de alertas são geradas automaticamente pelo sistema a partir de uma 

mensagem padrão, com locais pré-definidos para a substituição. É possível, desta forma, 

gerar uma nova mensagem de alerta em tempo de execução com todas as informações 

da anomalia correspondente. 

A mensagem padrão cadastrada no banco é: “Paciente %1$2s, do leito %2$2s, está 

com %3$2s”. 

Os textos %1$2s, %2$2s e %3$2s serão substituídos respectivamente pelo nome de 

um paciente que esteja sendo monitorado, identificador do leito, e, por fim, qual 

anomalia foi detectada nos sinais vitais. 

Desta forma, ao gerar um novo alerta, a mensagem é enviada já formatada para o 

dispositivo móvel dos responsáveis. Um exemplo de uma mensagem gerada já 

formatada e com o número do nível de gravidade é: “Paciente João Carlos, do leito 03, 

está com Febre”. 

Após a criação da mensagem de alerta, é acessado o escalonador de Dispositivos, 

que retornará o dispositivo a ser enviado. 

3.6. Escalonador de Dispositivos 

Para que a arquitetura tenha um maior controle sobre o envio para os dispositivos, 

foi criado o Escalonador de Dispositivos. Ele evita que a sobrecarga de envio seja maior 

para determinados dispositivos do que para outros, fazendo um balanceamento entre 

eles no momento do envio. Ele disponibiliza uma lista de dispositivos dos médicos que 

estão ligados e disponíveis para receber novos alertas. Ele contém informações sobre o 



46 

 

dispositivo, médico, e quantos alertas já foram enviados para o dispositivo durante o 

plantão do mesmo. 

A ordenação de dispositivos acontece todas as vezes que um novo dispositivo é 

ligado, como também ao receber a confirmação de que um dispositivo recebeu um novo 

alerta. 

Ao usuário ligar o dispositivo, automaticamente é enviado uma mensagem a 

arquitetura via socket informando que o dispositivo está disponível para receber novos 

alertas. Recebendo a mensagem, a arquitetura adiciona o dispositivo ao escalonador, 

que automaticamente realiza uma ordenação dos dispositivos de acordo com quantidade 

de mensagens recebidas, estando no topo do escalonador e com maior prioridade para 

envio, aqueles que receberam menos alertas até o dado momento. 

Visando também evitar situações de deadlock, foi utilizado o padrão de projeto 

Singleton, e a lista de dispositivos assume dois estados: Disponível, quando não está 

sendo acessada por nenhum processo, e Ocupada, quando está sendo acessada e 

manipulada por outro processo. 

3.7. Envio de Alertas 

O envio de alertas consiste em um dos mecanismos mais importantes da arquitetura, 

já que fica responsável por controlar o envio e recebimento de mensagens entre os 

usuários e a arquitetura. 

É utilizado um mecanismo de envio síncrono, já que é mais eficaz devido 

possibilitar uma comunicação segura, estabilizada e bidirecional entre o servidor e o 

dispositivo móvel. Isto é possível através da utilização de sockets, que funcionam 

criando um canal de comunicação entre os hospedeiros (servidor e dispositivo móvel). 

A comunicação utilizada através dos sockets é a TCP, por oferecer um serviço de 

transporte confiável garantindo uma comunicação estável. Através de uma rede sem fio, 

o dispositivo móvel se conecta ao servidor através da rede local do hospital, iniciando a 

troca de mensagens entre si. 

A Figura 18 demonstra a arquitetura utilizada para se ter uma comunicação entre o 

celular e o servidor utilizando uma comunicação síncrona. 
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Figura 18. Comunicação do Sistema através dos Sockets 

Desta maneira, é possível criar um sistema de comunicação eficaz entre um 

determinado usuário e a central. A ideia principal é que, o plantonista possa se conectar 

a central onde houver cobertura da rede sem fio no hospital, e, desta forma, receber em 

seu dispositivo os alertas de possíveis alterações nos sinais vitais de pacientes 

monitorados.  

Serão utilizados três tipos de mensagens durante a comunicação: 

 Dispositivo Ligado: Dispositivo irá enviar uma mensagem para a central 

informando que o dispositivo está ligado, qual identificador do médico e qual ip 

do dispositivo. 

 Mensagem de Alerta: Alerta gerado pela arquitetura de uma anomalia recebida 

e enviada ao dispositivo do médico. 

