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INTRODUÇÃO

As causas externas, acidentes e violências, é um dos maiores 
problemas de Saúde Pública, atingindo praticamente todas as 
faixas etárias, com maior representação da classe mais jovem. 
(MATOS; MARTINS, 2012). A Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão 
(CID-10), subdivide as causas externas em causas acidentais, 
causas intencionais e eventos imprevisíveis (OMS, 2008).
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As causas externas influenciam na qualidade de vida e nas 
condições de saúde da população, pois atingem um número muito 
maior de pessoas do que aquelas que se encontram diretamente 
envolvidas nos casos de violência, e seus efeitos repercutem não 
só de maneira individual ou coletivo, mas afetando também na 
cultura e no modo de viver das pessoas. (VELOSO et al, 2013).

Em 2006, o Ministério da Saúde implantou o Sistema 
de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em dois componentes: o VIVA-
Contínuo, responsável pela vigilância de violência doméstica, 
sexual, e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas; 
e o VIVA-Sentinela responsável pela vigilância de violências e 
acidentes em emergências hospitalares. Esses programas visam 
gerar avaliações de forma mais ampla sobre o impacto e a carac-
terização da violência em cada região do país. (BRASIL, 2010).

As informações apuradas com as notificações dão subsí-
dios ao Poder Público e as três esferas de gestão do SUS (Federal, 
Estadual e Municipal) quanto à definição de prioridades e de 
políticas públicas de prevenção da violência e de promoção 
de saúde. Nesse contexto, busca-se relatar a importância da 
vigilância epidemiológica na notificação de casos por causas 
externas, segundo a literatura científica.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada através das 
bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e no Banco de Dados em Enfermagem 
(BDENF), em julho/2017. Os estudos foram selecionados a 
partir dos seguintes descritores de assunto: “causas externas” 
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e “vigilância epidemiológica”, segundo a classificação dos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

Os critérios de inclusão estabelecidos para seleção dos 
artigos foram: artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados 
selecionadas; estudos que respondessem a questão norteadora, 
em português; publicados no período de 2012 a 2016. Já os crité-
rios de exclusão definem-se em estudos que não respondessem 
ao questionamento abordado na pesquisa e estivessem fora dos 
padrões de inclusão. Sendo assim, foram encontradas 35 publica-
ções e selecionados 11 artigos para compor a amostra do estudo.

RESULTADOS 

Na análise dos 11 artigos selecionados para a amostra do estudo 
observou-se que os principais assuntos abordados eram dados 
epidemiológicos, fatores associados ao evento e os impactos na 
saúde e no setor social, com foco na importância da prevenção e as 
políticas públicas em relação à mortalidade por causas externas.

No Brasil a notificação de óbitos por causas externas 
mostra as agressões e os acidentes de transporte como os prin-
cipais casos. Ainda, nos países em desenvolvimento o suicídio 
também se encontra entre as principais causas de morte por 
causas externas entre os jovens. 

O perfil das vítimas por causas externas caracteriza-se 
por jovens do sexo masculino, com baixo nível socioeconômico 
e de escolaridade, e de cor ou raça negra. 
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DISCUSSÃO

A vigilância epidemiológica busca a observação contínua da 
distribuição e tendências da incidência de doenças, consoli-
dação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, 
assim como de outros dados relevantes e a divulgação dessas 
informações a sociedade. (HAMMANN; LAGUARDIA, 2000).

No Brasil, dentre os óbitos por causas externas, as agres-
sões (homicídio) e os acidentes de transporte estão se alternan-
do entre o primeiro e o segundo lugar. Segundo Matos e Martins 
(2012), em 1980 as agressões representavam 29,9% dos óbitos por 
causas externas e ao final de 2005 passaram a atingir 56,1%. 

Em relação as causas externas de mortes de crianças e 
adolescentes, ainda em 1980 as causas externas representa-
vam 6,7% do total de mortes nessa faixa, já em 2013, esse índi-
ce elevou-se para 29,0%, sendo 13,9% por homicídio, 6,9% em 
acidentes de transporte e 1,0% por suicídio. Nos acidentes de 
transporte, a mortalidade de motociclistas é a principal causa 
de morte da faixa etária. (WAISELFISZ, 2015).

A mortalidade por causas externas é um problema 
de etiologia multifatorial. Os jovens e adolescentes têm sido 
frequentemente identificados como as principais vítimas das 
causas externas. Em relação a etnia, dados informados no Mapa 
da Violência (2015) revelam que crianças e adolescentes negros 
são vítimas de homicídio 178% mais do que brancos, conside-
rando o tamanho das respectivas populações. Em 2013, entre 
os jovens até 17 anos, a taxa de homicídios de brancos foi de 4,7 
por 100 mil e a de negros, 13,1 por 100 mil.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008), existe 
diversos fatores socioeconômicos associados às causas externas, 
como a renda familiar, a escolaridade materna, a idade materna 
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e o número de filhos. Além disso, as condições de vida também 
são fatores que podem levar ao incidente, tais como estruturas 
físicas que facilitem o acidente, espaços inadequados para lazer, 
exposição à rua e suas ameaças, entre outros. 

Palavras-chave: Causas Externas, Vigilância Epidemiológica, 
Mortalidade Morbidade. 
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INTRODUÇÃO

Na área da saúde a rastreabilidade dos serviços assistenciais são 
de suma importância para a segurança do paciente em todos 
os aspectos que envolvem a prestação do cuidado assistencial: 
anamnese, administração de medicamentos, radiofármacos e 
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ou contrastes, registro efetuado pelos profissionais, histórico 
do paciente e também na avaliação de levantamento de insumos 
utilizados nos serviços prestados (ANTUNES, TREVIZAN, 2000).

As empresas tem investido bastante em tecnologias e as 
inovações tecnológicas, quando usada em favor da saúde contri-
bui, diretamente com a qualidade, eficácia, efetividade e segu-
rança do cuidado, ou seja, quando utilizada de maneira adequada 
cria condições que contribuem para um viver saudável entre os 
indivíduos que na sociedade são produtos e produtores. Assim 
acredita-se que há espaço para a tecnologia e o cuidado ético/
humanizado nos serviços assistenciais (ARONE E CUNHA, 2006)

Nesse contexto foi desenvolvido o software interno- 
AUTOCLINICAWEB- neste Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI), 
a fim de garantir qualidade e segurança na assistência presta-
da pela equipe de enfermagem. Este trabalho tem como obje-
tivo descrever a implantação desta ferramenta nos processos 
assistenciais da Enfermagem em um Centro de Diagnóstico por 
Imagem na Cidade de Natal (RN).

MÉTODOS

A metodologia implantada neste Centro de Diagnóstico de 
imagem (CDI) foi dividida em fases. A primeira fase concen-
trou-se na identificação dos problemas e necessidades a serem 
resolvidos. A segunda foi definir os processos organizacionais 
e atividades envolvidas em uma dinâmica normal de trabalho 
e, na terceira fase foi customizar o módulo específico que aten-
da as necessidades do setor da enfermagem. Para a realização 
dessa fase foi aproveitada o sistema NEXUS já implementado e 
em funcionamento no Centro de Diagnóstico de imagem (CDI). 
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Na quarta etapa foi realizado os testes práticos juntamente com 
os usuários do sistema e implementado soluções de forma a 
atender (ou complementar) eventuais expectativas perante o 
sistema. Na quinta e última fase foi realizada a implementação, 
de forma gradual, em todas as unidades do respectivo CDI, a 
implementação do sistema AUTOCLINICAWEB. O presente traba-
lho foi desenvolvido a partir de um estudo qualitativo analíti-
co com enfoque na segurança do Paciente durante os serviços 
assistenciais prestados pela equipe de enfermagem durante os 
exames de imagens de Ressonância Magnética (RM), Tomografia 
Computadorizada (TC) e Medicina Nuclear(MN).

RESULTADOS

Com a implantação desta ferramenta para as atividades diárias 
da Enfermagem foi possível identificar uma segurança por 
parte dos profissionais durante os atendimentos prestados nos 
setores supracitados, uma gestão com eficiência e eficácia para 
a rastreabilidade do paciente e do profissional que executou a 
assistência garantindo confiabilidade dos processos de identi-
ficação correta do paciente, identificação do exame a ser reali-
zado, dos contrastes, radiofármacos e medicamentos utilizados 
durante a assistência, e o rastreamento dos insumos por parte 
da equipe evitando assim gastos desnecessários.

O Sistema irá auxiliar na gerência dos processos no 
que se refere a rastreabilidade de materiais e medicamentos 
no paciente, com relatórios de aplicação diária por paciente. 
A equipe de Enfermagem desempenha um papel essencial no 
CDI atuando no cuidado assistencial antes, durante e apos todo 
o exame, com isso, a criação desta ferramenta possibilitou a 
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equipe prestar uma assistência com maior qualidade e segu-
rança para o paciente e para o profissional e sem contar que a 
mineração dos dados agrega debates às capacitações futuras.

Figura 1 – Impressão da etiqueta de acordo com o tipo de exame do 

paciente.

DISCUSSÃO

A tecnologia é uma ferramenta que auxilia os processos sejam 
assistenciais ou não na área da enfermagem. Diante disto podem 
aparecer as limitações por parte de alguns colaboradores  em sua 
rotina de trabalho por não terem o domínio de sistemas de infor-
mação computacional,contudo, o gestor da Enfermagem deve está 
atento as dificuldades e limitações deste profissional para  que por 
meio de uma educação permanente  possa ajuda – ló a desenvolver 
esta  competência( conhecimento, habilidade e atitude), criando 
um clima de apoio e confiança dentro da equipe e compromisso 
com o processo de Enfermagem dentro da instituição.

Palavras-chave: Rastreabilidade, Assistência, Enfermagem, 
Centro de Diagnóstico de Imagem.
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INTRODUÇÃO

A falta de atividade física é considerado o quarto maior fator de 
morte no mundo [1]. Em busca de melhorar a saúde, mais e mais 
pessoas têm começado a se exercitar, quer seja uma simples 
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caminhada ou mesmo indo a academias. Contudo, se exercitar 
sem a orientação de um profissional pode levar a sérias lesões 
musculares. O mesmo pode acontecer em atividades laborais 
devido a fatores ergonômicos [1,2].

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT), por exemplo, é a segunda causa de afastamento do traba-
lho no Brasil [2]. Buscando confirmar seus diagnósticos, médi-
cos especialistas exigem vários exames e procedimentos, o que 
contribui para um melhor plano de ação. Entretanto, essas avalia-
ções demandam tempo e, por vezes, são contraproducentes [3].

Visando mudar essa situação, este estudo propõe o desen-
volvimento de uma plataforma computacional com a qual, 
através da análise dos sinais biológicos musculares, possa iden-
tificar e categorizar a saúde muscular, servindo, assim, de ferra-
menta que auxilie a corroborar o diagnóstico proferido por um 
especilista, além de contribuir para o avanço nos estudos dos 
sinais biomédicos e a integração da tecnologia com a medicina.

Devido a natureza estocástica dos sinais biomédicos, 
foi adotada uma abordagem tempo-frequência [4-8]. Apesar 
da existência muitas abordagens tempo-frequência diferen-
tes, tais como Wigner-Ville Distribution (WVD), Cohen Class 
Transformation (CCT), e Short Fourier Transforms (SFT) [5,8], 
entre outras, as características de multiresoluções autoadapta-
tivas e flexíveis [4] fazem da Transformada Wavelet a ferramen-
ta perfeita para processar esses tipos de sinais, especialmente a 
Transformada Wavelet Discreta (TWD), uma vez que é possível 
envolver todo o sinal, tranduzindo-o no domínio do tempo [4].
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MÉTODOS

Primeiramente, foi decidido analisar sinais eletromiográficos 
(EMGs) saudáveis e patológicos em busca de identificar seus 
respectivos padrões. Três sinais EMGs diferentes foram coleta-
dos do banco de dados do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) [9]. Os sinais são: um saudável, um com miopatia e um 
com neuropatia (ver Fig. 1). Depois eles foram processados e 
analisados, como mostra a Fig. 2.

Figura 1 – Sinais EMG – saudável (A), com miopatia (B) e, com neuropatia (C).
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Figura 2 – Diagrama de blocos – aquisição, processamento, análise e 

resultado.

Nos últimos dez anos, a Transformada Wavelet (TW) vem 
sido amplamente utilizada para a remoção de ruído de sinais 
biomédicos [10]. Estudos comparativos mostram a relação entre 
o nível de fadiga muscular e os sinais gerados por essa trans-
formada [5,6].

CARACTERIZAÇÃO DO SINAL

O sinal EMG é a representação de vários potenciais de ação de 
uma unidade motora, do inglês Motor Unit Action Potencial 
(MUAP). Esse potencial de ação é o resultado de impulsos da 
medula espinhal para os neurônios motores, que ativam as 
fibras musculares [4-7, 11, 12]. Tem como característica uma 
amplitude de 0 a 10 mV, e, frequência entre 0 e 1 kHz, podendo 
chegar até 10 kHz. Porém, a energia útil está entre 0 e 500 Hz, 
com uma maior concentração entre 50 Hz e 150 Hz [5,13].

ANÁLISE DE SINAL EMG BASEADO EM 
TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA

Jackson Édpo Gomes de Souza
Náthalee Cavalcanti de Almeida Lima
Ernano Arrais Júnior



26

TRANSFORMADA WAVELET

TWs são funções utilizadas para analisar o comportamento 
oscilatório de um sinal natural. O resultado é um sinal linear 
multirresolução representado nos domínios do tempo e da 
frequência [4,5,8]. Existem Transformadas Wavelet em uma 
grande variedade de formas e tamanhos.

Iniciando com a Transformada Wavelet Discreta (TWD), 
que é mais utilizada na remoção de ruído de sinais naturais 
[3,9], estudos têm demonstrado que a família mãe Daubechies 
é a melhor opção para analisar sinais EMG [6,8,10].

A TWD divide o sinal em uma subbanda passa baixa, 
também conhecido como nível de aproximação, e uma passa 
alta, denominada de nível de detalhe [4, 6, 8, 14]. A representa-
ção matemática é dada pelas equações 1 e 2. 

Nessas equações, é o coeficiente de aproximação e, é o coefi-
ciente de detalhes em uma escala de resolução. Os filtros passa-
-baixa e passa-alta são representados por e, respectivamente.

Como os coeficientes de aproximação e de detalhe depen-
dem da complexidade do coeficiente escala  e os respectivos 
filtros  e , a multirresolução é obtida somando a convolução do 
coeficiente de aproximação, da escala anterior, e os coeficientes 
do filtro digital, resultando em uma subamostragem de fator 
dois. Portanto, a banda de frequência de cada nível da escala será 
metade da banda do nível anterior, sendo o primeiro nível meta-
de da banda da frequência de amostragem [4,6,8,14]. (Ver Fig. 3)
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Figura 3 – Diagrama de blocos para dois níveis de processamento.

DISCUSSÃO

Inicialmente o sinal EMG saudável foi processado utilizando a 
TWD, da família mãe Daubechies (db4). As análises dos resulta-
dos foram feitas com o quinto nível de resolução dos coeficien-
tes de aproximação e detalhes.

Foi possível observar que, o nível de aproximação mostra 
oscilações irregulares com nenhum padrão específico. Contudo, no 
nível de detalhes, apesar da oscilação, é possível identificar um certo 
padrão, com a energia concentrada entre 1000 mV e 2000 mV. A 
mesma análise foi realizada com os sinais miopático e neuropático.

Diferente do sinal EMG saudável, o sinal miopático exibe 
uma maior oscilação de frequência por período de tempo. Esse 
fato ocorre porque desordens miopáticas, que usualmente são 
causadas por lesões, são deficiências nas fibras musculares que 
as impedem de corresponder aos comandos dos neurônios moto-
res, gerando, assim, um maior número de MUAPs. O nível de 
aproximação, assim como o nível de detalhe, também exibe um 
grande número de oscilação de frequência. Apesar do primeiro 
mostrar a energia mais concentrada na faixa de 1000 mV.

O sinal EMG neuropático, por sua vez, mostra uma visí-
vel diferença dos dois primeiros sinais. Em primeiro lugar, a 
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amplitude é muito maior, e, mesmo que haja oscilação de 
frequência, um pouco mais no nível de detalhe do que de apro-
ximação, por alguns períodos de tempo a energia é menor do 
que em outros. Esse padrão claramente corresponde a nature-
za da desordem, já que doenças neuromusculares são a falta 
de conexões dos neurônios motores com as fibras musculares, 
gerando menos MUAPs.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Finalmente, este estudo segue para um maior aprofundamento 
à medida que mais sinais forem sendo analisados e comparados. 
Não obstante, com um maior número de sinais EMG da mesma 
patologia, há a possibilidade e inferir não apenas a patologia, 
mas a própria doença. Os autores enfatizam que o objetivo deste 
estudo é de contribuir com o avanço do conhecimento sobre 
sinais biomédicos, assim como, contribuir para a confirmação 
do diagnóstico dado por um profissional médico especialista. 
Todo e qualquer resultado será divulgado, após sua validação, 
para que possa contribuir com estudo relacionados.

Palavras-chave: EMG, Transformada Wavelet Discreta, pato-
logias musculares.
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INTRODUÇÃO

Os hábitos alimentares são estabelecidos desde os primeiros 
meses de vida da criança, sendo influenciado pelo desmame 
precoce, utilização de fórmulas lácteas de forma inadequada 
e por consequência, uma alimentação complementar desa-
justada. Durante o desenvolvimento infantil, outros fatores 
contribuem para o excesso de peso, tais como, hábitos alimen-
tares inadequados na escola, falta de atividade física e fatores 
genéticos. Além disso, a mídia se mostra como grande influen-
ciador de forma negativa nas preferências alimentares das 
crianças, favorecendo o consumo de alimentos industrializados  
(FISBERG, 2006; CASTRO, 2016).

Atualmente, o excesso de peso infantil vem se tornando 
um problema social preocupante, encontrando-se associado à 
diminuição do consumo de alimentos saudáveis e ao elevado 
consumo de alimentos industrializados, levando a alterações 
no desenvolvimento e crescimento infantil e o surgimento de 
doenças crônicas não transmissíveis logo na primeira infân-
cia. Os hábitos alimentares estabelecidos durante essa fase da 
vida poderão determinar o estado nutricional na vida adulta 
(BRASIL, 2011; REIS, 2011).

Através do sistema de informação SISVAN WEB é possível 
realizar o preenchimento e avaliação de dados relacionados 
ao perfil nutricional e alimentar da população brasileira em 
todas as regiões e diferentes grupos etários. As informações 
contidas nesse sistema podem ser usadas, posteriormente, para 
o planejamento e execução de políticas públicas de acordo com 
os problemas de nutricionais encontrados (HOLANDA, 2011).
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo 
baseado na verificação de dados compilados no Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) Web pelo caderno 
da Rede Nacional Primeira Infância, relacionados à prevalência 
de excesso de peso infantil nas regiões Norte, Nordeste, Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, nos anos de 2009 a 2013.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados do SISVAN com base no índice 
IMC/idade, verificou-se que durante cinco anos houve um 
aumento do risco de sobrepeso de 0,94%. Além disso, houve 
redução no diagnóstico de sobrepeso e obesidade, observando 
valores de 0,29% e 0,68%, respectivamente. Contudo, durante o 
período de 2009 a 2013 foi verificada uma redução no excesso 
de peso infantil em 0,97%. 

Observou-se que a região Nordeste apresentou maio-
res prevalências de sobrepeso e obesidade no ano de 2013. Em 
relação à avaliação por sexo, verificou-se que o sexo masculino 
apresenta maior excesso de peso em relação ao sexo feminino. 
Os casos mais prevalentes de excesso de peso encontram-se nas 
regiões Norte e Nordeste tanto para o sexo masculino, quanto 
para o sexo feminino. Entretanto, durante o período de cinco 
anos houve a redução de excesso de peso para ambos os sexos.
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DISCUSSÃO

Pesquisas realizadas pelo IBGE (2010) mostram que o excesso 
de peso é encontrado em crianças a partir de 5 anos de idade, 
independente da renda familiar, em todas as regiões brasileiras. 
Além disso, entre os anos de 1989 e 2009, o número de crianças 
com excesso de peso foi de 15% para 34,8%. Mostrando-se um 
fator preocupante na saúde infantil, pois o número de crianças 
obesas na primeira infância aumentou mais de 300%. 

Um estudo realizado com 1.927 crianças com 6 a 11 anos 
de idade em escolas públicas e privadas na região do Nordeste 
brasileiro observou-se que 22,6% da amostra se encontravam 
em sobrepeso e 33,6% com excesso de peso, devido uma alimen-
tação inadequada (BRASIL, 2007).

Moreira et al (2012) realizou um estudo transversal que 
objetivou investigar a prevalência do excesso de peso e sua asso-
ciação com fatores biológicos e socioeconômicos em 963 crianças 
menores de 5 anos de idade. Foi observado que 19,9% possuem 
risco de sobrepeso, 6,5% estão em sobrepeso e 2,1% apresentam 
obesidade. Estudos apontam que essa fase da vida é considerada 
importante, sendo a alimentação um grande influenciador no 
crescimento e desenvolvimento da criança (MATOS, 2011).

Assim, é de grande importância a ação por meio de polí-
ticas públicas que possam garantir a alimentação adequada na 
população. Envolvendo a sociedade como um todo e buscando 
visar os problemas nutricionais presentes (REIS, 2011).

Diante disso, vê-se a importância dos sistemas de infor-
mação como ferramenta para a obtenção de dados relacionados 
ao estado nutricional da população infantil. Com base nisso, 
pode-se planejar intervenções envolvendo a família, possibi-
litando a diminuição de casos de patologias que envolvam o 
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estado nutricional, auxiliando na execução de políticas públicas 
para contribuição na saúde.

Palavras-chaves: hábitos alimentares, obesidade infantil, siste-
ma de informação. 
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INTRODUÇÃO

O Serviço de Emergência Médica é responsável pela prestação de 
cuidados agudos pré-hospitalares para pacientes com doenças 
e ferimentos e tem o papel fundamental de prestar serviços 
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de qualidade para pessoas (ARINGHIERI; CARELLO; MORALE, 
2016) minimizando o grau das lesões e  a quantidade de óbitos. 

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) é 
exemplo das instituição de serviço de emergência médica no 
Brasil. O objetivo do SAMU é chegar precocemente à vítima 
após ter ocorrido um agravo de várias naturezas à sua saúde  
e que possa levar a sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, 
mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacita-
da (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). A localização das bases das 
ambulâncias é um fator importante em relação aos potenciais 
requisitantes deste serviço (KIM; LEE, 2015) para o rápido tempo 
de atendimento da solicitação.

Tendo por base estas conjecturas, é possível desenvol-
ver modelo matemático que mostre o posicionamento mais 
adequado para as bases do SAMU/NATAL a fim de que exista 
diminuição significativa do tempo de atendimento da emer-
gência médica? O objetivo desse estudo é a aplicação de modelo 
matemático visando encontrar bairros para instalação de novas 
bases do SAMU/NATAL que minimizem a distância percorrida 
pelas ambulâncias na cidade.

MÉTODOS

A primeira fase do trabalho consistiu em um estudo estatístico 
descritivo visando a compreensão dos dados oriundos do siste-
ma do SAMU. Os dados foram agrupados de forma a obtenção 
de parâmetros, tais como: bairro do chamado, horário, dia da 
semana, número de acidentes.

Após a coleta e tratamento dos dados, criou-se uma 
matriz de distância bairro a bairro no município de Natal 
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baseado no Google Maps. Essa matriz visava verificar a distância 
total do deslocamento das ambulâncias nos chamados, sendo 
considerados apenas a distância da saída da base de origem até 
o bairro do acidente ida e volta. Para simplificar o modelo neste 
momento, não foi considerado nesta modelagem o deslocamen-
to do bairro do chamado até os hospitais.

Para algumas conclusões faz-se necessário o conhecimen-
to do número de habitantes por bairro do município de Natal. 
Esses dados foram coletados no site do IBGE e considerados o 
censo de 2010.

Após o tratamento dos dados dos chamados, criou-se um 
modelo visando minimizar a distância percorridas das ambu-
lâncias com auxílio do programa AIMMS.  Diversos cenários 
com número diferentes de bases foram criados no modelo e 
em seguida comparados com o cenário atual vigente no ano de 
2015 das bases fixas.

RESULTADOS

O total de atendimentos no ano de 2015, com encaminhamen-
to de ambulâncias para o local demandado, foi de 23.165, ou 
seja, uma média de aproximadamente 1.930 atendimentos por 
mês, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Em 
2015, o SAMU/Natal apresentava uma infraestrutura com três 
bases fixas, situadas nos bairros de Dix-Sept Rosado (Central), 
Cidade da Esperança(UPA) e Nossa Senhora da Apresentação 
(Maternidade Leide Moraes).

O tempo de resposta médio dos chamados classifica-
dos como código vermelho da base Central está em 48 minu-
tos, sendo atendidos um total de 7.886 chamados. Para a base 
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instalada na cidade da esperança, o tempo de resposta médio 
ficou em 38 minutos com atendimento de 2.703 chamados. Já a 
base situada na maternidade Leide Moraes no bairro da Nossa 
Senhora da Apresentação, obteve o tempo de resposta médio 
de 37 minutos com um total de 3.055 chamados. 

Tendo por base a situação descrita o modelo matemático 
proposto contribuirá para a definição do posicionamento das 
bases de apoio provisório de atendimento do SAMU/Natal para 
que se possa diminuir o tempo médio de resposta identificado. 

O modelo foi inserido e compilado no programa de otimiza-
ção AIMMS e foram simulados no modelo os cenários consideran-
do a instalação de 3 a 8 bases. Esses cenários foram comparados 
com a situação da localização das bases reais em 2015. 

Considerando o modelo com três bases, verifica-se no 
Gráfico 1 uma otimização na localização dessas bases resul-
tando em um economia de 20% do total de distância percorrida 
pelas ambulâncias quando comparados com o situação atual, ou 
seja, 2.773 km a menos percorrido pelas ambulâncias do SAMU 
em um mês.
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Gráfico 1 – Comparação de distâncias percorridas das ambulâncias do 
SAMU Natal/RN.  

Fonte: SAMU/ Natal.

Executando o modelo com quatro bases, verifica-se uma 
melhor otimização na localização das bases resultando na redu-
ção de 23% do total das distancias percorridas pelas ambulân-
cias ainda quando comparados com a situação atual.

Existe redução quando se é acrescentado novas bases no 
modelo desenvolvido. Essa redução da distância percorridas 
pelas ambulâncias pode chegar a 48% quando é considerado 
um cenário no modelo com 8 bases abertas.

A coordenação do SAMU/Natal, sinalizou que o plano é 
atuar com 7 bases fixas no município. Assim o presente estudo 
demonstrou possíveis pontos ótimos para a instalação dessas 
bases nos seguintes bairros da cidade: Potengi, Nossa Senhora 
da apresentação, Praia do Meio, Bom Pastor, Capim Macio, 
Alecrim e Planalto.
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DISCUSSÃO

O modelo proposto para otimização no atendimento levou-
-se em consideração a distância total de deslocamento das 
ambulâncias considerando o número de chamados. O modelo 
visava reduzir a distância percorrida pelas ambulâncias com 
a abertura de novas bases em bairros da cidade. Essas localiza-
ções da abertura das bases foram os pontos chaves do modelo. 
Verificou-se no modelo com a criação de diversos cenários que 
ao adicionarmos novas bases em localização ótima na cidade 
tornava um reflexo na redução da distância percorrida pelas 
ambulâncias, tornando-as mais disponível aos chamados e 
reduzindo o tempo de resposta médio de atendimento.

Verificou-se que ao considerar 7 bases distribuídas de 
forma ótima na cidade, haverá uma redução de 44% do desloca-
mento das ambulâncias, refletindo na melhora de atendimento 
e redução do tempo de resposta médio.

Após a apresentação dos cenários a equipe do SAMU, 
novas bases estão sendo abertas nos bairros propostos pelo 
modelo, porem visando uma redução de custos e também que 
a demanda de chamados pode variar ao longo dos anos, essas 
bases estão sendo instaladas em containers dormitórios, os 
quais tem um custo pequeno de instalação e pode haver a realo-
cação em momentos futuros. 

O modelo não permite quantificar o quanto de redução 
ocorrerá no tempo resposta das ambulâncias que atualmente 
está acima com média acima de 40 minutos, pois alguns consi-
derações importantes, tais como trânsito e localização dos 
hospitais não foram considerados. Porem pode-se afirmar que 
com a redução dos deslocamentos das ambulâncias refletirá de 
forma positiva no tempo resposta do SAMU.
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Palavras-chave: Serviço de emergência médica; Cuidados de 
saúde; Modelo de simulação.
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INTRODUÇÃO

Tendo em vista a importância do monitoramento de biopoten-
ciais na área da saúde, recentes avanços dos sistemas eletrônicos 
e computacionais nos últimos anos permitiu o surgimento de 
diversas soluções de hardware/software destinadas à aquisição 
e análise de sinais biomédicos (SAUDE, 2014). Essas soluções têm 
sido voltadas tanto para ajudar o diagnóstico de determinadas 
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patologias como também para auxiliar sistemas de suporte 
destinados a facilitar a realização de tarefas por parte de indi-
víduos que tenham dificuldades de mobilidade.

Grande parte desses sistemas computacionais recentemen-
te desenvolvidos procuram auxiliar a análise de sinais de ECG 
(Eletrocardiograma), uma vez que, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (2014), 30% dos óbitos anuais decorrem de doenças cardio-
vasculares. Nesse ponto, tendo em vista que a grande maioria 
desses sistemas utilizam transformada Wavelet (TW), o presente 
trabalho tem como objetivo analisar diversas variantes existentes 
da função base (também denominada de família) Daubechies, a 
qual pode ser utilizada para o cálculo dessa transformada.

MÉTODOS

A Transformada Wavelet é uma transformação linear com capa-
cidade de analisar processos não estacionários para extrair 
informações sobre variações de frequências e detectar suas 
estruturas temporalmente localizadas. (GURGEL, 2013) São um 
conjunto de funções produzidas durante as operações mate-
máticas de translação e escalonamento da função escala, com 
propriedades exclusivas que as tornam adequadas para servirem 
de base para a decomposição de outras funções. (FARIA, 1997). 
O uso das técnicas Wavelets na área de análise de sinais cresceu 
exponencialmente nas últimas décadas, pois elas representam 
uma síntese das técnicas clássicas aliada a resultados recentes.

Inicialmente foram selecionadas aleatoriamente 30 
amostras de sinais de ECG disponíveis na base de informações 
do MIT-BIH (Massachusetts Institute of Technology – Beth Israel 
Hospital), na qual existem diversos bancos de dados contendo 
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gravações de sinais de eletrocardiograma com diversas pato-
logias cardíacas. Nesse ponto, escolheu-se o banco de dados do 
MIT-BIH Arrhythmia Database (MOODY, 2001), o qual possui 
o registro de 48 gravações (de aproximadamente 30 minutos 
cada) de sinais de ECG que retratam possíveis arritmias cardía-
cas. Cada gravação do MIT-BIH Arrhythmia Database possui 
dois sinais de derivações diferentes. Assim, para simplificar o 
processo de análise das amostras, foi considerado apenas um 
sinal de cada gravação. (GOLDBERGER, 2000)

Após o processo de escolha das amostras, foram aplica-
das transformadas Wavelets, calculadas a partir das varian-
tes db(2), db(4), db(6), db(8) e db(10) da família Daubechies  
(o número entre parênteses indica na quantidade de coeficien-
tes de cada Wavelet aplicada), em cada um dos 30 sinais de ECG 
considerados. No caso, a realização desse procedimento foi feito 
através da utilização do Wavelet Toolbox (TOOLBOX WAVELET, 
2017), disponível no software MATLAB 2014a da Matlab, sendo 
que, para cada variante da família Daubechies aplicada, foi 
salvo o coeficiente de aproximação (resulta de um filtro passa- 
baixa) de primeiro nível gerado para cada amostra, que apre-
senta comportamento semelhante ao do sinal original.

Feito isso, calculou-se a energia para cada amostra 
escolhida, tanto para o sinal de ECG original, quanto para os 
sinais dos coeficientes de aproximações de primeiro nível das 
Daubechies utilizadas. Nesse ponto, para o cálculo dessas ener-
gias usou-se o teorema de Parseval. (DINIZ, 2014)



ANÁLISE DE DESEMPENHO DA FAMÍLIA 
DAUBECHIES QUANTO A SUA UTILIZAÇÃO NO 

CÁLCULO DE TRANSFORMADAS WAVELETS 
APLICADAS AO PROCESSAMENTO DIGITAL 

DE SINAIS DE ELETROCARDIOGRAMA

Bruno José Nogueira Dias
Vinicius Samuel Valério de Souza

50

RESULTADOS 

Os resultados deste trabalho estão descritos nas Tabelas 1 e 2. 
Nesse ínterim, tais resultados foram levantados com o auxílio 
do MATLAB 2014a.

A Tabela 1 descreve os valores normalizados de média e de 
desvio padrão das energias de cada uma das 30 amostras de sinais 
de ECG extraídas do banco de dados BIH – Arrhythmia Database 
(MOODY, 2001) do Physionet (GOLDBERGER, 2000). Essa tabela 
também apresenta os valores normalizados de média e de desvio 
padrão da energia dos coeficientes de aproximação de primeiro 
nível de resolução calculados mediante a aplicação da transforma 
Wavelet sobre cada uma dessas 30 amostras. Nesse ponto, vale 
ressaltar que, na apresentação desses valores, são descritos os 
resultados obtidos para cada uma das variantes (db(2), db(4), db(6), 
db(8) e db(10)) da família Daubechies adotada neste trabalho.
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Tabela 1 – Médias e Desvios padrões das 
Energias Família Daubechies.

Média Desvio Padrão

Original 0.929752910583485 0.099608640424990

db(2) 0.929758511165174 0.099618027917244

db(4) 0.929750509586787 0.099609081361175

db(6) 0.929751472729272 0.099608572165223

db(8) 0.929752039673953 0.099608635919213

db(10) 0.929752910583400 0.099608640424900

Fonte: Autor (2017).

A Tabela 2 é obtida a partir da Tabela 1 e descreve os valo-
res de diferença entre a média e o desvio padrão das energias das 
30 amostras dos sinais de ECG extraídos do banco de dados BIH- 
Arrhythmia Database (MOODY, 2001) do Physionet (GOLDBERGER, 
2000) e a média e o desvio padrão das energias dos coeficientes 
de aproximação de primeiro nível de resolução obtidos mediante 
a aplicação da transformada Wavelet sobre cada uma dessas 30 
amostras. Similar a Tabela 1, os resultados dessa tabela são apre-
sentados para cada uma das variantes (db(2), db(4), db(6), db(8) e 
db(10)) da família Daubechies adotada neste trabalho.
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Tabela 2 – Diferença das médias e dos desvios padrões.

Diferença Média Diferença dos 
desvios padrões

db(2) 1.0e-05 * 0.560058168908029 1.0e-05 *0.938749225393165

db(4) 1.0e-05 * 0.240099669812643 1.0e-05 *0.044093618514762

db(6) 1.0e-05 * 0.143785421302667 1.0e-05 *0.006825976693603

db(8) 1.0e-05 * 0.087090953204694 1.0e-05 *0.000450577659905

db(10) 1.0e-05 * 0.560058168908010 1.0e-05 *0.000450577659899

Fonte: Autor (2017). 

DISCUSSÃO

As Tabelas 1 e 2 evidenciam que a variante db(10) apresentou 
os melhores resultados, pois obteve os valores de média e de 
desvio padrão das energias calculadas para seus coeficientes de 
aproximação mais próximos dos valores de média e de desvio 
padrão das energias levantadas para cada uma das 30 amos-
tras consideradas. Outro aspecto interessante que também 
pode ser constatado nos resultados descritos consiste no fato 
do aumento da ordem dos filtros utilizados no cálculo da trans-
formada Wavelet ter ocasionado um crescimento na precisão 
dos resultados apresentados nas tabelas média e tabela de erro. 
Todavia, vale ressaltar que, conforme apresentado na Tabela 1, 
o aumento desta precisão pode ser verificado apenas a partir 
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da quinta casa decimal dos valores normalizados de média e de 
desvio padrão. Nesse ponto, tal resultado é interessante, uma 
vez que, o aumento da ordem dos filtros ocasiona também um 
crescimento em relação ao custo computacional exigido para 
calcular-se a transformada Wavelet (ARRAIS JUNIOR, 2016). 
Sendo assim, dependendo da necessidade de precisão, pode-
-se considerar o uso de uma variante da família Daubechies de 
ordem mais baixa, uma vez que, os resultados da db(2), na práti-
ca, foram bastante similares ao da db(10).

Palavras-chave: Eletrocardiograma, Transformada Wavelet, 
Familía Daubechies.
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INTRODUÇÃO

As situações de urgência e emergência são responsáveis por 
diversas mortes ao redor do mundo, sendo o Brasil, não obstante 
dessa realidade. Sendo ou não intencional os casos de acidente, 
as fatalidades ocorridas são diversificadas em diversas variáveis 
de causas. Contudo um dos fatores de risco primordial é a espe-
ra do socorro ocorrido do acidente até a chegada do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Desse modo, a veloci-
dade do serviço pré-hospitalar é relevante para o mitigamento 
de possíveis sequelas das vítimas e o tempo de internamento 
hospitalar. Segundo Queiroz et al. (2016), a sobrevivência é de 7% 
para vítimas que não receberam ressuscitação cardiopulmonar 
nos cinco primeiros minutos, reduzindo 3% por minuto. Com 
esta perspectiva, os aplicativos de dispositivos móveis servem 
de meio para a comunicação mais rápida com os serviços de 
atendimento pré-hospitalar, sendo mais práticos abrangentes 
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a todos os públicos do que a ligação convencional e mensagens 
de texto (BORGES, 2012). O objetivo desse trabalho é descrever, 
segundo a literatura científica, os principais recursos dos apli-
cativos de dispositivos móveis utilizados nos serviços pré-hos-
pitalares de urgência.

MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada 
no estado do Rio Grande do Norte em Julho de 2017, através 
das bases de dados Google Scholar e Public Medline or Publisher 
Medline (PubMed), utilizando os descritores “SAMU” e “sistemas 
de informação em saúde”. Foram encontrados  930 resultados e 
selecionados 9, com os critérios de inclusão trabalhos publica-
dos de 2012 a junho/2017, estando em idioma português e inglês, 
excluíram-se os presentes em mais de uma base de dados. 

RESULTADOS

Os aplicativos móveis auxiliam o atendimento pré-hospitalar 
de urgência assim como no “SOS Móvel”, mas ele também na 
medida em que se alimenta das informações vai contribuindo 
com informações demográficas da vítima, localização e envia 
mensagens programadas para contatos de interesse (BORGES, 
2012; QUEIROZ et al. 2016). Além disso, alguns aplicativos são 
capazes de acionar o socorro, oferecer informações de sintomas 
e condutas a partir de determinada emergência como demons-
trado no aplicativo “Serviço de Emergência” (TAMARIZ; MORAN, 
2013). Alguns aplicativos são direcionados aos socorristas, como 
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é o caso do “SOS socorrista” no qual ele dispõem de informações 
como condições do paciente e o hospital mais próximo para o 
possível encaminhamento (FALKIEWICZ; HENK; SILVA, 2013).

DISCUSSÃO

Com base nos dados levantados através das pesquisas biblio-
gráficas foi possível perceber a capacidade de auxílio benéfico 
que os aplicativos para dispositivos móveis, podem exercer no 
atendimento pré-hospitalar. O tempo de contato do atendi-
mento móvel de urgência até a sua chegada para a prestação 
de socorro é a variável primordial neste estudo no qual revela 
a importância de tecnologias que supram essa necessidade, e 
a revisão demonstra que trabalhos vêm sendo realizados em 
busca de aplicativos intuitivos para dispositivos móveis. 

Existiram algumas barreiras que foram encontradas nos 
estudos para a consolidação da ideia em um aplicativo mais 
completo e integralizado. A diversidade de plataformas foi uma 
barreira e sugestão encontrada, devido à dificuldade algorítmica 
de implementação em mais de um software (TAMARIZ; MORAN, 
2013). A integração da rede do aplicativo com um sistema de 
monitoramento e atendimento médico de ambiente real foram 
sugestões pertinentes para que o atendimento além de ocorrer 
em menor tempo alimente também os bancos de dados. O sistema 
de integração de GPS com maior refinamento posicional também 
é uma proposta que visa a localização da vítima em menor tempo, 
assim como a localização mais próxima de um hospital e suas 
rotas até chegar nele (FALKIEWICZ; HENK; SILVA, 2013).

Enfim, os aplicativos relatados no trabalho descre-
vem recursos inovadores para o socorro rápido. O futuro do 
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atendimento pré-hospitalar está em direção a melhor qualidade 
do socorro prestado e a diminuição do tempo do atendimen-
to. A tecnologia é uma aliada para que se consolide essas duas 
características almejadas, desse modo é necessário que mais 
estudos sejam realizados em busca de tecnologias inovadoras 
e simples assim como os aplicativos estão sendo, favorecendo 
na diminuição epidemiológica de mortes em decorrência da 
espera do atendimento após o acidente.

Palavras-chave: SAMU, Sistemas de Informação em Saúde.
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INTRODUÇÃO

A Auditoria, no contexto administrativo avaliativo no âmbito da 
saúde, é tida como um instrumento de controle administrativo 
que se destaca como ponto de convergência de todos os feitos, 
fatos e informações no sentido de que sejam confiáveis, adequa-
dos, totais e seguros, permitindo a avaliação e controle da gestão 
para o alcance da qualidade na atenção à saúde no Brasil.

Mediante tal importância de avaliação de controle, os 
Sistemas de Informação em Saúde (SIS) se pautam pela análise 
dos indicadores onde é possível avaliar um serviço ou programa 
de saúde. Alguns indicadores de maior importância são deli-
mitados e estudados por sistemas de informações, onde dados 
coletados nas unidades de saúde são inseridos e posterior-
mente avaliados. Para a análise dos indicadores é necessário o 
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conhecimento de todas as variáveis relacionadas ao indicador, 
procedência, importância, facilidade e aplicabilidade.

O presente estudo buscou abordar, tomando como base 
essa linha de interesse, a importância dos SIS no processo de 
auditoria e a sua aplicabilidade como fonte geradora de indicado-
res para subsidiar esse processo, analisando a funcionalidade dos 
SIS no Sistema Único de Saúde (SUS), além de viabilizar interesse 
na linha de pesquisa sobre os Sistemas de Informações em Saúde.

METODOLOGIA

O estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica. A busca por 
trabalhos, leis, decretos, portarias e outros estudos publicados 
entre os anos de 1993 (ano que se refere a criação do Sistema 
Nacional de Auditoria) e 2013 foi realizada mediante ferramentas 
de buscas via internet, nas bases de dados: Scielo, Lilacs, Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e documentos relacionados ao tema do 
Ministério da Saúde. Para a seleção dos textos, foram utilizados 
os descritores Auditoria, Sistema de Informação em Saúde e SIS.