 Mensagem de Recebimento: Assim que o dispositivo recebe um alerta, 

automaticamente o dispositivo envia uma mensagem confirmando o 

recebimento, para garantir que a mensagem foi recebida, e o escalonador de 

dispositivos seja ordenado. 

 Atendimento da Anomalia: Assim que o médico atender um determinado 

paciente, ele seleciona o alerta no dispositivo, e envia de volta uma mensagem 

informando que o paciente foi atendido, para que a anomalia possa sair do 

escalonador de anomalias, e não seja mais verificado a sua restrição temporal. 

Para que seja possível o completo e concorrente envio de mensagens entre o 

dispositivo e a central, tanto o celular como a servidor irão fazer o papel de cliente e 

servidor ao mesmo tempo, utilizando canais de comunicação diferentes para enviar e 

para receber. Para evitar também congestionamento na rede, ou mesmo a demora na 
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espera de uma solicitação não atendida, o papel do servidor na comunicação é sempre 

estar ativo para receber mensagens, e o cliente somente para enviar, se desconectando 

logo em seguida. A única exceção é para a Mensagem de Recebimento, que utiliza a 

mesma conexão que recebeu o alerta para enviar a mensagem de confirmação de volta. 

A Figura 19 demonstra esta comunicação. 

 

 

Figura 19. Comunicação entre o Celular e o Servidor 

Para que seja possível estabelecer a comunicação entre o dispositivo móvel e a 

Central, é necessário a instalação de uma aplicação no dispositivo. Essa aplicação foi 

desenvolvida utilizando a plataforma de desenvolvimento Java Micro Edition (J2ME), 

por ter compatibilidade com a maioria dos dispositivos existentes no mercado. As telas 

utilizam geração de componentes em tempo de execução, para que, ao receber um novo 

alerta, seja adicionado a mensagem na tela automaticamente, assim como a criação de 

uma opção no menu com o código do alerta para o médico poder selecionar e enviar de 

volta a confirmação de atendimento. 

Ao instalar a aplicação no dispositivo móvel, o administrador deve realizar a 

configuração das informações de funcionamento. A primeira configuração é o IP do 

servidor na rede local do hospital, e, em seguida, o número da porta do processo por 

onde irá receber as mensagens de alertas (Servidor) e a porta do processo que deseja 

enviar as respostas (Cliente) (Figura 20). 
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Figura 20. Tela de Configuração do Aplicativo 

Após realizar a configuração da aplicação, o usuário inicia o sistema, e o mesmo 

tentará se conectar com a Central, através do IP e portas digitadas anteriormente. Se a 

conexão for estabelecida entre o dispositivo móvel e a central, entrará numa tela de 

espera até que alertas sejam gerados e enviados para o dispositivo, como mostra a 

Figura 21. 
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Figura 21. Telas da Aplicação de Espera e de Recebimento de Alertas 

Ao receber uma mensagem, o celular apresenta a mesma na tela, e, para chamar a 

atenção do responsável pelo dispositivo, é disparado um alerta sonoro e vibratório 

durante alguns segundos. 

Ao mostrar o alerta, o responsável terá que comparecer imediatamente ao local do 

paciente internado para tomar as medidas cabíveis ao estado clínico do mesmo. Após 

isso, seleciona no Menu o código do alerta que acabou de atender, gerando 

automaticamente uma Mensagem de Atendimento e enviando para a Central, e, ao 

mesmo tempo, o celular retira o alerta da tela e o comando de atendimento no Menu do 

celular. 
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Todos os alertas gerados e ações tomadas pelos profissionais ficam armazenados no 

banco de dados, preenchendo uma tabela de histórico, para que depois possa ser 

utilizado para fins de testes e auditoria. 

3.8. Detecção e Envio de Relatórios para Usuários 

O propósito do módulo de Detecção Automática é fazer com que o sistema possa 

detectar automaticamente alguns dos usuários que irão interagir com o sistema, e, logo 

em seguida, enviar um relatório com os detalhes do monitoramento que está sendo 

realizado naquele momento. 

A detecção automática é feita através da computação sensível a contexto, no qual o 

sistema ficará ativo, e, ao detectar a presença de determinados usuários, irá mudar o 

comportamento, funcionando com base nos novos dados. 

Isto é possível através da tecnologia de comunicação RFID (Radio-Frequency 

Identification), a qual cria uma área de cobertura, e, ao usuário entrar nesta área 

portando um cartão RFID, é detectado automaticamente. A Figura 22 demonstra o 

funcionamento do módulo no ambiente hospitalar. 