Após a seleção dos trabalhos, foi feita a leitura sistemáti-
ca, o trabalho de fichamento e uma nova análise para a concre-
tização da compatibilização dos dados fichados para dar origem 
a redação apresentada neste trabalho.

RESULTADOS

Verificou-se que, para a organização, controle e avaliação 
dos dados coletados na saúde, são utilizados os Sistemas de 
Informação em Saúde, tendo como principal finalidade produzir 
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indicadores de saúde que permitam que o processo de auditoria 
aconteça visando à melhoria da qualidade da assistência presta-
da nos serviços de saúde no país, sejam eles públicos ou privados.

Os principais sistemas de informações estão listados no 
Quadro 1, com sua respectiva sigla e nome por extenso, além 
da categoria a qual pertencem.

Categoria Sigla Nome

Informação sobre 

Necessidade de Saúde

SIM Sistema de Informações sobre Mortalidade

SINAN Sistema de Informações de Agra-

vos de Notificações

SINASC Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

SISAWEB Sistema de Informações das Atividades 

de Vigilância e Controle da Dengue

SIVVA Sistema de Informação para a Vigilância 

de Violências e Acidentes

SISVAN Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
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Informações sobre 

demanda atendida  

em saúde

SIAB Sistema de Informações da Atenção Básica

SIASUS Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

SISPRE-

NATAL

Sistema de Informações do Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento

SISMAMA Sistema de Informação do Câncer de Mama

SISCOLO Sistema de Informação do 

Câncer do Colo do Útero

SI-PNI/API

Sistema de Informação do Programa 

 Imunizações/ Avaliação do 

Programa de Imunização

SisHi-

perDia

Sistema de Informação do Plano de Reorgani-

zação da Atenção à Hipertensão Arterial e  

ao Diabetes Mellitus

SIVISA Sistema de Informação em Vigi-

lância Sanitária

Quadro 1 – Sistemas de Informação em Saúde. 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2004.

E, por sua vez, o SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde) consiste na principal informação 
sobre oferta em saúde (SÃO PAULO, 2011).

(continuação)
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DISCUSSÕES

A informação deve ser considerada como uma ferramenta de 
grande relevância quando da necessidade de avaliação das ativi-
dades e ações advindas do SUS. Tais informações revelam esta-
dos financeiros, socioeconômicos, demográficos, de saúde, de 
alimentação, de mortalidade de morbimortalidade, de gestão de 
organização e de avaliação dos componentes constituintes do SUS.

No entanto, mesmo com a consciência da importância do 
uso desses Sistemas de Informação em Saúde no processo de 
Auditoria do SUS, nota-se que existe ainda uma grande resistên-
cia por parte dos gestores em implantarem esses SIS e fazerem 
deles ferramentas reais de controle e avaliação da assistência 
prestada nos serviços de saúde.

Diante disso, são necessárias conscientização dos gesto-
res de saúde a respeito da importância do uso adequado dos 
SIS e a constante fiscalização e controle por parte das esferas 
municipal, estadual e federal sobre esta contínua atualização 
dos SIS, assim como o aumento e capacitação permanente dos 
recursos humanos disponibilizados em cada esfera para traba-
lhar com os SIS.

Assim, é necessário sempre que se lance mão de políticas 
públicas direcionadas ao fomento da utilização consciente dos 
SIS como fonte real de melhoria da qualidade da assistência 
prestada no SUS.

Palavras-chave: Auditoria, Sistema de Informações  
em Saúde, SIS.
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INTRODUÇÃO

A demanda por tecnologias cada vez mais avançadas vêm cres-
cendo em todos os âmbitos de nossa sociedade, e não seria dife-
rente com a área da saúde. Através dos anos, inúmeros estudos 
foram capazes de gerar mudanças impactantes no tratamen-
to de doenças e na qualidade de vida da população em geral.  
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O presidente da ABIIS (Aliança Brasileira da Indústria Inovadora 
em Saúde) afirma, por exemplo, que hoje existem em torno de 
500 mil tecnologias médicas diferentes sendo utilizadas nos 
hospitais. Ainda assim, somente nos últimos anos é que houve 
o crescimento na visibilidade dessas inovações para o âmbi-
to das chamadas Tecnologias Assistivas. Um exemplo famoso 
desse tipo de tecnologia é o Equalizer, que é um sistema de 
comunicação usado pelo físico Stephen Hawking, portador da 
Esclerose Lateral Amiotrófica(ELA). Entretanto, em se tratando 
de softwares capazes de auxiliar na comunicação de pacien-
tes com ELA, o custo para tal ainda é bastante alto. Tendo em 
vista esse gargalo, surge o Autonomus: um projeto de sistema de 
comunicação que tem como objetivo dar autonomia a pacientes 
portadores de ELA de forma eficiente e economicamente acessí-
vel. Sendo desenvolvido há cerca de quatro anos, o Autonomus 
já  ajudou inúmeros pacientes, que se voluntariam para testar 
e utilizar o sistema.

MÉTODOS

O Autonomus começou a ser projetado em 2013 e utilizava 
uma tiara – o Epoc – para captar os impulsos eletromagnéticos 
vindos do cérebro e assim realizar atividades na tela de um 
computador. Atualmente, o projeto é feito somente com um 
computador comum e uma webcam. O sistema de comunicação 
se dá pelo piscar dos olhos do usuário que irá definir, através 
de linhas que se cruzam na tela, as coordenadas que o cursor 
do computador irá seguir e clicar. O clique é detectado pelas 
piscadas do usuário frente à webcam, e permite que ele possa 
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digitar num teclado virtual, no navegador de internet, e nos 
outros ambientes do computador.

A detecção do olho do usuário é feita pela webcam do 
próprio notebook ou externa, através de um programa feito 
em Python com o auxílio das bibliotecas OpenCV, que é utiliza-
da para o processamento de imagens, dlib, scipy e pymath. Para 
estimar a distância entre os olhos, como também seus centros, 
são utilizados os recursos de facial landsmark da biblioteca dlib, 
que estima as posições dos olhos, boca, orelha, sobrancelha e 
nariz. A partir disso, é calculada a distância euclidiana entre 
os pontos dos olhos para estimar o seu centro, utilizando as 
bibliotecas scipy e pymath. Além dessas bibliotecas, é utilizada 
a imutils para fazer a integração com a webcam. Calculada a 
área dos olhos, são definidas as áreas máxima e mínima para 
caracterizar os olhos abertos e, com isso, a detecção da piscada 
é feita.  Na tela do computador, é exibida a janela em tempo real 
com a imagem do rosto do paciente e as marcações dos olhos e 
da face, além de um terminal mostrando se o usuário piscou e 
com o tempo de cada piscada. É possível realizar os ajustes para 
área máxima e mínima, dependendo de cada usuário. O código 
foi baseado no artigo de Tereza Soukupová [1], que mostra a 
detecção dos pontos da face através das landsmarks e também o 
raio dos olhos e suas respectivas distâncias e também o tutorial 
feito por Adrian Rosebrock, explicando o funcionamento de 
algumas funções das bibliotecas scipy e pymath.

Após realizar a detecção do olho, o usuário tem autono-
mia no computador para utilizar o cursor do mouse e navegar 
pela interface, além de poder utilizar um sistema de conver-
sação desenvolvido para o Autonomus, que conta com um 
teclado virtual próprio desenvolvido em JavaScript utilizando 
AngularJS, sugestões de palavras mais usadas - o que torna mais 
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ágil o processo de conversação – e o botão “falar”, que irá repro-
duzir o áudio das frases digitadas no programa. Para realizar 
essa reprodução, é utilizada a API Text-To-Speech da Microsoft.

Figura 1 – Frame de detecção do rosto.

Figura 2 – (a) Frame de detecção do rosto. (b) Paciente utilizando o sistema 

de conversação[4].
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Para realizar a movimentação do cursor na tela é utiliza-
da a linguagem JavaScript juntamente com a biblioteca RobotJS. 
O primeiro passo consiste na seleção da coluna pelo usuário 
e, após isso, ele também deverá selecionar a linha para que 
o efeito de clique do mouse aconteça, o que pode ser feito 
não apenas na janela de conversação, mas também em todo o 
Sistema Operacional. Para facilitar a visão do ponteiro mouse, 
seu movimento é acompanhado de barras cinzas: uma verti-
cal, para simbolizar a coluna, e uma horizontal; a deslocação 
dessas barras guiadas pelo cursor é feita “nativamente” no 
sistema operacional. Esse processo se dá pela Shell do Ubuntu 
Gnome, o que faz com que o projeto atualmente esteja dispo-
nível apenas em dispositivos que estejam rodando o sistema 
Linux com a interface Gnome, o qual é totalmente gratuito e 
de código aberto.

RESULTADOS

Desde 2013, o Autonomus já tem mostrado resultados que pude-
ram ser observados em pacientes reais, que fizeram o uso do 
sistema e sugeriram alterações pertinentes para a adaptação 
ao público alvo, como é o caso da rapidez com a qual o cursor 
deve se mover pela tela. Pela boa adaptação dos pacientes ao 
projeto, o Autonomus já foi noticiado em inúmeras plataformas 
de notícias, como o Jornal Nacional na rede Globo[2], jornais 
estaduais[3], entre outros. Com a disseminação da iniciativa, 
mais pacientes poderão ser ajudados e ter uma qualidade de 
vida melhor graças à comunicação. Em entrevista ao jornal G1, 
Lucimar Felício que é esposa de um dos pacientes, João Batista, 
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ilustra os resultados positivos que o Autonomus pode gerar 
inclusive na saúde emocional dos usuários:

Você vê um sorriso nos olhos dele. É como se ele dissesse 

assim: ‘eu estou sendo útil, independente’. Pelo menos naque-

la hora que ele está com o aparelho, ele sabe que pode ser 

independente e não precisa da gente 24h por dia.

A perspectiva é de que, em pouco tempo, o sistema também 
possa se integrar a outros aparelhos eletrônicos smarts, como 
geladeiras, televisões, e outros equipamentos que possuam 
acesso à internet.

DISCUSSÃO

O sistema Autonomus obteve resultados positivos nos pacien-
tes que o testaram. Um exemplo disso é que João Batista, um 
dos pacientes que melhor se adaptou ao sistema, deu as boas 
vindas na I Conferência Internacional de Inovação Tecnológica 
em Saúde utilizando o Autonomus. A expectativa a partir desses 
resultados é de que o sistema proveja cada vez mais indepen-
dência aos seus usuários e, além disso, que possa apresentar 
novas funcionalidades. No processo de digitação, por exemplo, 
está sendo estudada uma mudança na movimentação das linhas 
e colunas, para que o usuário consiga digitar mais palavras em 
menos tempo, o que otimizará a conversação. Outra adequação 
a ser feita é a detecção da face e olhos, que poderá se expandir 
às outras partes do corpo do paciente e de forma mais sensível, 
com o uso de câmeras infravermelhas.
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A partir dos bons resultados do Autonomus e da percep-
ção de sua utilidade em outros âmbitos, foi desenvolvido um 
sistema para monitorar pacientes no leito do hospital, pois, 
devido à dificuldade de comunicação, alguns ficam sem rece-
ber a atenção devida dos cuidadores. Pensando nisso, o sistema 
monitora a face do paciente que, ao manter os olhos fechados 
por dois segundos, irá ouvir três toques consecutivos, e ao abri-
-los, uma mensagem solicitando ajuda é executada para todas 
as pessoas próximas. Sendo assim, o Autonomus tem mostra-
do não só um desempenho bom, como também resultados que 
são promissores e garantem um futuro mais esperançoso para 
aqueles que necessitam da tecnologia para realizar as tarefas 
que os mantém integrados à família, amigos, e ao meio social 
como um todo.

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica; Comunicação; 
Autonomia;
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INTRODUÇÃO

Com a descentralização das ações do Ministério da Saúde para 
os municípios, têm sido realizados estudos objetivando, a partir 
das notificações epidemiológicas, o controle dos agravos que 
mais acometem a população. A doença diarréica aguda confi-
gura-se como uma das principais causas de morbimortalida-
de infantil, principalmente nos países em desenvolvimento 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). No Brasil é a segunda maior 
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causa de consultas médicas, logo depois das doenças respira-
tórias agudas (COSTA, 2011 apud FACANHA e PINHEIRO, 2005).

A doença diarréica é um agravo que causa impactos de 
forma direta na população acometida, se não tratada, pode 
levar a óbito, principalmente a população mais vulnerável, onde 
estão situadas as crianças e os idosos. Porém existem condi-
ções que levam o indivíduo a uma maior exposição ao quadro 
diarreico, quer seja de ordem ambiental, nutricional, social, 
econômico e cultural, sendo mais comuns em sociedades em 
que existem maiores desigualdades sociais. Esse agravo causa 
impactos de forma direta, através da desidratação e desnutrição 
crônica levando ao óbito, e de forma indireta, afetando a econo-
mia pelos custos das internações, perda de horas de trabalho e 
redução da renda familiar (VANDERLEI et al., 2003).

As complicações mais freqüentes decorrem do prejuízo 
na absorção intestinal de macronutrientes e micronutrientes 
que a médio e longo prazos pode levar a deficiências no desen-
volvimento físico e cognitivo do ser humano (SAZAWAL et al., 
2006). Pode atingir qualquer faixa etária, mas é na infância que 
esta infecção causa maior mortalidade, sendo responsável por 
cerca de um terço de todas as hospitalizações entre os menores 
de cinco anos (COSTA, 2011 apud PEREIRA e CABRAL, 2008).

A diarreia não é um agravo de notificação compulsória, 
por isso acredita-se que há subnotificações da doença. Com o 
Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas - MDDA é possí-
vel conhecer o número real no município, assim como também, 
detectar precocemente surtos e epidemias, tornando possível a 
implantação de medidas de controle e prevenção.

As doenças diarréicas agudas (DDAs) são de difícil moni-
torização, porque envolve questões complexas, como por exem-
plo, o incorreto entendimento, de parte da população e de 
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profissionais de saúde, de que não é necessário procurar aten-
dimento médico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). A Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde criou o Programa 
de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas (MDDA) com 
o objetivo de conhecer seus números reais no Brasil permitindo 
a detecção precoce de surtos e de epidemias, tornando possível 
a implantação de medidas de controle e prevenção. Por não ser 
uma doença de notificação compulsória e sendo grande parte 
dos casos tratados em casa, acredita-se que no Brasil há uma 
considerável subnotificação dos casos de DDA, mascarando o 
número/dados das ocorrências de adoecimento por essa doença 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

Todavia tomando como base essa linha de interes-
se, buscou-se realizar este estudo para avaliar como o 
Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) esta se 
organizando e atuando na rede básica de saúde no município de 
Ielmo Marinho/RN mediante a verificação da correta notifica-
ção por parte das Unidades Básicas de Saúde junto à ao Setor de 
Vigilância Epidemiológica do município; como também, os pontos 
de entrave do fluxo dessas notificações e o que os profissionais de 
saúde dessas unidades entendem sobre MDDA e sua importância 
para a vigilância das ações de saúde pública prestadas.

MÉTODOS

O município de Ielmo Marinho, esta situado na Região Potengi do 
Estado do Rio Grande do Norte, possui uma área de 312,028 km² e 
apresenta uma população estimada de 13.070 habitantes (IBGE).

Em relação às condições de saneamento, no ano de 2010, 
o município possuía 3.349 domicílios, sendo que deste número 
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1,404 domicílios abastecidos pela rede pública de água os quais 
também contavam com sistema de coleta de lixo. Foi registrado 
no ano de 2010, apenas 01 óbito infantil, onde este não foi causa-
do por doença diarreica aguda.  No ano de 2010 a cobertura 
do Programa Saúde da Família atingiu um percentual de 100% 
dentro do município de Ielmo Marinho.

Neste trabalho foi feito um estudo transversal descritivo. 
Definindo-se como critério de inclusão, Unidades Básicas de Saúde 
com funcionamento pleno onde tem implantada a MDDA e profis-
sionais de saúde que trabalham no Pronto Atendimento destas, 
no período estudado. Os dados foram coletados em duas etapas:

• Primeira Etapa: realizada na Vigilância Epidemiológica 
Municipal, onde se verificou todas as semanas epidemio-
lógicas informadas através do impresso II da MDDA, por 
unidade notificante, no período que compreendeu as 
semanas epidemiológicas de 1 a 52 de 2016 e 1 a 10 de 2017.

• Segunda Etapa: realizou-se de entrevista informal 
(conversa aberta) aplicada aos profissionais de saúde 
distribuídos nas unidades básicas de saúde. Dentre as 
variáveis a serem observadas, foram analisadas as de 
maior relevância para o estudo incluindo a regularidade 
da notificação oportuna; fluxo das informações, prin-
cipais dificuldades para realização do MDDA e o enten-
dimento dos profissionais sobre o monitoramento das 
doenças diarreicas agudas.
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RESULTADOS [ESPERADOS]

Referindo-se a primeira etapa da coleta de dados, as planilhas 
referentes aos períodos de 2016 e 2017 das cinco unidades notifi-
cadoras do município, apresentaram índices abaixo do esperado 
dos casos de diarreia.

No tocante as semanas Epidemiológicas negativas, estas 
foram presentes, mas em sua maioria sempre seguida de ações 
que mitigassem os casos, com realização mais eficiente de ações 
de prevenção direcionadas a população escolar que serviria de 
multiplicador da informação para suas famílias.

Todas as semanas epidemiológicas foram comunicadas 
com regularidade ao setor estatístico competente da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Compreendendo a segunda etapa da coleta de dados, foi 
realizada a entrevista aberta com os profissionais de saúde 
das unidades de saúde notificadoras do município de Ielmo 
Marinho. Os profissionais escolhidos foram os enfermeiros 
das unidades de saúde que possuem a Estratégia de Saúde da 
Família/ESF. Estes foram selecionados tendo em vista, ser ativi-
dade do enfermeiro, notificar, investigar e repassar as informa-
ções relativas a agravos e notificações de sistemas gerenciados 
pela ESF regidos pelo Ministério da Saúde, onde está inserido o 
Monitoramento de Doenças Diarreicas Agudas/MDDA.

A entrevista deu-se com as enfermeiras no ambiente 
laboratorial das cinco unidades de saúde do município, mais 
especificamente, em seus consultórios de enfermagem. 

As variáveis observadas foram, a regularidade da notifica-
ção oportuna, o fluxo das informações, as principais dificuldades 
encontradas para a realização do MDDA e o entendimento dos 
profissionais sobre o monitoramento das doenças diarreicas agudas.
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No tocante a entrevista, em relação à regularidade da 
notificação todas as profissionais referiram estar enviando as 
notificações em tempo oportuno e seguindo os padrões adota-
dos pela Secretaria de Saúde, onde esta preconiza a entrega das 
notificações da semana epidemiológica anterior até o quarto 
dia da semana epidemiológica seguinte.

Referindo-se ao fluxo de informações, as entrevistadas 
relataram igualmente o seguinte padrão:

• Recepção do paciente com sintomas característicos de 
diarreia;

• O paciente é atendido em consulta médica ou de 
enfermagem;

• É feita anamnese do paciente (dias de ocorrências, quan-
tidades de ocorrências de evacuações, aspecto das  fezes, 
nível de desidratação e aspectos que incidam outras  
doenças ou infecções);

• Tal ocorrência é registrada em livro de produção de aten-
dimento médico e de enfermagem;

• A ocorrência é coletada do livro de produção e lança-
dana planilha de Monitoramento de Doenças Diarreicas 
Agudas;

• Planilha enviada em tempo oportuno pra Secretaria de 
Saúde.

As dificuldades encontradas pelas enfermeiras para a 
realização plena do monitoramento são diversas. Dentre tantas 
a mais apontada foi a do não registro médico, tendo em vista o 
atendimento mecanizado, passa despercebido o preenchimento 
de formulários e planilhas, que por sua vez, dificultam uma 
real estatística e monitoramento das diarreicas nas referidas 
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unidades. Outro fator observado como negativo foi o horá-
rio de atendimento da unidade, que sendo reduzido, e lotado 
de muitas atividades dos diversos profissionais, interfere na 
criteriosa identificação das doenças diarreicas agudas/DDA. 
Podemos citar ainda, o relato das técnicas de enfermagem sobre 
não ter conhecimento da diferença entre o registro no livro de 
gastroenterite para doença diarréica.

Por fim, as enfermeiras entrevistadas relataram a impor-
tância do MDDA na prestação da assistência da Atenção Básica, 
visto que a Estratégia de Saúde da Família funciona com o foco 
na prevenção, dados estatísticos assim são de suma importância 
para traçarem-se metas de monitoramento e acompanhamento 
dos casos e população acometida pela patologia.

DISCUSSÃO

A eficácia dos processos – coleta, processamento, análise e 
transmissão da informação é fundamental para o monitora-
mento e a avaliação do estado de saúde da população e para o 
planejamento, a organização e o funcionamento dos serviços de 
saúde. Entretanto, a realidade vista em Ielmo Marinho mostra 
desvios de qualidade em vários pontos desta cadeia, afetando 
a veracidade das informações geradas.

A coleta de dados e o preenchimento dos múltiplos 
formulários muitas vezes não tem importância para o próprio 
serviço, apenas existem para cumprir as determinações admi-
nistrativas e, são agravados ainda pela falta de capacitação 
dos profissionais, o que compromete ainda mais a qualidade 
da informação gerada.
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Portanto, é de extrema importância à promoção de ações 
que despertem as equipes das unidades básicas de saúde uma 
melhor consciência da importância dos SIS como ferramenta 
de vigilância epidemiológica, como por exemplo, capacitação 
de seus profissionais.

Palavras-chave: MDDA, Monitoramento, Diarreia.
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INTRODUÇÃO

As evidências de automação dos serviços na área da saúde em 
especial no ambiente hospitalar têm proporcionado redução 
de custos, além da agilidade das tarefas. Nos serviços de diag-
nóstico por imagem não tem sido diferente, o incremento de 
inovações tecnológicas voltadas para análise e arquivamento 
e transmissão de imagens em serviço de tomografia, resso-
nância magnética, radiologia, ultrassom e hemodinâmica vem 
ganhando espaços e aceitação com a implantação do sistema 
de arquivamento e comunicação de imagens (Picture Archiving 
and Communication – PACS). O objetivo desse trabalho é eviden-
ciar os avanços e principais benefícios alcançados nos últimos 
4 anos no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) e também 
em alguns setores do Hospital Universitário Lopes (HUOL) com 
a implantação do PACS.

AVANÇOS E BENEFÍCIOS APÓS 4 ANOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO 
DE IMAGENS (PACS) EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO FEDERAL DO RN: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes
Rafael Cavalcanti Contreras
Edwar Barbosa Couto
Nícolas Vinícius
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim



91

MÉTODOS

Pesquisa retrospectiva realizada no Centro de Diagnóstico por 
Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes, compreendido 
entre o período de novembro de 2016 a julho de 2017, destacan-
do os principais benefícios e avanços alcançados com o uso do 
sistema PACS. Foi levado em consideração os seguintes avan-
ços: disponibilidade de um banco de dados com imagens radiológicos 
digitais com uso de tecnologia Digital Imaging and Communications 
in Medicine (DICOM); otimização do processo de trabalho dos médicos 
radiologistas que se estende a professores, preceptores e residentes; 
uso de uma ferramenta moderna que possibilita o compartilhamento 
e armazenamento de imagens médicas, contribuindo assim para uma 
prática clínica mais eficiente e servindo de apoio para as atividades 
de ensino e  pesquisa dentro do programa de residência médica em 
radiologia da instituição.

RESULTADOS

Com a implantação do sistema PACS no HUOL, o mesmo vem  
possibilitando alguns benefícios nas rotinas assistenciais de 
ensino e pesquisa dentro da instituição, principalmente na redu-
ção de custos, pois esse sistema foi desenvolvido por uma equipe 
de pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS), vinculado a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) excluído a necessidade de contratação desse 
tipo de tecnologia com empresa privada e também por ter possi-
bilitado aperfeiçoamento no processo de trabalho dos profissio-
nais de saúde que lidam com essa ferramenta diariamente, seja 
no CDI ou nas unidades assistenciais ao paciente como unidade 
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de internação, ambulatório, unidades de terapia intensiva (UTI) 
e centro cirúrgico, destaco aqui também a redução significati-
va na impressão de películas de imagens radiológicas, além de 
oferecer a possibilidade de resgate imagens anteriores através 
do banco de imagens disponível para comparações de exames 
posteriores caso necessário, pode facilitar também a opinião de 
outros profissionais médicos sobretudo na definição de diag-
nósticos mais complexos.

DISCUSSÃO

Apesar dos grandes avanços e benefícios aqui relatados e alcan-
çados com a implantação do PACS nos últimos 4 anos, o mesmo 
ainda oferece algumas limitações pontuais a serem otimiza-
das, primeiro em relação a necessidade de expansão ao longo 
do tempo para armazenamento das imagens que inicialmente 
começou com 1TB, sendo expandido para 8TB após 12 meses de 
implantação e hoje possui uma capacidade de armazenamento 
de 20TB com perspectiva de aumentar para 30TB nos próximos 
anos e a segunda refere-se a adequações para o acesso externo, 
sendo necessários mais testes de segurança da informação e 
a obtenção de certificados de segurança dos dados e imagens 
veiculadas, atendendo assim os pré-requisitos do nível 2 de segu-
rança das informa do paciente em estabelecimento de saúde.

Palavras-chave: PACS, Benefícios, Inovação em Saúde.

AVANÇOS E BENEFÍCIOS APÓS 4 ANOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO 
DE IMAGENS (PACS) EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO FEDERAL DO RN: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes
Rafael Cavalcanti Contreras
Edwar Barbosa Couto
Nícolas Vinícius
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim



93

REFERÊNCIAS

FILHO, J.M.F; et al. OpenPACS – Sistema Open Source para 
Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas: Relato de 
Experiência em um Hospital Universitário, RECIIS – R. Eletr. de 
Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, v.7, n.2 – Suplemento, 
Ago., 2013 [www.reciis.icict.fiocruz.br];

FIRMINO, M; PEREIRA, S; VALENTIM, R; PACS - Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens Médica: Visão Introdutória 
e Usabilidade no Sistema de Saúde Brasileiro - VII CONNEPI, 
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2012;

SANTOS, A. N; Luís P. L. M; Arquivamento e Comunicação de 
Imagens Radiológicas na Formação Médica Online, Revista 
Brasileira de Educação Médica, 34 (4): 525-534; 2010;

MARQUES, P.M.A; SALOMÃO, S.C; PACS: Sistemas de Arquivamento e 
Distribuição de Imagens PACS: Picture Archiving and Communication 
Systems; Revista Brasileira de Física Médica, 2009.

Certificação de Sistema de Registro Eletrônica de Saúde da 
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e Conselho 
Federal de Medicina (CFM) - Cartilha Sobre Prontuário 
Eletrônico do Paciente – Segurança e Confidencialidade para a 
Informação do Paciente, fevereiro 2012.

AVANÇOS E BENEFÍCIOS APÓS 4 ANOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO 
DE IMAGENS (PACS) EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO FEDERAL DO RN: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes
Rafael Cavalcanti Contreras
Edwar Barbosa Couto
Nícolas Vinícius
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim



AVANÇOS NAS TERAPÊUTICAS 
ASSOCIADAS AO TRATAMENTO 
DE QUEIMADURAS

Vitor Leandro da Cunha
Graduando em Fisioterapia na Faculdade Maurício de Nassau/Natal-RN, 
pesquisador voluntário do Grupo de Estudos em Saúde Coletiva (GESC) 

pela Faculdade Maurício de Nassau, Tem experiência na área de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Reabilitação neurológica, Eletroterapia e Fisioterapia Dermato-Funcional.
E-mail: vitor.fisioterapianb@gmail.com

Rodrigo Marcel Valentim da Silva
Doutorando em Fisioterapia pela UFRN. Mestre em Fisioterapia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN (2012), na área de 
concentração de Avaliação e Intervenção no Aparelho Locomotor, aplicado à 

Plasticidade Muscular. Área de atuação na prevenção, promoção e reabilitação 
da saúde em Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

E-mail: marcelvalentim@hotmail.com

Larissa Camila da Silva
Graduando em Fisioterapia na Faculdade Maurício de Nassau/Natal-

RN,Tem experiência na área de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Terapia de exposição à realidade 

virtual, Aspectos físicos-funcionais relacionados ao envelhecimento, 
Reabilitação neurológica, Eletroterapia e Fisioterapia Dermato-Funcional.

E-mail: larissacamilla31@gmail.com



95

Gizele Pereira da Silva
Graduando em Fisioterapia na Faculdade Maurício de Nassau/Natal-

RN,Tem experiência na área de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Terapia de exposição à realidade 

virtual, Aspectos físicos-funcionais relacionados ao envelhecimento, 
Reabilitação neurológica, Eletroterapia e Fisioterapia Dermato-Funcional.

E-mail: gizelepereira20@gmail.com

INTRODUÇÃO

As queimaduras são lesões consequentes à atuação de agentes 
físicos, químicos ou biológicos sobre o revestimento cutâneo 
com repercussão sobre todo o organismo. A perda da função 
da pele, a retenção de fluidos e calor associada à formação de 
edema que resultará no choque hipovolêmico, tem sua maior 
incidência em ambiente domiciliar e em 56% dos casos são com 
crianças menores de 15 anos. 

São classificadas de acordo com a profundidade, sendo 
elas: Queimadura de 1° grau superficiais e lesa apenas a epider-
me podendo apresentar bolhas pequenas, Queimadura de 2° 
grau atinge toda a epiderme e parte da derme podendo ser 
superficial ou profunda, Queimadura de 3° grau considerada a 
mais grave, pois atinge a epiderme, derme e tecido subcutâneo.

As queimaduras atualmente se apresentam como um 
dos principais problemas de saúde pública que encontramos 
no Brasil, por ser a segunda causa de morte na infância, um 
dos agravos para que isso aconteça se apresenta como a falta 
de programas de orientação e prevenção para o atendimento 
a esses pacientes.
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MÉTODOS

O seguinte trabalho se apresenta como uma revisão da lite-
ratura, onde para a pesquisa foi realizada busca de artigos 
nos seguintes bancos de dados: Bireme, Lilacs, Scielo e Google 
Acadêmico utilizando os seguintes descritores: Queimaduras, 
Terapêutica, Tecnologia e seus respectivos termos em inglês. 
Foram encontrados 194 artigos sendo selecionados apenas 12 
após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para uso 
nesta revisão sendo constituída por estudos experimentais, 
relatos de caso e revisões literárias no período de 2007 até 2017 
publicados nas bases de dados já descritas.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Espera-se que com o avançar dos anos as técnicas de aborda-
gem primária ao paciente queimado bem como o tratamento 
clinico e funcional tenha evoluído de maneira constante, visan-
do sempre buscar uma melhor terapêutica a fim de reduzir 
o tempo de internação hospitalar e o risco de infecções, que 
podem levar a complicações secundárias.

Além de reduzir o tempo de internação hospitalar e o 
risco de infecções, espera-se que com o avanço dos anos tenham 
se pensado em abordagens terapêuticas voltadas a reabilitação 
funcional desse paciente.
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DISCUSSÃO

Ambos os estudos apresentam terapêuticas já utilizadas há 
alguns anos e novidades terapêuticas recém-descobertas e 
ainda em estudos, dentre as técnicas encontradas destaca-se: 
Oxigenoterapia hiperbárica geralmente associadas ao trata-
mento de queimaduras térmicas, Enxerto de pele, Matriz dérmi-
ca bovina, Laser de baixa intensidade, Ultrassom terapêutico, 
Cinesioterapia imediata e mais atualmente tem se estudado 
o uso do curativo biológico utilizando a pele de peixe, pois a 
mesma apresenta semelhanças à pele humana e demonstrou 
redução dos índices de infecção devido a sua utilização para 
que a região lesada não fique descoberta a mesma vem sendo 
utilizada como um curativo temporário até que se encontre 
alternativa terapêutica para o paciente.

Todos os tratamentos buscam sempre trazer com maior 
eficácia uma boa cicatrização e técnicas que permitam um 
maior retorno funcional do paciente, o propiciando melhor 
amplitude de movimento, elasticidade da região lesada para 
que com isso diminua contraturas decorrentes do processo 
cicatricial. Pode se concluir que ao longo dos anos obtivemos 
avanços tecnológicos e científicos que permitiram uma melhor 
assistência a queimados e contribuindo assim para diminuição 
do período de assistência hospitalar e diminuição dos riscos de 
infecção, bem como alternativas terapêuticas que permitem um 
melhor ganho funcional a esse paciente.

Palavras-chave: Queimaduras, Terapêutica, Tratamento.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Saúde na Escola (PSE) é uma intervenção inter-
ministerial que objetiva oferecer atividades de detecção de 
agravos, prevenção de doenças e promoção da saúde aos estu-
dantes da rede pública de ensino brasileiro. O desenvolvimento 
dessas propostas no ambiente escolar requer a integração entre 
os profissionais da área da saúde e da educação, motivo que faz 
com que sejam propostas nas normatizações desse programa o 
PSE a oferta de capacitações. O Objetivo é identificar a oferta de 
capacitação aos profissionais da Estratégia Saúde da Família e 
Saúde Bucal para atuação no Programa Saúde na Escola. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo avaliativo, com abordagem quantitativa, 
com dados coletados a partir de questionário construído com base 
nas normatizações do programa. Essa etapa aconteceu entre os 
meses de maio e julho de 2017 em 24 Unidades de Saúde da Família 
do Município de Natal, onde foram entrevistados 105 profissionais.

RESULTADOS

Quando questionados sobre o fato de sentirem-se capacitados 
para atuar no Programa Saúde na Escola PSE, 94,3% referiram 
sentirem-se capacitados para realizarem às ações propostas 
pelo programa, enquanto uma minoria de 5,7% afirmou não 
estar capacitado para isso. No entanto, 69,5% dos profissio-
nais referiram não terem participado de capacitações, o que 
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demonstra uma presença discreta de capacitações para esse 
objetivo no município. Tratando-se dos responsáveis por promo-
ver tais capacitações, 25,7% dos que afirmaram ter participado 
de cursos e que estes, declararam que foram promovidos pelas 
Secretaria Municipal de Saúde ou de Educação. Além desses, 
4,8% dos profissionais de saúde referiram que essas capacitações 
foram realizadas por outros órgãos e instituições. Sendo assim, 
entende-se, que mesmo acontecendo o processo de educação 
permanente, os profissionais em sua maioria ainda estão fora 
do processo de educação em saúde previsto  pelo programa. 

DISCUSSÃO

Observou-se que a maioria dos profissionais sentem-se capaci-
tados para atuarem no Programa Saúde na Escola PSE, apesar 
de muitos não terem participado de capacitações. Essas são 
principalmente realizadas pelas gestões de saúde e educação 
municipais. Reforça-se a necessidade de incentivo ao processo 
de educação permanente desses profissionais, já que fragilidades 
concernentes ao conhecimento podem impactar negativamente 
no processo de abordagem das temáticas previstas pelo programa.

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Capacitação em 
Serviço, Saúde Escolar.
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INTRODUÇÃO

A atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade, sendo o contato preferencial 
dos usuários, e a principal porta de entrada da Rede de Atenção 
à Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da aces-
sibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da integra-
lidade, da atenção, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. Considera o sujeito em sua 
singularidade e inserção sociocultural, caracterizando-se por 
um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção e manutenção da saúde, 
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabili-
tação, redução de danos, objetivando uma atenção que impacte 
na autonomia das pessoas, nos determinantes e condicionantes 
de saúde das coletividades (BRASIL, 2011a).

No interesse em realizar assistência e educação em 
saúde através de distâncias geográficas e temporais, surge o 
Telessaúde para aproximar o conhecimento e estabelecer auto-
nomia aos profissionais isolados nas suas unidades de saúde, a 
partir do uso de tecnologias de informação e comunicação, cola-
borando com informações que contribuirão para a otimização 
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do atendimento ao público. O Telessaúde Brasil Redes é integra-
do por gestores da saúde, instituições formadoras de profissio-
nais e serviços de saúde do SUS, sendo constituído por: a) Núcleo 
de Telessaúde Técnico-Científico (instituições formadoras e de 
gestão e/ou serviços de saúde responsáveis pela formulação e 
gestão de Teleconsultorias, Telediagnósticos e Segunda Opinião 
Formativa); e b) Ponto de Telessaúde (serviços de saúde a partir 
dos quais os trabalhadores e profissionais do SUS demandam 
Teleconsultorias e/ou Telediagnósticos) (BRASIL, 2011b).

O processo de solicitação e de resposta de uma telecon-
sultoria ocorre entre um ou mais profissionais de saúde solici-
tantes de uma equipe de AB/ESF e um ou mais teleconsultores 
vinculados a um Núcleo de Telessaúde. Seja na forma assíncrona 
(teleconsultoria realizada por meio de mensagens off-line.) ou 
síncrona (teleconsultoria realizada em tempo real, geralmen-
te por chat, web ou videoconferência), há a mediação por um 
profissional Telerregulador, obedecendo aos prazos definidos 
pela legislação vigente. Caso o conteúdo da resposta de uma tele-
consultoria assíncrona seja pertinente e replicável nos contextos 
regionais e/ou nacional de saúde, poderá vir a se transformar, 
após um processo de anonimização e de revisão por pares profis-
sionais, em uma Segunda Opinião Formativa (SOF 8), e ser dispo-
nibilizada pela Biblioteca Virtual em Saúde (BRASIL, 2013).

A teleconsultoria consiste na consulta registrada por 
meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o 
fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações 
de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. O prazo 
regular para envio da resposta à Teleconsultoria Assíncrona (em 
forma de texto) não deve exceder o prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas a contar do recebimento da consulta. A resposta 
deverá atender ao questionamento levantado e contribuir com 
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a educação permanente dos profissionais envolvidos, amplian-
do sua capacidade e autonomia na resolução de casos seme-
lhantes. (BRASIL, 2011b). Assim, o Programa de Teleconsultoria 
permite a estruturação de rede integrada para transmissão de 
informações aos profissionais que se encontram em localida-
des distantes dos grandes centros e que não contam com uma 
disponibilidade de acesso a outros meios de continuidade de 
atendimento avançado, ou acesso a outros especialistas para dar 
suporte nessa resolutividade do processo, contribuindo para a 
consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Pode-se afirmar, assim, que o uso da teleconsultoria proporcio-
na grandes benefícios sociais e econômicos para o SUS e para 
a população; primeiro, por propiciar educação à distância de 
forma continuada, e, em consequência, por manter a perma-
nência dos profissionais nos seus locais de atuação e, segundo, 
por reduzir os custos de encaminhamento do paciente ao nível 
secundário para atendimento especializado (GUIMARÃES, 2015).

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi realizar uma 
análise quantitativa e qualitativa das ações promovidas pelas tele-
consultorias do núcleo de Telessaúde do RN, avaliando como está 
o uso do serviço; como os usuários estão avaliando o serviço; quais 
usuários estão usando o serviço e onde estão esses profissionais.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório e de abordagem quantitativa 
e qualitativa com a finalidade de avaliar o impacto promovido 
pelo programa Telessaúde Brasil Redes nos serviços desenvol-
vidos pelos profissionais de saúde no estado do Rio Grande do 
Norte e Paraíba. Neste sentido, foram analisados os seguintes 
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indicadores para avaliação das ações propostas pelo Programa: 
quanto à utilização da ferramenta de teleconsultoria, o grau de 
formação dos profissionais; quais foram os códigos CIAP-2 das 
abordagens mais frequentes entre os solicitantes de telecon-
sultorias, como forma de aferir os principais temas de dúvi-
das; quais municípios mais demandaram as teleconsultorias; o 
grau de satisfação dos usuários solicitantes diante das respostas 
devolvidas pelos profissionais de núcleo de telessaúde; a quan-
tidade de encaminhamentos de pacientes que foram evitados, 
de acordo com os profissionais solicitantes.

Ainda no que concerne à metodologia do trabalho, o 
estudo analisou os registros de 10.042 teleconsultorias, as quais 
foram realizadas entre os anos de 2014 e 2016. Cabe mencio-
nar que no referido trabalho, não foram utilizados como dados 
teleconsultorias testes, muito embora, o núcleo realize capa-
citações e estas sejam efetuadas no momento do treinamento 
dos profissionais. Com relação ao perfil da amostra, trata-se de 
teleconsultorias realizadas por profissionais de básico, médio e 
superior que realizaram alguma teleconsultoria nesse período. 
Todas as informações analisadas teve como base os dados do 
Núcleo de Telessaúde do RN. No que se refere à composição do 
núcleo, atualmente o núcleo Telessaúde Rio grande do Norte 
conta com um total de 14 profissionais envolvidos nas atividades 
de teleconsultoria, entre Teleconsultores e Telerreguladores, das 
áreas de saúde de enfermagem, psicologia, medicina de família 
e comunidade, nutrição, odontologia e otorrinolaringologia.
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RESULTADOS

Atualmente, o núcleo possui um total 3.868 profissionais de 
saúde cadastrados na plataforma de telessaúde, tornando-os 
aptos a solicitarem teleconsultorias. Durante o período anali-
sado, 110 municípios do Rio Grande do Norte (RN) fizeram uso 
da teleconsultoria; já na Paraíba 69 municípios demandaram 
alguma teleconsultoria. Considerando as demandas em função 
dos estabelecimentos de saúde atendidos nestes municípios, 
586 correspondem às demandas do RN e 121 da Paraíba. Cabe 
ressaltar que as capacitações in loco tem um papel importante 
na divulgação e utilização da plataforma e neste período foram 
realizadas 78 capacitações.

Analisando o total de 10.042 teleconsultorias, 4.526 foram 
provenientes de profissionais de nível básico/médio, das quais 3470 
foram demandadas por Agentes Comunitários de Saúde; e 5.516 
provenientes de profissionais de nível superior, das quais 1.400 por 
médicos, 1.380 por enfermeiros e 2.209 por odontólogos, corres-
pondendo a 90,45% de todas as teleconsultorias de nível superior.

Quanto ao aspecto das classificações de CIAP-2 das tele-
consultorias mais frequentes, destacam-se: A77 – dengue e 
outras doenças virais NE, A98 - medicina preventiva/manuten-
ção da saúde e D82 – doença dos dentes/gengivas, nesta respec-
tiva ordem, como sendo as mais demandadas.

Observando a distribuição espacial e capilaridade do 
programa, dentre os municípios que mais demandaram tele-
consultorias está o município de Natal, seguidos dos municípios 
de Santa Cruz, Canguaretama e São Paulo do Potengi, o que 
demonstra um alto poder de penetração do programa. 