 

 

Figura 22. Módulo da Detecção Automática e Envio de Relatórios para Usuários 

Um plantonista, ao entrar no Hospital, é detectado pelo Receptor RFID, e suas 

informações recebidas são passadas para o computador conectado a esse receptor. Logo 

em seguida, são enviadas ao Servidor Central pela rede, para o armazenamento das 

informações no banco de dados. Quando o plantonista está de saída do hospital, passa 

pelo mesmo local do receptor FRID e o mesmo envia para a Central suas informações, e 

o sistema automaticamente registra no banco a sua saída. 

Como o propósito é informar ao plantonista um histórico do monitoramento que está 

sendo realizado, o envio de informações pode ser feito de duas maneiras, uma por Short 

Message Service (SMS), nome dado ao serviço de mensagens curtas (de até 140 
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caracteres) para telefones celulares, e o outro é o e-mail, enviados para computadores de 

usuários cadastrados. 

Devido à necessidade de um sistema confiável e eficiente, e visando a simplicidade 

da implementação do sistema, o envio dessas informações é gerenciado por um 

middleware orientado a serviços, que irá oferecer todos os serviços necessários. 

O middleware oferece dois mecanismos de envio assíncronos: envio de mensagens 

para dispositivos móveis e e-mail para computadores, representados pela Figura 23. 

 

Figura 23. Serviços do Middleware para o Envio de Alertas 

Para que seja possível o envio através de SMS, é necessária a utilização de um 

Modem GPRS, para que o sistema possa se conectar a uma rede de telefonia móvel e 

realizar o envio da mensagem. Devido a isso, o sistema precisa ser configurado para 

acessar o Modem, devendo cadastrar as seguintes informações: porta, velocidade, 

modelo e marca do modem. 

O middleware disponibiliza uma tela de configuração para o cadastro dessas 

informações do Modem, conforme Figura 24. O administrador do sistema é quem 

acessa a tela e realiza a configuração necessária. 

 



53 

 

 

Figura 24. Tela de Configuração do Modem 

Para o envio através de e-mail, é necessária também a configuração do servidor de 

envio, necessitando cadastrar informações sobre o servidor SMTP, e-mail utilizado para 

o envio e usuário e senha, como mostra a Figura 25. 

 

 

Figura 25. Tela de Configuração para o envio de Email 

A implementação dos serviços de envio de Alertas Assíncronos do Middleware foi 

feita em Java, utilizando o Framework SMSLib para o envio de SMS e a biblioteca 

Mail do Java para o envio de emails. 

O envio por SMS consiste em mensagens curtas com informações mais gerais sobre 

o monitoramento, como quantidade de pacientes internados, quantos plantonistas estão 

disponíveis para recebimento de novos alertas e assim por diante.  
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O e-mail possibilita o envio de informações mais detalhadas, com todas as 

informações sobre os pacientes que estão internados naquele momento no Hospital. O 

modelo do e-mail enviado é mostrado na Figura 26. 

 

 

Figura 26. Modelo de E-mail enviado 

No e-mail recebido pelo médico, estão informações como a data e hora da entrada 

dos pacientes que estão internados no Hospital, qual o diagnóstico e todos os alertas 

gerados e enviados até o momento do recebimento deste e-mail. 
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Capítulo 5 

Testes e Resultados Experimentais 

Foram realizados dois testes, um para verificar a viabilidade de sua utilização, 

através do envio de vários alertas, e outro para testar a capacidade da aplicação 

localizada no dispositivo móvel. 

O ambiente de testes consiste em: 

 Um computador Core 2 Duo, 4gb de memória, Windows 7 32 bits; 

 Um celular de modelo N95; 

 Um Roteador de capacidade 54 Mpbs. 

5.1. Teste de Utilização do Sistema 

O teste de utilização do sistema consiste no envio de várias anomalias para a 

arquitetura com o propósito de observar os tempos médios que a mesma leva para 

receber uma nova anomalia e preparar uma nova mensagem de alerta (tempo de 

processamento da arquitetura), assim como também o tempo que custa para que uma 

mensagem seja enviada até o celular (tempo de envio). 

Para medir o total de transmissão ocorrido durante o envio de um alerta para o 

celular, foi utilizado o RTT (Round Trip Time), que corresponde ao tempo gasto de ida 

e volta de uma mensagem trafegada pela rede (Kurose, 2006). Sendo assim, foi aplicada 

a equação (1) para realizar as medições pretendidas. 