Segundo pesquisa realizada com os solicitantes duran-
te a avaliação das respostas enviadas de suas respectivas 
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teleconsultorias, um total 246 encaminhamentos foram evita-
dos, considerando que de todas as 10.042 teleconsultorias reali-
zadas no período, apenas 411 foram finalizadas. Nestas mesmas 
avaliações, das 411 teleconsultorias finalizadas, 385 se conside-
raram satisfeitos ou muito satisfeitos.

DISCUSSÃO

Os dados mostram que houve uma aproximação temática entre 
as demandas enfrentadas pelas unidades básicas de saúde, 
condizentes com os problemas sazonais existentes, o que pôde 
ser observado, por exemplo, no ano de 2016, período em que 
houve muitas dúvidas relacionadas ao tema dengue e outras 
viroses, devido ao surto vivenciado naquele ano, no período de 
fevereiro à abril. Estes problemas enfrentados pela população 
e pelos profissionais de saúde foram refletidos nas solicitações 
de teleconsultorias, confirmando as necessidades cotidianas 
dos trabalhadores das unidades de saúde e a importância desse 
programa como colaborador na assistência diária.

Com relação à avaliação da Plataforma do Telessaúde 
como sistema fundamental para capacitar a Atenção Básica e 
qualificar o atendimento, ressalta-se que a maioria dos usuários 
não avaliou qualitativamente o sistema, o que comprometeu a 
análise do grau de satisfação, refletindo, portanto, num valor 
que, muito provavelmente, seria mais representativo. Mas de 
todas as avaliações finalizadas, houve um número bastante 
considerável dos que ficaram satisfeitos com a Plataforma.

Os resultados demonstram que os usuários se tornam 
mais satisfeitos à medida que utilizavam e tem maior conta-
to com o sistema. Nesse sentido, a ocorrência de um maior 
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número de capacitações in loco destinadas aos profissionais, 
com a presença de uma maior participação dos usuários impli-
ca, consequentemente, num melhor entendimento da funcio-
nalidade da Plataforma, e por conseguinte reflete numa melhor 
aprovação da mesma. É notável a positividade na avaliação geral 
do Telessaúde, atestando que se trata de um sistema indispen-
sável para evolução, qualificação e redirecionamento adequa-
do dos atendimentos na Atenção Básica, além de garantir a 
educação permanente e continuada dos profissionais, servindo 
como estratégia de fortalecimento. Dessa forma, o Telessaúde, 
através das teleconsultorias, se consolida enquanto ferramenta 
propositiva de melhoria da qualidade dos serviços de saúde e 
de educação permanente dos profissionais.

Palavras-chave: Telessaúde, Teleconsultorias, Atenção Básica, 
Capacitações, Profissionais.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma proposta de intervenção na qual 
o produto é um sistema computacional que sustenta-se na 
proposta da plataforma de educação à distância AVASUS – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS. A plataforma tem 
como objetivo democratizar a formação em saúde, qualificando 
a gestão e assistência no SUS. Nela, é possível encontrar cursos 
que são ofertados por instituições de ensino com excelência no 
processo de Educação à Distância (EaD) de todo o país. Porém, 
esse projeto encontra duas dificuldades em sua proposta que, 
atualmente, são inerentes à seu viés educacional: a primeira 
é que há um distanciamento entre o que consta no certifica-
do convencional (emitido por instituições de ensino) e o que 
o estudante realmente possui de competência ou aptitude.  
A segunda dificuldade está relacionada com os ciclos muito 
longos de certificação em curso, que contribui para grandes 
taxas de evasão dos estudantes. Assim, este trabalho pretende 
construir uma solução para esses dois problemas através de 
uma ferramenta de monitoramento de certificação discente. A 
ideia é implementar projetos pedagógicos gamificados (KAPP, 
2012), que são mais flexíveis e dinâmicos, em que será conside-
rado apto para certificação o estudante que demonstrar domí-
nio de um conjunto de habilidades mais granular do que aqueles 
certificados pelos cursos convencionais.
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MÉTODOS

Na prática, foi implementado um sistema web que permite ao 
aluno acompanhar seus progressos e elegibilidade à certificação 
nos módulos em que está matriculado, como também consultar 
seus certificados já emitidos. Para a construção desse sistema, 
foram utilizadas as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP.  
O ciclo de desenvolvimento foi acelerado através do emprego dos 
frameworks Laravel (PHP), Bootstrap (CSS) e jQuery (Javascript).

RESULTADOS

A aplicação permite que os gestores da plataforma realizem a confi-
guração de certificação dos cursos do AVASUS, exercendo o papel 
de gestor inteligente no processo de certificação de seus usuários.

Desta maneira, uma nova visão acerca de certificação é 
produzida, uma vez que o certificado deixa de ser um docu-
mento de conteúdo formal geral. Isso ocorre pois toda evolução 
realizada por um aluno em seu itinerário formativo está dire-
tamente ligada à obtenção de novas habilidades e capacidades, 
que correspondem a uma evolução em sua condição de profis-
sional, sendo assim possível de ser certificado.

DISCUSSÃO

A solução é eficiente porque, com o processo de aprendizado 
gamificado e com os ciclos de certificação propositalmente 
menores, a facilidade que o aluno tem de mostrar assiduidade 
é ampliada. E isto é o equivalente a dizer que os alunos estarão 
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mais engajados no aprendizado (KLOCK et al., 2015). Além disso, 
a certificação inteligente também contará com um outro uso: 
ela permitirá montar arquétipos de busca passíveis de utiliza-
ção para enquadramento de perfis profissionais, de maneira 
que os certificados emitidos no AVASUS serão usados para sele-
cionar candidatos com as habilidades desejadas para preenche-
rem determinados postos de trabalho. 

Palavras-chave: AVASUS, certificação dinâmica, formação 
profissional, gamificação.
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INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD) vem se consolidando como refe-
rência importante para uma mudança no ensino como um 
todo (MORAN, 2009). A modalidade inicialmente foi concebida 
como uma alternativa para incluir na educação de qualidade, 
pessoas isoladas geograficamente ou sem disponibilidade para 
os horários do ensino tradicional (ALVES, 2011). Com a evolu-
ção das tecnologias, a modalidade popularizou-se também nos 
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grandes centros, para o treinamento de profissionais em exer-
cício. Pessoas que precisam trabalhar, e que não conseguem 
conciliar o trabalho com a modalidade presencial.

Umas das tecnologias mais utilizadas na EaD são os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), que são sistemas 
de informação fortemente caracterizados pelas interações entre 
os usuários, baseados em tecnologia e-Learning. Desta forma, 
as interações com objetos de aprendizagem e sua relação com o 
aproveitamento no curso podem trazer informações valiosas para 
melhoria da qualidade nos processos de ensino-aprendizagem.

Este artigo analisa dados de um curso de especialização a 
distância com o intuito de mapear informações que poderiam ser 
relevantes para avaliação da qualidade do curso. Estas informações 
foram extraídas de um AVA, e a análise será realizada consideran-
do aspectos sociotécnicos da situação da EaD no país, estabelecen-
do relações e comparações com os dados coletados neste estudo.

MÉTODOS

Neste trabalho foram analisadas cinco turmas do curso de 
Pós-graduação (Especialização) em Saúde da Família, a distân-
cia, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Moodle. Público-alvo: médicos, enfermeiros e cirurgiões-den-
tistas. Cada turma possui 13 disciplinas, com a quantidade de 
alunos variando de acordo com a edição do curso. As turmas 
selecionadas como amostras ocorreram no período entre março 
de 2013 a março de 2015, e estão descritas conforme a Tabela 1.
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Tabela 1 – Nomenclatura das turmas analisadas, período 
de realização e quantidade de alunos por turma.

Nome da Turma Período do curso Quantidade 
de alunos

Turma 1 mar 2013 até mar 2014 633

Turma 2 nov 2013 até nov 2014 320

Turma 3 mar 2014 até mar 2015 259

Turma A mar 2014 até mar 2015 581

Turma B mar 2014 até mar 2015 98

As duas últimas turmas (Turma A e B) correspondem 
à mesma oferta do curso de Especialização em Saúde das 
Famílias e das Comunidades, pois esta foi dividida em duas 
subturmas (A e B). A subturma A é dedicada aos enfermeiros, 
cirurgiões-dentistas, e médicos vinculados ao Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB 2014) 
dos estados de Pernambuco e Paraíba. Já a subturma B foi ofer-
tada exclusivamente para os médicos vinculados ao terceiro 
ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil dos estados de 
Pernambuco e Paraíba. Esta divisão foi necessária para fins de 
organização e gestão da turma, uma vez que cada programa 
possui especificidades próprias.

As turmas escolhidas se devem ao fato delas já terem 
sido finalizadas. A análise de dados deste trabalho envolve as 
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notas finais obtidas pelos alunos, e estatísticas obtidas a partir 
destas, que cursaram as cinco turmas dos cursos apresentadas.

Nesta análise, os professores tutores, bem como a equipe 
pedagógica do curso foram as mesmas, de forma que, os alunos 
estão sendo submetidos a um mesmo ambiente de execução 
para as diferentes turmas, evitando que tenhamos uma inter-
ferência nos dados por o curso estar sendo ministrado por dife-
rentes profissionais nas turmas analisadas.

O objeto de estudo é a métrica Nota Final das disciplinas, 
pelo fato desta ser uma informação sempre presente nas disci-
plinas e uma interpretação direta e simplificada: Nota Final é a 
avaliação final de um aluno em um componente curricular, para 
determinar se este será aprovado ou não neste componente. Os 
objetivos deste trabalho são:

• Comparar se há diferença na execução de diferentes 
turmas do mesmo curso, com base na média e variância 
da informação da Nota Final das disciplinas;

• Analisar a tendência de evasão do curso, comparando ao 
dado do Censo EaD 2013 (ABED, 2013): Evasão nos cursos 
regulamentados totalmente a distância: 19,06%.

Estes objetivos partem de algumas questões relacionadas 
às dificuldades enfrentadas na condução de um curso de EAD, 
por exemplo, controlar e conhecer o comportamento dos dados 
das turmas ofertadas mais precisamente no que tange dados 
sobre evasão nas turmas. Esse tipo de estudo é fundamental 
para que seja possível avaliar a eficiência das melhorias reali-
zadas sobre o sistema ao longo das diferentes turmas, com o 
objetivo de aumentar a retenção, entre outros.
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Para conduzir este estudo, foi realizada inicialmente 
uma análise exploratória dos dados para um entendimento 
mais amplo dos mesmos, em seguida foram realizados testes 
de aderência para verificação da normalidade dos dados sobre 
as notas finais e por fim os testes de hipótese adequados para 
estudar a taxa de evasão.

RESULTADOS

Utilizaram-se os métodos não paramétricos, dado a não norma-
lidade dos dados, para as análises propostas a seguir. Para este 
trabalho, foram realizados dois tipos de testes de hipóteses:
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• O primeiro, para testar se as médias gerais de cada 
turma e variâncias poderiam ser consideradas iguais, 
foi utilizado os testes não paramétricos de Wilcoxon e o 
Kruskal-Wallis aplicado a todas as turmas, tomadas duas 
a duas. As hipóteses nula e alternativa do teste estão 
descritas a seguir (Hipótese nula: H0 e hipótese alter-
nativa: Ha, onde µ1 e µ2 são as médias e σ2

1  e
  σ2

2 são as 
variâncias das notas das disciplinas das turmas).

H0: µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2

H0, as médias das notas das disciplinas 

das turmas são iguais. 

Ha, as médias das notas das disci-

plinas das turmas são diferentes.

H0 : σ21 = σ22 
Ha : σ21 ≠ σ22

H0, as variâncias das notas disciplinas das 

turmas são iguais. 

Ha, das notas das disciplinas 

das turmas são diferentes.

• No segundo, foi realizado o teste de proporção para uma 
amostra (método Qui-Quadrado), onde foi verificado se 
os as turmas atingiam uma taxa de evasão menor que 
19,03%, ou seja, inferior ao dado do CENSO EaD 2013 
(ABED 2013). As hipóteses nula e alternativa do teste 
estão descritas a seguir (Hipótese nula: H0 e hipótese 
alternativa: Ha).

H0: p ≤ 0.1903 
Ha: p > 0.1903

H0, a proporção de evasão é, no máximo, 

igual a 19,03% Ha, a proporção de evasão é 

maior que 19,03%
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As Tabelas 2 e 3 apresentam parte dos resultados suma-
rizados dos testes das hipóteses realizados neste trabalho.

Tabela 2 – p-values dos testes de hipótese da média (µ), dois 
a dois, usando os testes Wilcoxon e Kruskal-Wallis.

Teste Mann-Whitney-
-Wilcoxon Kruskal-Wallis Decisão 

sobre H0

TURMA 1 TURMA 2 8,1E-02 7,7E-02 Não rejeita

TURMA 1 TURMA 3 1,9E-02 2,0E-02 Rejeita

TURMA 1 TURMA A 1,4E-02 1,5E-02 Rejeita

TURMA 1 TURMA B 2,6E-02 2,6E-02 Rejeita

TURMA 2 TURMA 3 2,2E-01 2,1E-01 Não rejeita

TURMA 2 TURMA A 1,4E-01 1,3E-01 Não rejeita

TURMA 2 TURMA B 3,6E-01 3,4E-01 Não rejeita

TURMA 3 TURMA A 8,8E-01 8,6E-01 Não rejeita

TURMA 3 TURMA B 8,8E-01 8,6E-01 Não rejeita

TURMA A TURMA B 8,4E-01 8,2E-01 Não rejeita
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Tabela 3 – p-values dos testes de evasão 
utilizando o método Qui-Quadrado.

TURMA 1 TURMA 2 TURMA 3 TURMA A TURMA B

p-value
Decisão 
sobre H0

0,00089

Rejeita

0,85

Não rejeita

0,99

Não rejeita

0,99

Não rejeita

0,99

Não rejeita

DISCUSSÃO

Observa-se a partir dos dados da Tabela 2, que a Turma 1 quan-
do comparada com as demais turmas, para um nível de signi-
ficância de 0.05, a decisão foi de rejeitar a hipótese nula que 
tinha como suposição que as médias gerais eram iguais para as 
turmas, exceto para a comparação com a turma 2, tendo, nestes 
casos, fortes indícios que os comportamentos das médias das 
notas dos cursos são diferentes. Para as demais comparações, 
par a par, a decisão foi de não rejeitar a hipótese nula, logo, não 
se tem evidências suficientes para concluir se os cursos tendem 
a manter um padrão de média geral igual entre as turmas anali-
sadas.Os resultados observados confirmam o fato que após a 
Turma 1, diversos ajustes passaram a ser feitos na plataforma 
e na administração da oferta do curso em si, além do fato de 
que o Know-how da equipe cresce ao longo das turmas. Por isso 
nota-se uma tendência de maior semelhança entre as edições do 
curso a partir da Turma 1, bem como um similaridade destoante 
da Turma 1 em relação às outras turmas.
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Analisando a variância das notas das turmas, podemos obser-
var um fenômeno que deixa mais claro e evidente que o compor-
tamento de execução das turmas começou a ficar mais estável a 
partir da Turma 3, quando todas as comparações entre a Turma 3, 
Turma A e a Turma B demonstram que não podemos concluir que 
eles tiveram comportamento diferente em torno da variância das 
suas notas. No entanto, para as comparações das turmas anteriores 
com as demais, temos fortes evidências que os comportamentos das 
turmas, por meio da variância, foram diferentes.

Com relação à taxa de evasão, quando comparado a dados 
estatísticos do Censo EaD (ABED, 2013), podemos perceber na 
Tabela 3 que, a partir da Turma 2, não rejeitamos a hipótese 
nula de que a taxa de evasão estaria menor ou igual a 19,03%. No 
entanto, para a Turma 1, foi rejeitada esta hipótese, fornecendo 
uma forte evidência de que a taxa de evasão, neste caso especi-
fico, fora maior que 19,03% conforme especificado na literatura. 
Esta evidência endossa o fato de que as edições posteriores à 
Turma 1 passaram por adequações na forma de condução do 
curso que ocasionou uma tendência da taxa de evasão a se apro-
ximar, ou ficar menor, que a informada na literatura.

Por fim, este trabalho buscou apresentar direções para o 
melhor aproveitamento dos dados gerados em sistemas de EaD 
com o objetivo de melhorar a qualidade do mesmo. Problemas 
como evasão e retenção, por exemplo, representam dificuldades 
latentes em nestes tipos de aplicações. 

Palavras-chave: monitoramento de dados; educação a distân-
cia; análise estatística.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, 57% do total de parto sucedido no país são cesarianas, 
ocorrendo um total de 85% dos partos cesarianos em servi-
ços privados e 40 % em serviços públicos, sendo relevante o 
aumento progressivo do padrão de nascimentos por cesarianas 
no país (BRASIL, 2016). Assim, torna-se essencial a manuten-
ção e alimentação dos serviços de informação de saúde, sendo 
indispensáveis para o acompanhamento e estabelecimento dos 
diagnósticos situacionais referentes à saúde materno infantil 
ofertada em todo país.

Através do departamento de informática do SUS 
(DATASUS) torna-se possível obter dados de registros sistemá-
ticos, sendo o sistema de nascidos vivos (SINASC) um dentre os 
diversos sistemas de informação em saúde desenvolvidos pelo 
DATASUS (BRASIL, 2017). Implantado em 1990 pelo ministério da 
saúde, o sistema de informação de nascidos vivos (SINASC), tem 
o objetivo de compilar informações epidemiológicas que abran-
gem informações referentes ao nascimento informados em todo 
país, possibilitando assim monitorar e subvencionar interven-
ções relacionadas à assistência materno infantil (BRASIL, 2008).
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo transversal de caráter quanti-
tativo baseado em dados compilados no sistema de informação 
sobre nascidos vivos (SINASC), as variáveis analisadas foram o 
tipo de parto realizado, vaginal ou cesáreo, e local da ocorrência 
do parto de acordo com a residência da genitora, sendo distri-
buídos pelas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e 
sul. Os dados analisados abrangeram os partos ocorridos com 
início no dia primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de 
2015, ao longo de todo território nacional.

RESULTADOS

Os dados analisados demonstraram um quantitativo total de 
3.017.668 partos, sendo 1.339.673 partos vaginais e 1.674.058 
partos cesarianos, com 3.937 ignorados. A região Sudeste 
destaca-se com 487.367 partos vaginais; seguindo com a região 
Nordeste, com 424.864 partos vaginais; região Norte, com 
172.110 partos vaginais; região Sul, com 160.441 partos vaginais 
e o Centro-Oeste, com 94.891 partos vaginais (BRASIL, 2015).

Com 707.549 partos cesarianos, a região Sudeste nova-
mente lidera; seguindo a região Nordeste com 419.928 partos 
cesarianos; a região Sul, com 245.942 partos cesarianos; a região 
Centro-Oeste com 152.321 partos cesarianos e por fim a região 
Norte, com 148.318 partos cesarianos (BRASIL, 2015).

As regiões Norte e Nordeste, destacaram-se obtendo um 
quantitativo maior de partos vaginais quando comparados aos 
partos cesarianos no mesmo período estudado. A região que 
se observou maior quantitativo de partos por via ignorada foi 
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o Nordeste com 1.582 partos, seguido pela região Sudeste com 
1.316 parto, região Norte com 496 partos, região Centro-Oeste 
com 397 partos, região Sul com 146 partos (BRASIL, 2015).

DISCUSSÃO

Evidenciou-se um padrão de nascimento em ascensão identifi-
cado no Brasil no que se refere aos 334.385 partos cesarianos a 
mais quando comparado com parto por via vaginal ocorridos 
durante o ano de 2015 (BRASIL, 2015) No Brasil é direito da 
gestante, quando em situação eletiva, optar pela realização da 
cesariana, porém, a realização do procedimento só é autorizada 
a partir da 39ª semana de gestação, garantindo a integridade 
e segurança do binômio materno fetal, preservando também 
a autonomia profissional frente à situação específica em cada 
caso (BRASIL, 2016).

Por conseguinte, a falta de prática no manejo do parto 
por via vaginal pelo médico, a crença de que a via cirúrgica é 
mais segura ou o desconhecimento real do benefícios e riscos 
atrelados aos procedimentos pela genitora, além da adequação 
da gestante à agenda do médico, são alguns dos fatores etioló-
gicos identificados que concretizam a escolha pela realização 
da cesariana e seu aumento em todo país (RISCADO; JANNOTTI; 
BARBOSA, 2016; BARROS et al., 2011).

Assim, o uso dos sistemas de informação tem se tornado 
indispensável, sendo uma poderosa ferramenta na monitoração 
e avaliação da assistência materno infantil prestada, favorecen-
do o detalhamento situacional dos serviços de saúde, contri-
buindo com a tomada de decisões de alta responsabilidade e 
relevância social (BRASIL, 2016) Com isso, através de frequentes 
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avaliações do cenário nacional, municípios e estados, nos possi-
bilitou perceber alterações consideráveis que podem direta-
mente ou indiretamente desfavorecer a melhoria da qualidade 
de vida ofertada aos cidadãos em todo país.

Dessa forma, através do diagnóstico situacional, o Brasil 
ao longo dos anos tem sintetizado e implementado projetos, 
diretrizes e programas como a rede cegonha, lista de verifica-
ção da organização mundial da saúde (OMS) para parto segu-
ro, diretrizes nacionais para parto normal, além de outros que 
visam fortalecer a rede e assegurar uma assistência materno 
infantil de qualidade, visando diminuir não apenas o aumento 
de parto cesarianos, mas promover assistência de qualidade, 
resolutiva e eficaz.

Deste modo, apesar do significativo número de cesaria-
nas realizadas no Brasil, diversas ações desenvolvidas e imple-
mentadas ao longo de anos tem contribuído para melhoria da 
qualidade da assistência materno infantil prestada aos cidadãos 
em todo território nacional. No entanto, apesar de todo esforço 
o número permanece ainda significativo, tornando essencial 
o desenvolvimento de novas estratégias que busquem redire-
cionar e identificar possíveis fragilidades determinantes para 
a constância de práticas que favoreçam a realização desneces-
sárias do parto por via cesariana no Brasil.

Palavras-chave: sistema de informação em saúde, obstetrícia, 
serviços de saúde materno-infantil, cesárea, parto normal.
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INTRODUÇÃO

Segundo o Relatório Anual do Desenvolvimento 2012, divulgado 
pelo Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento, 24,3% 
dos alunos brasileiros abandonam a escola antes de completar 
a última série, sendo a 3ª maior taxa de evasão escolar entre 
100 os países com maiores índices de desenvolvimento humano 
(PNUD, 2013). Este é um indicativo de que se precisam revisar 
as práticas pedagógicas atuais.

Tendo isso em vista, instituições educacionais públicas e 
privadas de todo o Brasil tem aumentado a inclusão de outras 
tecnologias ao seu material didático. Segundo o Censo EaD 
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Brasil 2015, cerca de 55,13% do material utilizado corresponde 
a recursos multimídia – dentre vídeos, simulações online, jogos 
e textos digitais que não sejam livros –, sendo 44% deles produ-
zido de maneira completamente autônoma, exigindo inovação 
tecnológica constante (ABED, 2016).

Os profissionais da educação veem na utilização de tais 
recursos uma alternativa para aperfeiçoar a forma como os 
estudantes adquirem conhecimento, uma vez que o acesso da 
população às novas tecnologias, ainda que restrito, é crescente, 
de modo que os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem 
proporcionam uma gama de soluções possíveis para essa nova 
necessidade educacional, dentre elas a utilização da aprendi-
zagem baseada em cenários virtuais. Tal ferramenta integra 
inovações tecnológicas e pedagógicas – tendo contribuições 
de sistemas de comunicação e informação, psicologia e teorias 
educacionais – e cria situações que, preferencialmente, se 
aproximem de experiências do mundo real, sendo a base para 
a realização de atividades. Os cenários virtuais devem prover 
informação ao estudante à medida que o estimula a buscar novas 
soluções para o problema apresentado, gerando conhecimento.

Este tipo de abordagem é o alicerce para uma proposta 
condizente com as necessidades de uma sociedade deficiente 
em instituir qualidade na educação. Mas, para tal, é preciso 
identificar e definir quais funcionalidades e características de 
um software educacional baseado em cenários virtuais refletem 
num aumento de aprendizado, de modo a evitar que a educação 
em ambientes virtuais reproduza as mesmas falhas do modelo 
tradicional de ensino. Dentro deste contexto, este artigo traz 
uma análise comparativa de ferramentas educacionais, apre-
sentando e discutindo os resultados e sua contribuição para a 
geração de conhecimento.
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MÉTODOS

Este trabalho se trata de uma pesquisa documental e biblio-
gráfica, onde a metodologia adotada para a sua realização 
consistiu, primeiramente, no levantamento de ferramentas 
educacionais baseadas em cenários virtuais, tendo como fonte 
de dados publicações que as descrevessem (ou a própria ferra-
menta, quando aplicável), levando em conta os resultados apre-
sentados por elas.

Após o levantamento de dados, foram selecionadas 
cinco ferramentas, tendo o cuidado de escolher as que fossem 
distintas tanto em sua aplicação quanto nas plataformas em 
que foram desenvolvidas: Oppia1, Financial System Simulator 
(FSS), Supply Chain Simulator (SCS), o programa Robotic Mission 
to Mars: Mission Control (RMM) e o SABER Comunidades (SC).

Selecionadas as ferramentas, iniciou-se então o proces-
so de identificação das suas funcionalidades mais relevantes, 
classificando-as de acordo com as características e subcaracte-
rísticas de qualidade da norma ISO 25010, para através de uma 
análise comparativa constatar os aspectos comuns a todas as 
aplicações. No caso do FSS e do SCS, foram verificados os traba-
lhos de Santos (2002) e Siddiqui et al. (2008), respectivamen-
te; para o RMM foram analisados o trabalho de Mathers et al. 
(2012) e a página web Mars Landing Site Research; para o SABER 
Comunidades, foram analisados os trabalhos de Diniz (2015) e 
de Gusmão et al. (2014), além da própria ferramenta; enquanto 
que para a Oppia, foi analisada apenas a própria ferramenta.

1 Oppia na web: https://www.oppia.org/. Acesso em Fevereiro/2017.
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RESULTADOS

Ao fim da análise das ferramentas selecionadas foi possível 
captar uma série de características de qualidade e, dentre 
os resultados obtidos, discriminá-los entre aspectos técnicos 
(relacionados à estrutura das ferramentas e suas funcionalida-
des) e os subjetivos (o impacto que tais funcionalidades têm na 
experiência dos usuários com as ferramentas). Algumas dessas 
características, que estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1 – Análise de ferramentas educacionais 
baseadas em cenários virtuais.

Aspecto Oppia FSS SCS RMM SC

Compatibilidade Material multimídia interativo x x x x x

Adequação 

Funcional

Laboratórios virtuais x x x

Feedback instantâneo x x x x

Barra de progresso x x

Página de discussão x x

Comunicação entre 

participantes

x x

Mecanismo de busca x x
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Portabilidade

Versão web x x x x x

Versão mobile x

Segurança

Acesso como login e senha x x x x x

Acesso como visitante x x x

Usabilidade

Acessibilidade x x x x x

Interface atraente x x x x x

Textos de ajuda x x x x x

A Oppia, desenvolvida pela Oppia Foundation, é uma 
plataforma open-source de criação de lições (denominadas 
“explorações”) cujo intuito é reproduzir uma conversa entre 
um tutor e um aluno por meio de um caminho lúdico, contando 
com recursos multimídia, uma linguagem simples e navegação 
intuitiva. As lições contam também com uma seção de comen-
tários, onde os usuários podem deixar suas impressões sobre 
as lições e classificá-las.

O FSS é um simulador de políticas monetárias domésticas 
e internacionais, para graduandos do curso de Economia, desen-
volvido na South Dakota State University. Durante a sua utiliza-
ção, os estudantes formam times, cada um deles atuando como 
países, e interagem entre si. O FSS consiste em um servidor que 
gera salas com funcionalidades distintas e armazena as decisões 
tomadas pelos times para gerar feedbacks diários, alterando o 
cenário em que os usuários irão interagir posteriormente.
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Utilizando animações, tabelas e gráficos, o SCS simula 
uma rede de abastecimento internacional. A ferramenta criada 
para um curso introdutório de tecnologia da King Fahd University 
of Petroleum and Minerals, consiste em um mapa interativo que 
utiliza o conceito de gamification para incentivar o usuário a 
tomar decisões que alteram a configuração do cenário com o 
qual estão interagindo.

O programa RMM, desenvolvido pelo Victorian Space 
Science Education Centre, tem como objetivo prover ensino online 
de ciências e matemática de qualidade para estudantes secun-
daristas. O programa ensina aos usuários como é preparada 
uma missão espacial para Marte, mostrando como estudar a 
geografia marciana, construir e pilotar um rover (um veículo 
de exploração espacial) para, enfim, coletar dados do planeta 
vermelho. Para tal, se utiliza material conjuntamente a um soft-
ware online que simula o ambiente marciano, gerando condi-
ções diversas, de modo que os usuários trabalhem juntos para 
solucionar os problemas propostos.

O SABER Comunidades é uma ferramenta educacio-
nal desenvolvida pelo grupo de pesquisa SABER Tecnologias 
Educacionais e Sociais2 e utilizada nos cursos de especializa-
ção oferecidos pela Universidade Federal de Pernambuco em 
parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 
(UNA-SUS) a profissionais da atenção básica em saúde. A apli-
cação utiliza de elementos lúdicos (como animações, vídeos, 
áudios e um mapa interativo) para apresentar situações-pro-
blema no formato de episódios.

2 SABER na web: http://www.sabertecnologias.com.br
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DISCUSSÃO

Após a compilação dos dados obtidos, foram identificadas 14 
funcionalidades dentre todos os requisitos de qualidade, sendo 
algumas destas características que não estavam restritas a um 
único requisito. Ademais, foram observadas outras funciona-
lidades no requisito de adequação funcional. É imprescindível 
que um software educacional baseado em cenários seja visual-
mente atrativo. Constatou-se que uma interface que faça uso 
de elementos lúdicos – imagens, animações, vídeos, áudios – 
tem maiores chances de atrair a atenção do usuário e mantê-lo 
focado na realização de tarefas, principalmente quando há a 
ambientação correta, que insira o usuário no contexto proposto 
antes e durante a realização das atividades. Além disso, a inter-
face deve facilitar a navegação através da ferramenta, permitir 
o fácil acesso a informações de utilização, quando necessário. 
Isto pode ser alcançado através do uso de uma linguagem 
adequada em todos os textos da ferramenta com aos quais o 
usuário possa ter acesso, sejam eles instrucionais ou não.

A existência de objetivos claros na ferramenta, associada 
ao fornecimento de feedbacks instantâneos em espaços onde o 
usuário possa exercitar seu conhecimento, se mostrou impor-
tante para identificar os pontos fortes e fracos do estudante, 
criando a possibilidade de lhe fazer sugestões de leituras ou de 
realização de outras atividades para trabalhar em cima dessas 
deficiências – com o uso de inteligência artificial.

Como uma experiência lúdica se mostrou ser mais um 
estímulo para a utilização das ferramentas, a existência de 
barras de progresso, apresentação de estatísticas e gráficos de 
desempenho dos participantes pode incitá-los à obtenção de 
melhores resultados através da competição.
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Por outro lado, o trabalho em grupo também se mostra 
uma importante ferramenta de geração de conhecimento.  
A implementação de fóruns de discussão e salas de bate-papo 
permite que os usuários troquem informações entre si, esti-
mulando-os a organizar o conhecimento autonomamente. Esta 
abordagem pode ser intensificada quando a utilização da ferra-
menta não está restrita a um ambiente operacional e quando 
não se precisa demandar um período de tempo exclusivo para 
interagir na mesma – quando há a possibilidade de acessá-la 
em dispositivos mobile.

Ainda como funcionalidades relacionadas à portabilidade 
do software, pode-se citar a existências de marcadores – que 
salvem as últimas leituras, atividades realizadas e cenários 
utilizados – que permitam ao usuário retomar do ponto onde 
parou, esteja ele no mesmo ambiente operacional, ou não. Este 
tipo de recurso demanda que o software armazene e garanta 
a proteção das informações do usuário, de modo a impedir o 
acesso não autorizado.

Algumas funcionalidades também podem, além de 
proporcionar ao usuário o cumprimento de objetivos propostos, 
auxiliar na manutenção da ferramenta. Espaços de avaliação 
do software, como uma sessão de comentários de uma deter-
minada lição, por exemplo, são importantes para a detecção de 
eventuais erros que não tenham sido identificados nas fases de 
desenvolvimento e teste da ferramenta.

Palavras-chave: cenários virtuais, avaliação de software, atri-
butos de qualidade.
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INTRODUÇÃO

A Auditoria em saúde tem como objetivo melhorar a qualida-
de do atendimento ao paciente. Tem como ideal proporcionar 
não só um atendimento de melhor qualidade à clientela, como 
também atentar para as lacunas na prestação de cuidados e 
buscar desencorajar práticas ineficientes e ineficazes. Estando 
a qualidade do atendimento diretamente relacionada ao geren-
ciamento das ações realizadas, faz-se necessária a evolução 
dessa ferramenta por meio de inovações na forma de registrar 
as ações realizadas na prática assistencial. A auditoria funciona 
como uma ferramenta importante para a mensuração da quali-
dade e custos das instituições de saúde (ROSA, 2012).

Os profissionais de saúde que atuam na área assistencial 
têm como obrigação registrar as informações de evolução da 
saúde e da doença dos pacientes, assim como os procedimentos 
por eles (profissionais de saúde) realizados. O prontuário do 
paciente constitui o conjunto desses registros.

Para a auditoria o prontuário funciona como o principal 
instrumento de trabalho, refletindo a assistência prestada ao 
paciente pela equipe multiprofissional, tendo utilidade para fins 
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jurídicos, educacionais e científicos. É importante que os registros 
sejam claros, objetivos, precisos e informativos, sendo fundamen-
tal a atuação do auditor na análise destes, para que sejam iden-
tificados possíveis pontos de correção. (SILVA, RAMOS, LEITÃO).

O prontuário vem sendo utilizado ao longo dos anos, e, 
com o passar do tempo, tem sofrido diversas transformações, 
tornando-se cada vez mais sistematizado. Com a evolução 
cada vez maior dos meios de comunicação e de tecnologia da 
informação também na área da saúde, surge a necessidade de 
otimizar a eficiência e a organização do armazenamento dos 
registros de saúde (SANTOS, CARVALHO).

Pela importância do prontuário eletrônico para a audito-
ria em saúde temos como objetivo de estudo realizar pesquisa de 
revisão bibliográfica sobre auditoria em prontuário eletrônico.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa em auditoria em prontuário 
eletrônico, objetivando contribuir para o aprofundamento do 
tema abordado. Dessa forma, o levantamento dos artigos foi 
realizado objetivando-se obter o maior número de publicações 
que atendessem às necessidades da pesquisa. Esta se deu sele-
cionando-se artigos publicados em português com os resumos 
disponíveis na base de dados da BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde), sem corte de ano. Também foram realizadas pesquisas 
utilizando-se dissertações, teses e sites da internet que abor-
dassem a temática apresentada.
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RESULTADOS

O Prontuário Eletrônico do Paciente surgiu pela busca por substi-
tuir o prontuário de papel, elevando a qualidade da assistência à 
saúde e facilitando a auditoria dos registros, por meio da integração 
entre informações clínicas e administrativas, além de otimizar e 
qualificar o atendimento, reduzindo custos e sendo possível, ainda, 
traçar o perfil da saúde de determinada região (COSTA, 2001).

É possível observar no prontuário de papel diversas limi-
tações significativas se comparado ao prontuário eletrônico. No 
prontuário de papel frequentemente encontra-se problemas 
com ilegibilidade e ambigüidade dos registros. Ele mostra-se 
ineficiente para o armazenamento e organização de gran-
de volume de informações diferentes, favorecendo a perda 
freqüente de informações relevantes. Além disso, o prontuário 
de papel só pode estar em um único lugar ao mesmo tempo, difi-
cultando pesquisas coletivas e o acesso rápido aos registros pela 
multiplicidade de pastas e falta de padronização. A fragilidade 
do papel também potencializa a perda de registros (CARTILHA 
SOBRE PRONTUÁRIO ELETRONICO, 2012).

O prontuário eletrônico permite a utilização simultânea 
das informações por diversos profissionais autorizados, agilizan-
do os procedimentos de auditoria por meio de acesso remoto e 
do processamento contínuo dos dados, otimizando o serviço por 
eliminar totalmente o problema de ilegibilidade. A possibilida-
de de integração com outros sistemas de informação permite a 
viabilização da marcação de exames e procedimentos clínicos.  
Os relatórios dinâmicos permitem a melhor visualização e inter-
pretação das informações por meio da flexibilidade do layout dos 
dados, garantindo maior velocidade ao acesso dessas informa-
ções e facilitando uma intervenção mais ágil. A possibilidade de 
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realizar busca coletiva, pesquisa e análises estatísticas também 
configuram vantagens do prontuário eletrônico (COSTA, 2001).

Ainda no que diz respeito às vantagens relacionadas ao 
campo da auditoria, a possibilidade do prontuário eletrônico de 
emitir de alertas, realizar prescrições e solicitar exames/procedi-
mentos via sistema também facilita a busca destas informações, 
sendo possível, inclusive, monitorar o perfil epidemiológico da 
população e até mesmo realizar pesquisas sobre procedimentos 
realizados e custos dos serviços (PATRÍCIO; MAIA; MACHIAVELLI, 
2011). O preenchimento dos prontuários pelos profissionais gera, 
automaticamente, relatórios, que, ao serem emitidos, podem ter 
seus dados utilizados para pesquisa ou faturamento. 

DISCUSSÃO

O PEP garante a qualidade dos registros de forma que estes 
sejam precisos, claros e objetivos, facilitando a atuação do audi-
tor na análise destes registros.

Ao otimizar a eficiência e a organização do armazenamento 
dos registros de saúde, o PEP diminui consideravelmente as limi-
tações encontradas no prontuário de papel, tais como ilegibilidade 
e ambigüidade de registros. Por ter capacidade de armazenamen-
to e organização de grande volume de informações diferentes, o 
PEP inibe a perda freqüente de informações relevantes.

A apresentação de campos específicos para preenchi-
mento nas telas de consulta minimiza o risco de supressão de 
informações, evitando registros fora de padrão e inconsistentes, 
viabilizando o processo de auditoria.
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O PEP permite que os profissionais da equipe clínica e da 
auditoria tenham, simultaneamente, acesso de forma sistemática e 
ágil aos fatos e eventos clínicos ocorridos em um ou mais indivíduos.

Assim, agilidade nos processos, eliminação das perdas 
dos prontuários, melhores condições de trabalho para profis-
sionais assistenciais e administrativos, segurança e controle da 
informação, diminuição de erros gráficos, acesso a um sistema 
de registro de dados sem que haja contato direto com papéis, 
acesso ágil às informações do paciente; eficiência na atenção 
continuada, informações em tempo hábil para todos os seto-
res, diminuição da duplicidade de informações e segurança nos 
processos de auditoria, configuram as vantagens obtidas pelo 
uso do PEP por auditores.

Diante do exposto, percebe-se a importância da evolu-
ção das inovações tecnológicas no prontuário, tendo em vista 
que este funciona como principal ferramenta de trabalho para 
auditoria. Para isso, observa-se a necessidade de investimentos 
de hardware e software nas unidades de saúde.

Assim, conclui-se que o prontuário eletrônico é um 
importante veículo de comunicação entre a equipe de saúde 
responsável pelo atendimento e pela auditoria das condutas ali 
registradas, tendo em vista que a integração de dados adminis-
trativos e dados clínicos é fundamental para o bom funciona-
mento de qualquer instituição de saúde.

Palavras-chave: prontuário eletrônico, auditoria e saúde
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INTRODUÇÃO

As dislipidemias constituem um grupo de doenças crônicas com 
alterações lipídicas, que progridem para potencial prejuízo cardio-
vascular. Essas doenças surgem a partir de vários fatores, sobretu-
do, aqueles relacionados aos hábitos de vida (PEREIRA et al., 2015). 

As principais complicações provenientes das dislipide-
mias estão relacionados a aterosclerose, uma doença infla-
matória crônica que resulta da agressão endotelial dos vasos 
arteriais, que leva ao comprometimento das artérias e compli-
cações cardiovasculares, além de disfunções mais sérias, como 
a pancreatite. Os tratamentos para as dislipidemias visam dimi-
nuir os níveis alterados de colesterol, com ênfase na alimenta-
ção e atividade física (XAVIER et al, 2013). 

No Brasil, a partir das internações no SUS, as doenças do 
aparelho circulatório ocuparam o segundo lugar em mortalida-
de (BRASIL, 2012). Destarte, o estudo tem por objetivo avaliar a 
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prevalência dos fatores de proteção para as dislipidemias nonas 
capitais do Brasil.

MÉTODOS

Estudo analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa, 
sobre os principais fatores de risco para a hipertensão arterial 
sistêmica nas capitais do nordeste do Brasil. A pesquisa foi reali-
zada mediante a utilização de dados secundários disponibiliza-
dos gratuitamente pelo DATASUS e o acesso às informações foi 
por meio do VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico) e ocorreu via 
TABNET - um tabulador de domínio público que gera infor-
mações das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 
disponibilizado no site do DATASUS.

A coleta utilizou dados da morbidade hospitalar do SUS do 
nordeste. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa estatís-
tico SPSS versão 20.0 Windows. No programa estatístico, foram 
realizadas as análises descritivas com frequências absolutas e 
relativas, e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Foram analisados os dados de 13.615 pessoas (72,1% sem disli-
pidemias) de ambos os sexos (63% homens). com maior preva-
lência em Natal (32,8%). Quanto aos fatores de proteção, aqueles 
que foram prevalentes em quem não apresentava dislipidemias: 
consumo de frutas 5 ou mais por dia (53,0%); Consumo diário de 
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suco natural (61,2%); consumo de leite integral (37,1%) e consu-
mo em 5 ou mais dias de feijão (44,8%). Obtiveram menor preva-
lência: hortaliças 5 ou mais vezes por dia (37,4%); Consumo de 
5 ou mais: frutas, legumes ou verduras por dia, 5x na semana 
(17,5%)e prática suficiente atividade física (14,9%), conforme 
detalha a Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Prevalência de fatores de proteção às dislipidemias 
na população do município de Natal no ano de 2014.