       2

RTT
TG   (1) 

O RTT é calculado da seguinte maneira: O remetente envia uma mensagem para o 

destinatário e inicia temporizador para o cálculo do tempo. Quando o destinatário 

recebe a mensagem, automaticamente envia uma mensagem de confirmação, conhecida 

como ACK (Acknowledge) ao remetente. Quando o remetente recebe o ACK, desliga o 

temporizador, obtendo o tempo total de ida e vinda de uma mensagem. Ao dividir o 

tempo pela metade, obtém o tempo médio só de ida da mensagem, correspondente à 

variável TG na equação (1). 

Para realizar o cálculo médio dos tempos de processamento da arquitetura, a hora é 

armazenada em milissegundos (ms) no banco de dados nas seguintes situações: 

 Recebimento da anomalia; 
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 Mensagem de Alerta preparada e enviada ao celular; 

 Recebimento do ACK.  

Após isso, é possível realizar o cálculo médio entre cada operação realizada, 

subtraindo o tempo entre elas. Foram realizados dois testes, em cada um deles foram 

enviadas 1000 anomalias para que se possa ter uma média mais precisa dos tempos. O 

envio de cada anomalia é feito após a confirmação da mensagem de recebimento da 

anterior. 

O teste foi realizado em uma rede local, utilizando um roteador de 54 Mbps, com o 

servidor ligado ao roteador através da rede cabeada. O dispositivo móvel se conecta 

através da rede sem fio. 

Os tempos de processamento dos dois envios são apresentados nos gráficos das 

Figura 27 e Figura 28. 

 

 

Figura 27. Gráfico com os resultados do primeiro Teste de Processamento 
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Figura 28. Gráfico com os resultados do segundo Teste de Processamento 

As Figura 29 e Figura 30 mostram os gráficos com o tempo médio dos testes de 

envios para o celular. 

 

 

Figura 29. Gráfico com os resultados do primeiro Teste de Envio 
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Figura 30. Gráfico com os resultados do segundo Teste de Envio 

Os tempos médios calculados sobre todos os testes realizados estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Média do desempenho dos testes realizados 

Teste Tempo de Processamento (ms) Tempo de Envio (ms) 

Primeiro envio de 1000 

anomalias 
35,026 3,833 

Segundo envio de 1000 

anomalias 
32,231 7,395 

 

De acordo com os resultados, o tempo de transmissão das mensagens de alerta e de 

processamento da arquitetura se deu na ordem de milissegundos. Devido a isso, a 

aplicação atende às necessidades exigidas pelo processo de monitoramento e envio de 

alertas, já que apresenta um tempo curto, que possibilita uma rápida tomada de decisão 

em caso de urgências. 

5.2. Teste de Stress 

O teste de stress consiste na realização de testes de performance que ultrapassam os 

limites de operação normal de um software. Serve para assegurar que o sistema 
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conseguirá responder a um certo número de usuários acessando seus serviços. Serve 

principalmente para testar a robustez, disponibilidade e tratamento de erros sob uma 

carga pesada de requisições ao sistema (Garousi, 2008) (JMeter, 2010) . 

Foi utilizado a ferramenta JMeter, desenvolvido em Java que permite a realização de 

testes funcionais de performance em diferentes tipos de sistemas e servidores, como, por 

exemplo, Web, SOAP, Banco de Dados via JDBC (Java Database Connectivity) entre 

outros. (JMeter, 2010) 

O primeiro teste foi realizado para testar o tempo total de comunicação entre o 

computador e o dispositivo móvel, trocando entre eles exatamente as mesmas 

mensagens utilizadas pela arquitetura. A mensagem enviada foi:  

 “Paciente Bruno Gomes, do leito 04, está com febre” 

Ao receber a mensagem, o celular automaticamente enviava uma mensagem ACK 

de volta ao computador. Foram enviadas 1000 mensagens em um intervalo de tempo de 

500 segundos, resultando no envio de 2 mensagens a cada segundo, independente da 

confirmação de resposta da anterior. O gráfico que mostra o tempo médio de cada 

comunicação dos testes está representado na Figura 31 e Figura 32. 

 

 

Figura 31. Gráfico com os resultados do primeiro Teste de Comunicação 
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Figura 32. Gráfico com os resultados do segundo Teste de Comunicação 

O resultado das estatísticas gerais dos dois testes de comunicação gerado pelo 

JMeter é apresentado na Figura 33 e Figura 34. 

 

 

Figura 33. Estatísticas Gerais sobre o primeiro Teste de Envios 
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Figura 34. Estatísticas Gerais sobre o segundo Teste de Envios 

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

apresentados na Tabela 3 e Tabela 4. 