DISLIPIDEMIAS  

Fatores de proteção
n

Sim Não p-valor

% n %  

Hortaliças 5 ou 

mais por dia

Não 1915 14,1 5092 37,4

0,140

Sim 1881 13,8 4727 34,7

Total 3796 27,9 9819 72,1

Frutas 5 ou mais por dia

Não 908 6,7 2607 19,1

0,002

Sim 2888 21,2 7212 53,0

Total 3796 27,9 9819 72,1

Consumo diário 

suco natural

Não 744 5,5 1488 10,9

<0,001

Sim 3052 22,4 8331 61,2

Total 3796 27,9 9819 72,1
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Consumo 5 ou mais 

Frutas, legumes e 

verduras dia 5x semana

Não 2883 21,2 7430 54,6

0,734

Sim 913 6,7 2389 17,5

Total 3796 27,9 9819 72,1

Leite integral

Não 2286 16,8 4767 35,0

<0,001

Sim 1510 11,1 5052 37,1

Total 3796 27,9 9819 72,1

Consumo em 5 ou 

mais dias feijão

Não 1570 11,5 3723 27,3

<0,001

Sim 2226 16,3 6096 44,8

Total 3796 27,9 9819 72,1

Prática suficiente 

atividade física

Não 3188 23,4 7796 57,3

<0,001

Sim 608 4,5 2023 14,9

Total 3796 27,9 9819 72,1

DISCUSSÃO

Em um estudo semelhante, dentre os fatores de proteção, houve 
menor prevalência de dislipidemias nas pessoas que consumiam 
feijão 5 ou mais dias na semana(77,3%)1. Ademais, o consumo 
de frutas e legumes, leite e grãos integrais, podem repercutir 
positivamente nos níveis lipídicos, devido ao teor de fibras solú-
veis, reduzindo o colesterol (BRADLEE et al, 2013). 
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Desse modo, há uma necessidade de aconselhamento 
nutricional para a redução da prevalência de dislipidemias na 
população, que pode ser realizado de várias formas, mediante 
um planejamento assistencial (PEREIRA et al., 2015). 

Dentre as medidas não terapêuticas para o tratamento 
das dislipidemias, recomendadas pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, estão as alterações nos hábitos de vida, com dieta 
nutricional adequada, perda de peso, prática de exercícios físi-
cos e interrupção do tabagismo(XAVIER et al, 2013).

A terapia nutricional recomendada na redução da hiper-
colesterolemia orienta, sobretudo, o consumo de grãos inte-
grais, vegetais, legumes, frutas, leite e iorgute desnatados, peixe 
magro e oleoso, frango sem a pele, bem como o preparo dos 
alimentos sem a utilização de óleo, de modo cozido ou grelhado 
(XAVIER et al, 2013).

Portanto há uma menor prevalência de dislipidemias nas 
pessoas que consomem 5 ou mais frutas por dia, suco natural, 
leite integral e feijão, com uma associação significante, ratifican-
do estes como fatores de proteção para dislipidemias. Esse estudo 
constitui um importante mapeamento para subsidiar a assistên-
cia em saúde, sendo necessários outros estudos mais abrangentes.

Palavras-chave:  Enfermagem, Fatores de Proteção, 
Dislipidemias.
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INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (DM) é um grave problema de saúde públi-
ca, caracterizado por desencadear alterações metabólicas que 
culminam com uma hiperglicemia crônica e complicações 
sérias com a progressão da doença, como a retinopatia, nefro-
patia neuropatia e alterações cardiovasculares, além disso, a 
DM torna suscetível o acometimento por outras afecções, como 
as úlceras de pé (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013).

Nos Estados Unidos, a DM afeta cerca de 29,1 milhões de 
pessoas (HEALTHY PEOPLE, 2016). Já no Brasil, estima-se que 
11,9 milhões de pessoas possuem a doença (ISER et al., 2015). 

Isto posto, o objetivo desse estudo é avaliar qual a prevalên-
cia dos fatores de proteção para ta DM nas capitais do nordeste.
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MÉTODOS

Estudo analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa, 
sobre os principais fatores de risco para a hipertensão arterial 
sistêmica nas capitais do nordeste do Brasil. A pesquisa foi reali-
zada mediante a utilização de dados secundários disponibiliza-
dos gratuitamente pelo DATASUS e o acesso às informações foi 
por meio do VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico) e ocorreu via 
TABNET – um tabulador de domínio público que gera infor-
mações das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 
disponibilizado no site do DATASUS.

A coleta utilizou dados da morbidade hospitalar do SUS do 
nordeste. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa estatís-
tico SPSS versão 20.0 Windows. No programa estatístico, foram 
realizadas as análises descritivas com frequências absolutas e 
relativas, e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis.

RESULTADOS

Analisaram-se dados de 13.615 pessoas (90,2% sem diabetes) 
de ambos os sexos (63,0% homens), com maior prevalência de 
DM em Maceió (11,9%).  Os fatores de proteção prevalentes nas 
pessoas que não possuíam diabetes foram: consumo de frutas 5 
ou mais por dia (66,6%); Consumo diário de suco natural (76,0%) 
e consumo em 5 ou mais dias de feijão (55,5%). Os que apresenta-
ram menor prevalência: consumo de hortaliças 5 ou mais vezes 
por dia (42,6%); Consumo 5 ou mais: frutas, legumes ou verduras 
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5x na semana (21,7%) e prática suficiente de atividade física 
(17,7%), conforme detalha a Tabela 1 adiante.

Tabela 1 – Prevalência de fatores de proteção à diabetes 
na população das capitais do nordeste no ano de 2014.

DIABETES

Fatores de proteção
n

Sim Não p-valor

% n %

Hortaliças 5 ou mais 

vezes por dia

Não 654 4,8 6353 46,7

0,078

Sim 676 5,0 5932 43,6

Total 1330 9,8 12285 90,2

Frutas 5 ou mais por dia

Não 303 2,2 3212 23,6

0,008

Sim 1027 7,5 9073 66,6

Total 1330 9,8 12285 90,2

Consumo diário 

de suco natural

Não 288 2,1 1944 14,3

<0,001

Sim 1042 7,7 10341 76,0

Total 1330 9,8 12285 90,2

Consumo 5 ou mais: 

frutas, legumes ou 

verduras dia 5x semana

Não 976 7,2 9337 68,6

0,034

Sim 354 2,6 2948 21,7

Total 1330 9,8 12285 90,2
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Leite integral

Não 890 6,5 6163 45,3

<0,001

Sim 440 3,2 6122 45,0

Total 1330 9,8 12285 90,2

Consumo em 5 ou mais 

dias de feijao

Não 566 4,2 4727 34,7

0,004

Sim 764 5,6 7558 55,5

Total 1330 9,8 12285 90,2

Prática suficiente 

atividade física

Não 1108 8,1 9876 72,5

0,010

Sim 222 1,6 2409 17,7

Total 1330 9,8 12285 90,2

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo estão semelhantes a outro congênere, 
no qual houve a prevalência do consumo de frutas e hortaliças 
(29,6) e do consumo de feijão (73,0), acompanhados da prática de 
atividade física (39,9) em todo Brasil (BAUMGARTEL et al., 2016).

A OMS recomenda, na prevenção de doenças crônicas, 
incluindo a diabetes, porções de mais que 400 gramas de frutas 
e vegetais por dia (WHO, 2003). Ademais, a falta de exercícios 
físicos e alimentação inadequada podem contribuir para o 
surgimento das morbidades, sobretudo, as doenças cardiovas-
culares e suas complicações (BAUMGARTEL et al., 2016).
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Em outro estudo realizado com uma população idosa, 
observou-se a prevalência de obesidade, associada predominan-
temente a diabetes, consumo inadequado de legumes verduras, 
cereal, leite integral, bem como a presença de sedentarismo 
(SILVEIRA et al., 2016).

Nesse sentido, faz-se necessário a implementação de 
intervenções para uma educação alimentar adequada em conso-
nância com a prática de exercícios físicos a fim de promover 
estilo saudável de vida, no combate a obesidade e suas compli-
cações, bem como as doenças crônicas associadas, sobretudo a 
diabetes (SILVEIRA et al., 2016).

Portanto, houve uma menor prevalência de diabetes nas 
pessoas que consomem frutas, suco natural e feijão, com asso-
ciação significante, conferindo estes, fatores importantes de 
proteção para a doença. Este estudo pode auxiliar na assistên-
cia a saúde, viabilizando o planejamento de intervenções para 
promoção a saúde e prevenção de diabetes, sendo necessários 
outros estudos mais abrangentes sobre o tema.

Palavras-chave: Enfermagem, Diabetes Mellitus, Fatores de 
Proteção.
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma dessas doenças 
crônica que vem aumentando sua incidência nos últimos anos 
(LIMA; BARROS; OLIVEIRA, 2014), esse fato pode ser reflexo de 
vários fatores, dentre eles o aumento da expectativa de vida, e 
mudanças no cotidiano e dos hábitos alimentares. (LIMA, 2014).

Diante do aumento dessa população, a HAS tornou-se 
um problema de saúde publica não apenas local, mas sim de 
magnitude mundial, tanto pelo fato de desencadear uma serie 
de outras patologias quanto pelo aumento com gastos para o 
cuidar dessa população. (LIMA, 2014)

Mediante ao que foi exposto, o presente estudo tem o obje-
tivo de identificar os fatores de risco para HAS dos pacientes aten-
didos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas capitais do nordeste.
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MÉTODOS

Estudo analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa, 
sobre os principais fatores de risco para a hipertensão arterial 
sistêmica nas capitais do nordeste do Brasil. A pesquisa foi reali-
zada mediante a utilização de dados secundários disponibiliza-
dos gratuitamente pelo DATASUS e o acesso às informações foi 
por meio do VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico) e ocorreu via 
TABNET – um tabulador de domínio público que gera infor-
mações das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 
disponibilizado no site do DATASUS

A coleta utilizou dados da morbidade hospitalar do SUS do 
nordeste. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa estatís-
tico SPSS versão 20.0 Windows. No programa estatístico, foram 
realizadas as análises descritivas com frequências absolutas e 
relativas, e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis.

RESULTADOS [ESPERADOS]

A amostra foi composta por 13.615 pacientes, dos quais 4307 
(31,6%) são hipertensos, destes 2857 (66,3%) eram sexo mascu-
lino, 2963 (68,8%) tinham excesso de peso, 1911(44,36) eram 
dislipidêmicos, 1730 (40,1%) trabalhavam, 1330 (30,9%) são ex 
fumantes, 1271 (29,5%) tinham obesidade. Conforme detalha a 
Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 – Prevalência dos fatores de risco para a 
hipertensão arterial sistêmica no ano de 2014.

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Fatores de risco
n

Sim Não

% N %

Sexo

Feminino 1450 10,7 3588 26,4

Masculino 2857 21,0 5720 42,0

Total 4307 31,6 9308 68,4

Excesso de peso

Sim 2963 21,8 4325 31,8

Não 1344 9,9 4983 36,6

Total 4307 31,6 9308 68,4

Dislipidemia

Sim 1911 14,0 1885 13,8

Não 2396 17,6 7423 54,5

Total 4307 31,6 9308 68,4

Trabalho 

Sim 1730 12,7 5680 41,7

Não 2577 18,9 3628 26,6

Total 4307 31,6 9308 68,4

Ex Fumante

Sim 1330 9,8 1698 12,5

Não 2977 21,9 7610 55,9
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Total 4307 31,6 9308 68,4

Obesidade

Sim 1271 9,3 1188 8,7

Não 3036 22,3 8120 59,6

Total 4307 31,6 9308 68,4

DISCUSSÃO

O fato da maioria dos hipertensos ser do sexo masculino, diver-
gindo – se de pesquisas semelhantes onde seus resultados trouxe-
ram o sexo feminino em maior prevalência.  (MENDES; MORAES; 
GOMES, 2014).  Ao que concerne o excesso de peso e obesidade 
esses fatores também apareceram em outras literaturas por esta-
rem relacionadas a hipertensão. (KUSCHNIR; MENDONÇA, 2007).

O número de dislipidemia teve um aumento entre os anos 
de 2002 a 2014. (GUS et al., 2015). Em relação ao fumo, resultados 
achado em outros estudos, trazia o tabagismo como uma possí-
vel causa para a HAS (REIS; CESARINO, 2014), nosso estudo apre-
sentou mais indecência de “ex fumantes” do que em “fumantes”.

Podemos perceber que são inúmeros os fatores de risco 
para HAS, e que devido ao número crescente de casos, é impor-
tante uma intervenção para a conscientização da população.

Palavras-chave: Hipertensão, Fatores de Risco, Saúde.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, foi percebido uma mudança no cenário 
nutricional do Brasil, uma vez que do mesmo modo que os 
números de pessoas com desnutrição estão sendo reduzidos, 
houve o aumento da incidência de pessoas com excesso de peso 
e obesas. (FILHO, 2003). São inúmeros as causas da obesidade, 
dentre eles os hábitos alimentares inadequados, sedentarismos 
e algum tipo de sofrimentos psíquico. (GUS et al., 2017).

O aumento dessa população é preocupante, uma vez que 
o excesso de peso é um fator de risco para o aparecimento de 
varias patologias, dentre elas as doenças cardiovasculares em 
indivíduos com hipertensão arterial sistêmicas e diabetes melli-
tus. (GARCIA et al., 2016) (GUS et al., 2017).

Mediante ao que foi exposto, objetivou-se nesse estudo 
identificar os fatores de risco para obesidade dos pacientes 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas capitais do 
nordeste do Brasil.
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METODOLOGIA

Estudo analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa, 
sobre os principais fatores de risco para a obesidade nas capi-
tais do nordeste do Brasil. A pesquisa foi realizada mediante 
a utilização de dados secundários disponibilizados gratuita-
mente pelo DATASUS e o acesso às informações foi por meio do 
VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico) e ocorreu via TABNET – um 
tabulador de domínio público que gera informações das bases 
de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizado no 
site do DATASUS.

A coleta utilizou dados da morbidade hospitalar do SUS do 
nordeste. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa estatís-
tico SPSS versão 20.0 Windows. No programa estatístico, foram 
realizadas as análises descritivas com frequências absolutas e 
relativas, e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis.

RESULTADOS [ESPERADOS]

A amostra foi composta por 13.615 pessoas, dos quais 2459 (18,1%) 
eram obesos. Dessa população com obesidade 1596 (64,9%) eram 
homens. No que concerne os fatores de risco 2459 (100%) tinham 
excesso de peso, 1235 (50,2%) trabalhavam, 1271 (51,7%) eram 
hipertensos, 905 (36,8%) eram dislipidêmicos, 676 (27,5%) eram 
ex fumantes. A Tabela 1 trás os dados mais detalhadamente.
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Tabela 1 – Prevalência dos fatores de risco para 
obesidade nas capitais do nordeste.

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Fatores de risco
n

Sim Não

% N %

Sexo

Feminino 863 6,3 4175 30,7

Masculino 1596 11,7 6981 51,3

Total 2459 18,1 11.156 81,9

Excesso de peso

Sim 2135 15,7 4383 32,3

Não 324 2,4 6773 49,7

Total 2459 18,1 11156 81,1

Trabalho

Sim 1235 9,1 6175 45,4

Não 1224 9,0 4981 36,6

Total 2459 18,1 11156 81,9

Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

Sim 1271 9,3 3036 22,3

Não 1188 8,7 8120 59,6

Total 2459 18,1 11156 81,9

Dislipidemia

Sim 905 6,6 2891 21,2

Não 1554 11,4 8265 60,7
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Total 2459 18,1 11156 81,9

Ex Fumante

Sim 676 5,0 2352 17,3

Não 1783 13,1 8804 64,7

Total 2459 18,1 11156 81,9

DISCUSSÃO

No presente estudo, o número de homens obesos foi prevalente, 
divergindo-se de estudos no sul do país, essa mesma pesquisa 
trás que o número de pessoas obesas/ sobrepreso entre os anos 
de 2002 e 2014 foi crescente. (GUS et al., 2015).

Em relação ao trabalho, mais da metade dos obesos traba-
lhavam, a relação obesidade e poder aquisitivo pode varia de 
acordo com o sexo, uma vez que as mulheres em condições 
menos favoráveis tem mais propensão a serem obesas. (OLINTO 
et al., 2006).

No que concerne a hipertensão, pesquisa realizado 
anteriormente, trouxe que mais da metade das mulheres com 
obesidade abdominal eram hipertensas. (MEDEIROS et al., 2014).  
A dislipidemia é uma junção de patologias crônicas que podem 
resultar em problemas cardiovasculares, sua causa pode esta 
relacionada aos hábitos de vida (PEREIRA et al., 2015).

No que concerne ao tabagismo, ele pode ser considerado 
como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doen-
ças crônicas não transmissíveis (BAUMGARTEL et al., 2016), no 
nosso estudo o número de ex fumantes foi maior do que de 
fumantes.  O número de indivíduos obesos é crescente, e esse 
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fator é preocupante, visto que a obesidade pode desencadear 
uma serie de doenças graves, podendo levar a morte.

Palavras-chave: Obesidade, Fatores de Risco, Saúde.
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INTRODUÇÃO

Esse estudo consiste de uma Revisão Sistemática da literatura 
que analisou o uso das duas principais ferramentas utilizadas 
para tabular os dados dos Sistemas de Informação do SUS - SIS, 
o TABWIN e o TABNET. Trata-se de ferramentas importantes 
utilizados pelas equipes técnicas que atuam no âmbito do SUS 
nas três esferas de governo no intuito de apoiar os gestores 
nos seus processos decisórios. Qualquer servidor, cidadão ou 
pesquisador pode  acessar o sitio do DATASUS e realizar o down-
load gratuitamente dessas ferramentas, bem como o download 
de algumas das bases de dados dos SIS. Os resultados obtidos 
nessa pesquisa servem de base de apoio para os gestores visan-
do aplicar e/ou alocar melhor os recursos físicos, financeiros 
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e humanos, ou seja, de forma eficiente.  Quanto à metodologia 
utilizada para realizar essa pesquisa, consistiu-se numa busca 
criteriosa na literatura existente, tendo como critério de busca 
inicial as palavras-chave “TABWIN” ou “TABNET, sendo aplica-
dos em seguida alguns critérios de exclusão, fato esse que resul-
tou no final  apenas seis estudos selecionados, ou seja, aqueles 
mais representativos.

O processo de  tabulação de dados, através dessas ferra-
mentas, pode ser realizado de forma rápida e simplificada por 
qualquer pessoa, bastando possuir conhecimentos básicos de 
informática.  Através dessas ferramentas é possível realizar 
cruzamentos nas bases de dados – BD dos SIS, entre as diversas 
variáveis que compõem esses BD, permitindo-se dessa forma 
gerar novos resultados para apoiar os gestores em seus proces-
sos decisórios. Constatou-se que o uso dessas ferramentas 
torna-se imprescindível para a tomada de decisão, possibili-
tando os gestores terem uma visão ampla e espacial do quadro 
de saúde local, para a partir daí proporem ações de saúde no 
sentido de solucionar problemas crônicos existentes no SUS.  
Constatou-se ainda que alguns obstáculos existem, ou seja, que 
impedem que esse processo se realize  de forma mais  efetiva 
e permanente nos três níveis de gestão, como por exemplo, a 
pouca integração entre os sistemas de informação, a presença 
de equipamentos obsoletos, presença ainda de linguagens de 
programação ultrapassadas, a pequena disseminação das ferra-
mentas de tabulação, recursos humanos pouco capacitados na 
área de Tecnologia da Informação em saúde e a necessidade de 
atualização permanente das bases de dados dos SIS.

Através da coleta sistemática de dados é possível obter 
novas informações, sendo assim, a informação é o dado acresci-
do de valor, ou seja, é junção de dois ou mais dados, que permite 
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a compreensão de um fragmento num determinado contexto, 
ou seja, a informação não tem valor agregado se não estiver 
integrada e conectada com outros dados ou outras informa-
ções (BRASIL, 2008). No processo de transformação de dado 
em informação é aplicado algum tipo de conhecimento com o 
objetivo de selecionar, organizar e manipular esses dados. Desta 
forma, o conhecimento pode ser entendido como o resultado da 
interpretação, aprendizagem e utilização da informação para 
algum fim, especificamente para gerar novas ideias, resolver 
problemas ou tomar decisões (STEWART, 1998).

Os Sistemas de Apoio a Decisões (SAD) são aplicações que 
possuem sua arquitetura planejada com o intuito de servirem 
de base para a tomada de decisão no planejamento de tratamen-
tos, na emissão de diagnósticos e na resolução de problemas 
em saúde (VASCONCELOS et al, 2006). Segundo esse autor. os 
sistemas são alicerçados por uma base de conhecimento que 
possibilita procedimentos de inferência, que gerem para os 
usuários conhecimentos para recomendações sobre decisões a 
serem tomadas. Com base nos métodos utilizados na pesquisa 
alguns estudos foram considerados mais relevantes em relação 
ao tema, ou seja,  tiveram relação mais direta com o uso dos 
sistemas TABWIN e TABNET como forma de auxílio aos gestores 
desse sistema de saúde em suas demandas decisórias, se desta-
cando Lima et al (2015), Silva (2009), Halmenschlager (2012) e os 
dois manuais dos sistemas.

Lima et al (2015) ressaltaram a importância da dissemina-
ção das informações para a tomada de decisão e ações de saúde 
e ressaltaram a importância do DATASUS/MS, órgão que possui 
como objetivo principal estruturar os Sistemas de Informação 
do SUS de forma integrada em rede, auxiliando a gestão nos 
diversos níveis de atenção em saúde, fortalecendo o processo 
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de administração descentralizada e hierarquizada e promo-
vendo o controle das ações de saúde em relação aos recursos 
existentes.  Segundo os autores, há um excesso de terceirização 
dos Sistemas de informação em saúde, porém são autorizados 
pelo DATASUS. Citam ainda que o uso insatisfatório dos siste-
mas de informação, devido principalmente à falta de conheci-
mento técnico, a falta de capacitação, falhas ou divergências 
nos formatos dos dados e o pouca padronização, dificultam a 
chamada interoperabilidade entre os mesmos.