 

Tabela 3. Resultados do Gráfico de Estatísticas do JMeter 

Teste Amostras Desvio (ms) Vazão Média (ms) Mediana (ms) 

1º 1000 70 120,039/min 183 175 

2º 1000 1860 120,033/min 478 177 

 

Tabela 4. Resultados do Relatório de Sumário do JMeter 

Teste Amostras Média 

(ms) 

Mín.(ms) Máx. 

(ms) 

Desvio 

Padrão 

(ms) 

% de 

Erro 

Vazão KB/s 

1º 1000 183 95 1171 70,49 0,00% 2,0/seg 0,01 

2º 1000 478 95 21061 1860,88 0,60% 2,0/seg 0,01 

 

O primeiro teste apresentou resultados melhores, uma vez que teve menos variações 

e todas as comunicações foram realizadas com sucesso. Apresentou uma média de 183 
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milissegundos de comunicação, e um desvio médio de 70 milissegundos entre as 

comunicações. 

O segundo teste apresentou diversas variações durante a comunicação, resultando 

em uma taxa de 0,60% de erros, o que corresponde a 6 comunicações que não se 

realizaram. Apesar da quantidade de falhas, é um número desprezível em relação a 

quantidade total de comunicações realizadas. 

Os testes apresentaram bons resultados de desempenho, já que a aplicação necessita 

de operações de comunicação em um curto espaço de tempo, e os resultados 

apresentaram valores em ordem de milissegundos, podendo ser utilizada no ambiente 

hospitalar durante o monitoramento de pacientes. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

5.1. Considerações Finais 

Diante da grande evolução computacional, pode-se observar que uma área que 

merece atenção é a área de saúde por tratarem de vida e de aplicações críticas. Assim, 

existindo uma grande necessidade da automatização dos processos hospitalares, visto 

que a maioria dos hospitais ainda encontra-se realizando os procedimentos de forma 

manual, dificultando o controle dos dados e gerenciamento das informações, podendo 

levar a erros graves em relação aos pacientes. 

Com o desenvolvimento do trabalho foi possível criar um mecanismo de 

comunicação eficiente entre os plantonistas e a central do Hospital, garantindo que os 

mesmos possam acompanhar o monitoramento e sejam alertados de qualquer alteração 

nos sinais vitais do paciente em um tempo hábil. 

Através de testes de desempenho, no qual a ferramenta foi utilizada para o envio de 

várias mensagens dentro de curtos espaços de tempo, simulando um ambiente real de 

execução sobrecarregado, foi validado o sistema, uma vez que ela atendeu a todos os 

requisitos dos testes. Algumas mensagens foram perdidas durante o teste, mas 

correspondem a um número desprezível em relação à quantidade total de mensagens 

enviadas. Este teste foi importante para observar a necessidade de um mecanismo 

tolerante à falha, para evitar a perda de mensagens durante o seu funcionamento. Este 

mecanismo é proposto como trabalho futuro. 

Além da validação, foi também comprovado a viabilidade da utilização do sistema, 

uma vez que o mesmo funcionou como o esperado durante todos os testes e nos 

ambientes testados. 

A utilização da ferramenta contribui principalmente no rápido diagnóstico de 

pacientes internados em uma UTI, pois possibilita a equipe médica realizar o 

acompanhamento eficiente dos pacientes de forma remota, e tomar decisões em um 

curto espaço de tempo, evitando o agravamento do estado clínico do paciente. 

5.2. Trabalhos Futuros 

Pode-se destacar como trabalhos futuros a implementação de um mecanismo 

tolerante a falhas para a arquitetura, pois a mesma está sendo executada em um 
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ambiente que utiliza dados críticos, correspondentes a saúde de um paciente, e qualquer 

erro no funcionamento da arquitetura, pode ocasionar em uma situação de risco. 

Adicionar critérios de segurança nas informações da arquitetura, para garantir a 

privacidade dos dados e sigilo por parte dos pacientes. Poderia ser utilizada uma 

criptografia de dados, sempre verificando o desempenho que resultará na arquitetura. 

Por fim, disponibilizar novas formas de envio de alertas para dispositivos e 

computadores, utilizando, por exemplo, a nova versão do Bluetooth, que garante uma 

comunicação mais rápida e uma área de cobertura de centenas de metros. Disponibilizar 

também o envio de alertas para outros usuários, como familiares e médicos particulares 

do paciente, para que possam acompanhar o monitoramento que está sendo realizado. 
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