Silva (2009) deu ênfase ao uso da informação em saúde no 
tocante à sua produção, divulgação, geração de novos conheci-
mentos e como suporte aos gestores do SUS em seus processos 
decisórios no planejamento e gerência das ações em saúde, além 
de citar sobre a importância da formação de multiplicadores 
dos Sistemas de Informação do SUS.

Halmenschlager (2012) enfatizou que os Sistemas de 
Informação em Saúde do SUS apresentam um baixo nível de 
interoperabilidade e integração, ou seja, ainda há pouca troca 
de dados entre eles, são sistemas fracionados que dificultam a 
disseminação das informações geradas.  O autor também deu 
importância em relação a necessidade de aplicação de normas 
e padrões técnicos para software, hardware e dados (BD), para 
que esse conjunto opere em rede eficazmente garantindo maior 
interoperabilidade, maior comunicação, autenticidade e segu-
rança, além de ter ressaltado sobre a necessitade de treinamen-
tos e capacitações para os usuários desses sistemas.

De acordo com os manuais dos sistemas TABNET e 
TABWIN, as ferramentas tem como objetivo permitir que as 
equipes técnicas do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais 
de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde ou qualquer pessoa 
possam realizar tabulações rápidas nas Bases de Dados dos SIS.

FERRAMENTAS DE DOMÍNIO PÚBLICO 
PARA TABULAÇÃO DA BASE DE DADOS 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

Roosevelt de Medeiros Guerra



186

MÉTODOS

O estudo consiste de uma Revisão Sistemática (RS) da litera-
tura com buscas realizadas nas bases de dados em saúde no 
período de 2005 a 2016. Do ponto de vista da abordagem do 
problema tratou-se de uma pesquisa qualitativa e do ponto de 
vista dos objetivos e procedimentos técnicos situou-se como 
sendo uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documen-
tal. Foram consultados artigos, monografias, dissertações e os 
próprios manuais dos sistemas TABWIN e TABNET. As fontes de 
pesquisa foram: MEDLINE/BVS, LILACS/BVS, COLECIONASUS/
BVS (http://bvsalud.org/), SCIELO(http://www.scielo.org/php/
index.php),PUBMED(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),-
GOOGLE ACADÊMICO (https://scholar.google.com.br/), JHI-SBIS 
(http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis) além 
de consultas ao sitio do DATASUS (http://www.datasus.gov.br). 
A busca nos repositórios  se restringiu especificamente às pala-
vras-chave “TABWIN” ou “TABNET” sendo este o único critério 
de inclusão adotado, a partir daí foram aplicados critérios de 
exclusão, como eliminação de estudos em outros idiomas dife-
rentes do português em tese pelo fato desses sistemas terem 
sido desenvolvidos pelo próprio DATASUS e utilizarem bases 
de dados (BD) tipicamente nacionais. Portanto, as buscas fize-
ram retornar um total de 545 resultados sendo adotados em 
seguida os seguintes critérios de exclusão: excluído os estudos 
publicados antes de 2005, excluído os estudos publicados em 
idiomas diferentes do português, excluídos os estudos que apre-
sentavam seu link quebrado e excluídos os estudos que não se 
relacionava ao uso direto dessas ferramentas de tabulação no 
tocante ao apoio à gestão e planejamento das ações em saúde. 
Após a adoção do critérios elencados, tanto de inclusão como 
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de exclusão, restaram apenas seis publicações que foram objeto 
de análise detalhada.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Sabe-se que são vários os sistemas de coleta de dados utilizados 
no âmbito do SUS, como SINASC, SIM, SIHSUS, SIASUS, SCNES, 
CIHA, SISCOLO, SISMAMA dentre outros. Através da análise e 
tratamento dos dados oriundos desses sistemas, dados esses 
captados e processados, torna-se possível tabular e gerar infor-
mações relacionadas aos indicadores de Saúde, a assistência 
à saúde, epidemiológicos, das estatísticas vitais como morbi-
dade e nascidos vivos, além de dados demográficos, socioeco-
nômicos e os da saúde suplementar. Somente algumas dessas 
bases de dados encontram-se  atualizadas no sitio do DATASUS 
como a do SIHSUS, SIASUS, SCNES e CIHA. Constatou-se que as 
ferramentas de tabulação permitem que as equipes técnicas e 
aos gestores do SUS realizar tabulações céleres e simplificadas 
utilizando as Bases de Dados dos principais SIS do SUS, podendo 
analisar situações específicas par para as mais variadas fina-
lidades. Constatou-se que é imprescindível incentivar, buscar 
treinamentos ou oferecer  capacitações para os técnicos ou cola-
boradores que atuam no âmbito do SUS. Verificou-se que existe 
ainda um baixo nível de interoperabilidade entre os sistemas 
de informação do SUS, fato esse que limita a disseminação das 
informações, e há necessidade de aplicar normas e padrões em 
nível de hardware, software e dados, de forma a promover uma 
maior interoperabilidade entre os sistemas, garantindo maior 
autenticidade e segurança  no  armazenamento dos dados assim 
como na transmissão das informações.
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DISCUSSÃO

A Gestão do Conhecimento em Saúde – GCS, engloba o entre-
laçamento das informações de saúde a partir de dados capta-
dos pelos sistemas de informação em saúde, processados em 
seguida e armazenados em nuvem ou em dispositivos físicos, 
gerando novas informações para serem distribuídas em rede. 
A GCS torna-se essencial para os gestores do SUS, pois permite 
embasá-los em suas ações estratégicas, gerando benefícios para 
a população através de tomadas de decisão acertadas, desde um 
simples atendimento de uma paciente na atenção básica até a 
realização de procedimento de alta complexidade. O dado pode 
ser definido como um fluxo de dados brutos que representam 
eventos e que ocorrem nas organizações e/ou ambientes físicos, 
antes de serem organizados em algum formato e possam ser 
utilizados posteriormente (ANDY et al, 2005).

Permite-se concluir que o uso das ferramentas TABWIN e 
TABNET, por parte das equipes técnicas e gestoresdo SUS, torna-
-se fundamental para dar subsídios a esses atores na resolutivi-
dade de suas demandas e nos processos decisórios, permitindo 
planejar melhor as ações em saúde e para alocar eficientemente 
os recursos físicos, financeiros e humanos, de forma respon-
sável e eficiente, melhorando a eficácia do sistema. O acesso às 
bases de dados de saúde do SUS, sua tabulação, análise, inter-
pretação e disseminação são de suma importância para gerar 
novos conhecimentos, auxiliando os gestores na redução das 
incertezas. Constatou-se um baixo nível de interoperabilidade 
entre os sistemas de informação em saúde, pequena padroni-
zação em nível software, hardware e  dados,  pequena difusão 
das ferramentas de tabulação TABWIN e TABNET na três esfe-
ras de governo e também um pequeno índice de profissionais 
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especializados na área de TI na saúde. Vefiricou-se também 
que falta equipamentos modernos, muitos estão obsoletos e 
sem consertos, há deficiência na infraestrutura de banda larga 
na maioria das instituições públicas de saúde dos municípios 
brasileiros, especialmente naqueles mais longínquos. Sugere-se 
a partir dos resultados do estudo, que haja um olhar especial 
para a área de TIS por parte dos gestores das três esferas de 
governo, que sejam destinados mais recursos e realizados mais 
investimentos na área, tanto em nível de hardware e software 
quanto na formação de mão de obra especializada.

Palavras-chave: Tabulação de dados; Processo decisório; 
Sistema de Informação; TABWIN; TABNET.
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INTRODUÇÃO

Em ambientes virtuais de ensino a distância (EAD), mais espe-
cificamente voltado para o âmbito da saúde, tende-se a um 
forte fluxo de inscrição e certificação de usuários. A exemplo 
disto, o AVASUS – Ambiente Virtual do SUS, em pouco mais de 
um ano tem mais de cem mil usuários e cem mil certificados 
emitidos. Desta feita, nos meios relacionados ao ensino, é de 
extrema importância que os gestores tenham uma clara noção 
do contentamento e resposta dos usuários aos conteúdos apre-
sentados, já que estes devem estar expostos de forma a facilitar 
o entendimento, tendo em mente que existem diferentes linhas 
de aprendizagem. Advindo dessa realidade, torna-se necessário 
analisar o comportamento de tais usuários dentro do ambiente 
EAD, para que assim seja possível checar a efetividade do siste-
ma ao notar possíveis deficiências apresentadas, seja na sua 
gestão ou no conteúdo fornecido, e ao extingui-las, alcançar o 
aprimoramento do meio como um todo.

MÉTODOS

Até então, o estudo do desempenho dos ambientes AVASUS e 
Mandacaru era realizado por planilhas ou relatórios que viriam 
a ser enviados ao ministério da saúde,  uma forma pouco eficaz, 
já que os arquivos necessitavam de inúmeros ajustes manuais, 
diminuindo a flexibilidade na abordagem das informações e, 
consequentemente, indo contra a praticidade que as tecnolo-
gias hoje podem nos proporcionar. Isso posto, foi percebida a 
necessidade do desenvolvimento de sistemas que teriam a capa-
cidade de exibir, de forma simples e veloz, análises e gráficos 
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responsáveis por automatizar os processos de avaliação do 
funcionamento e influência dos ambientes EAD, idealizando 
assim o AVASUS Transparência e o Mandacaru Transparência 
(web e mobile).

RESULTADOS [ESPERADOS]

A partir disso, estabeleceu-se pilares que serviram para carac-
terizar ambas aplicações como ferramenta de controle de infor-
mações, a integração dos dados de forma dinâmica e de fácil 
discernimento, a apresentação das distintas relações entre os 
usuários e cursos, cursos e polos etc; a inserção de uma grande 
variedade de recursos para análise de dados.

DISCUSSÃO

Com o lançamento destes sistemas de transparência, os proces-
sos de consulta e exposição das informações foram automa-
tizados, o que, além de agilizar, apresenta uma significativa 
melhoria no método de avaliação dos dados,  já que seus gesto-
res poderão perceber, através de diversos recursos compara-
tivos e relativos, pontos que virão a auxiliar o progresso do 
ambiente de maneira intuitiva.

Palavras-chave:  Dashboard, Mandacaru, AVASUS 
Transparência, Gestão em saúde.
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INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença de origem 
vascular que compromete gravemente as funções neurológi-
cas do indivíduo (TRUELSEN; BEGG; MATHERS, 2013). Os fato-
res de risco compreendem características biológicas e hábitos 
de vida, sendo os principais fatores a hipertensão arterial, 
tabagismo, idade avançada, consumo de álcool, sedentarismo, 
dieta não balanceada e sexo masculino (OVBIAGELE; NGUYEN-
HUYNH, 2011). Somado a isto, a ocorrência da doença também 
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sofre influência do contexto socioeconômico, afetando mais as 
pessoas com baixa escolaridade, de segmentos economicamen-
te mais baixos e de etnia negra (MESTRAL; STRINGHINI, 2017; 
LOTUFO, 2015; LOTUFO; BESENOR, 2013).

Em 2013 o AVC contribuiu para 11,8% de todas as mortes 
no mundo, e o número de novos casos e de pessoas que sobrevi-
veram ao AVC aumentou significativamente entre os anos 1990 
e 2013 (FEIGIN; NORVING; MENSAH, 2015). Atualmente ainda é 
uma doença negligenciada no Brasil, evidenciado pelas altas 
taxas de incidência, prevalência e mortalidade (LOTUFO, 2015; 
LOTUFO et al., 2017). Um estudo longitudinal verificou que entre 
2005 à 2009 a mortalidade por AVC caiu nos estados do sul e 
sudeste brasileiro, enquanto que na maioria dos estados do norte 
e nordeste as taxas aumentaram (VINCENS; STAFSTRÖM, 2015).

Do ponto de vista da gestão dos serviços de saúde é 
muito importante traçar um perfil epidemiológico das popu-
lações afetadas pelo AVC, levando em consideração variáveis 
como idade, sexo, etnia, condição socioeconômica e escolari-
dade, para que sejam traçadas políticas de promoção da saúde 
direcionadas a estas populações. Neste planejamento também 
é necessário levar em consideração a distribuição espacial da 
doença, de forma a fazer um diagnóstico das áreas de maior 
risco, para isso pode-se utilizar a técnica de georreferencia-
mento, a qual consiste em localizar os eventos de saúde e suas 
variáveis em um mapa de referência terrestre, identificando 
padrões espaciais e aglomerados de casos (RIBEIRO et al., 2014). 
Os dados são coletados pelos sistemas de informação de saúde 
e processados através de softwares, tais como o TerraView, um 
software de Sistema de Informações Gráficas (SIG) brasileiro 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Dessa forma, o objetivo do estudo foi de identificar áreas 

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE ALTA 
MORTALIDADE POR ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL NO RIO GRANDE 
DO NORTE ATRAVÉS DA TÉCNICA 

DE GEORREFERENCIAMENTO

Matheus Madson Lima Avelino
Tania Fernandes Campos



197

de alta mortalidade por AVC nas mesorregiões do RN, através 
da técnica de georreferenciamento.

MÉTODOS

Os dados foram levantados no Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM) disponibilizados pelo Sistema de Informações 
de Saúde (TABNET) do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), de todos os 167 municípios do RN entre os anos de 
2008 a 2014. Foram incluídos óbitos dentro das categorias I60 à 
I69 de acordo com a classificação internacional de doenças (CID-
10). As taxas de mortalidade foram calculadas para 100.000 habi-
tantes e padronizadas através do método direto, como padrão 
a população total do RN. As características sociodemográficas 
da população foram coletadas tendo como base o censo demo-
gráfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE), sendo utilizado o rendimento médio mensal como indi-
cador socioeconômico. Como critério de classificação para alta 
mortalidade, o município deveria ter taxa de mortalidade 20% 
maior que a média anual, por no mínimo quatro dos sete anos 
estudados. O georreferenciamento foi realizado pelo programa 
TerraView, sendo produzido um mapa com os índices de baixa e 
alta mortalidade. A análise estatística foi realizada pela ANOVA, 
teste Qui-quadrado e teste de correlação de Spearman.

RESULTADOS

Foi verificada diferença significativa da taxa de morta-
l idade entre as mesorregiões (p= 0,0001).  Foram 
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identificados 39 municípios do RN que atendem os critérios 
de alta mortalidade, sendo 33% na mesorregião Central, 26% 
na mesorregião Oeste, 23% na mesorregião Agreste e 18% na 
mesorregião Leste. A análise espacial por georreferenciamen-
to evidenciou aglomerados na mesorregião Central, princi-
palmente na microrregião da Serra de Santana (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa de áreas de alta mortalidade por AVC nas mesorregiões do 
RN, através da técnica de georreferenciamento.

Além disso, foram observados aglomerados na mesorre-
gião Oeste envolvendo as microrregiões da Serra de São Miguel 
e Pau dos Ferros e um aglomerado no sul da microrregião do 
Agreste Potiguar (Figura 1). Pela análise de correlação foi verifi-
cado que quanto menor o rendimento médio mensal das mesor-
regiões, tanto maior foi a taxa de alta mortalidade por AVC  
(r= -0,34; p= 0,0001).
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DISCUSSÃO

Os achados apontam distribuição heterogênea da mortalidade 
por AVC no RN, que se relaciona com a situação socioeconômica 
dos municípios.  Este achado pode ser interpretado sob duas 
perspectivas, pela qualidade na assistência e prestação de servi-
ços e pela distribuição dos fatores de risco entre os municípios.

No que diz respeito à qualidade da assistência, um estu-
do recente analisou a diferença na mortalidade por AVC entre 
regiões urbanas e rurais e verificou um maior aumento na morta-
lidade em zonas rurais. Os autores sugerem que as desigualdades 
na mortalidade entre as duas populações estejam associadas com 
as diferenças entre os sistemas de saúde das regiões (KALEDIENE; 
RASTEMYTE, 2016). Neste sentido, a identificação de municípios 
com alta mortalidade pode indicar a necessidade de uma melhor 
assistência de saúde nestes municípios.

Um estudo de análise espacial da mortalidade por AVC 
na cidade de São Paulo  constatou que a distribuição da morta-
lidade na cidade obedecia a um padrão de maior mortalidade 
nas zonas periféricas e que esta relacionava-se com o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros, com maior morta-
lidade nas zonas menos desenvolvidas (KAUP et al., 2015). Este 
achado corrobora com o do nosso estudo, que encontrou maior 
mortalidade nos municípios de menor estrato econômico.

A relação entre a situação socioeconômica e a mortali-
dade por AVC também foi abordada em uma revisão sistemá-
tica, sendo verificado que pessoas de baixa renda têm menor 
acesso a procedimentos específicos de cuidado ao AVC quando 
comparado à pacientes de maior renda, quanto aos cuidados de 
unidade específica de AVC, varredura cerebral, anticoagulante 
e avaliação por equipe de reabilitação (ADDO et al., 2012). Neste 
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sentido, ressaltamos que no RN ainda não há unidade exclusiva 
de atendimento ao AVC, o que pode estar refletindo nas taxas 
de mortalidade do Estado.

Quanto à distribuição dos fatores de risco, sabe-se que 
pessoas de menor situação socioeconômica possuem maior 
prevalência de fatores de risco para doenças cardiovascula-
res, o que contribui para maior mortalidade nesta população  
(MESTRAL; STRINGHINI, 2017). Além disso, o comprometimento 
do AVC também relaciona-se com a situação socioeconômica das 
populações, sendo verificado que pessoas de renda mais alta 
obtiveram menores deficits neurológicos após o AVC e menor 
gravidade durante a fase aguda, bem como uma maior escolari-
dade foi associada à menor propensão à comorbidades e melhor 
recuperação motora e funcional (ADDO et al., 2012).

De acordo com os resultados encontrados, podemos 
concluir que o RN apresenta diferenças na distribuição da 
mortalidade por AVC entre as mesorregiões, o que pode estar 
relacionado com o tipo de assistência de saúde prestada nessas 
regiões e as condições sócioeconômicas da população. A técnica 
de georreferenciamento mostrou-se uma boa ferramenta para 
monitoramento da mortalidade por AVC no RN, identificando 
zonas de prioridade para avaliação dos serviços de saúde, dire-
cionamento de recursos e políticas públicas.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, mapeamento 
geográfico, gestão de riscos, mortalidade
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INTRODUÇÃO

A disseminação de informações de forma rápida e prática 
tem sido um fator indispensável para a sociedade atual, pois 
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possibilitam a aquisição e a expansão do conhecimento. As 
responsáveis por causar esse tipo de disseminação são chama-
das de  Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que 
nos proporcionam interações sociais e trocas de conhecimentos 
(LOPES; HEIMANN, 2016).

Ainda segundo Lopes, Heimann (2016), atualmente as TIC 
estão sendo cada vez mais utilizadas na área da saúde, e vem 
trazendo grandes contribuições na tomada de decisões médicas. 
Além disso, essas tecnologias melhoram a qualidade da assis-
tência e auxiliam no desenvolvimento científico e tecnológico 
na área hospitalar.

  A telemedicina representa uma forma de provisão de 
serviços que nos possibilita estabelecer os cuidados do paciente 
por meio das tecnologias da informação e da comunicação, que 
serão úteis para o estabelecimento de diagnósticos, prevenção 
de doenças além da orientação e capacitação profissional, sem 
que seja necessário o deslocamento do indivíduo para outra 
instituição (CAMARGO; ITO, 2012). 

Dessa forma, essa tecnologia minimiza a transferência 
para serviços especializados; auxilia o diagnóstico e tratamento 
de forma rápida; contribui para localização geográfica desfavorá-
vel e consequentemente melhora no prognóstico dos pacientes.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura realizada de julho a outu-
bro de 2017, nas bases de dados Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 
Library Online (Scielo) e PubMed. Utilizando os descritores 
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“Telemedicina” e “Assistência Hospitalar”, aplicando o opera-
dor booleano AND.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Apesar dos avanços tecnológicos, ainda se percebe uma resis-
tência por parte dos profissionais como também por parte dos 
pacientes que devido a falta de conscientização, sentem-se 
desconfortáveis quanto ao uso desses sistemas. E muitas vezes 
os programas de telemedicina que não são executados corre-
tamente se veem de forma separada da instituição, como se 
tivessem objetivos diferentes e perdem o apoio dos profissio-
nais, se tornando apenas algo experimental (STEINMAN, et al, 
2015; CAMARGO; ITO, 2012).

Por isso, a aplicação desses recursos tecnológicos na área 
hospitalar ainda é um grande desafio a ser superado, pois ainda 
se observa falta de conhecimento em relação ao tema e pouca 
literatura tratando-se do assunto (SILVA, 2017). 

Por outro lado, o uso da desses sistemas vem trazendo 
resultados positivos no auxílio para obtenção de diagnósticos, 
conduzindo casos críticos e integrando hospitais e instituições 
situadas em regiões distantes, favorecendo essa transferência 
de conhecimento médico especializado. (STEINMAN, et al, 2015; 
CAMARGO; ITO, 2012).

DISCUSSÃO

Diante do exposto, os estudos apontam grandes vantagens que 
o serviço de telemedicina vem trazendo para a área da saúde, 
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garantindo melhor qualidade no atendimento à saúde e promo-
vendo acessibilidade para população, porém, é necessária uma 
capacitação dos profissionais para que haja um comprometi-
mento e entendimento da equipe multiprofissional em utilizar 
a telemedicina. Além disso, é necessária uma orientação com 
os pacientes quanto a importância desse método na assistência 
prestada, assegurando que os usuários se sintam confortáveis 
durante a realização dos procedimentos.

Palavras-chave: Telemedicina; Assistência Hospitalar; 
Informática Médica.
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INTRODUÇÃO

Os Hospitais Universitários Federais (HUFs) são insti-
tuições que prestam serviços de saúde à população através do 
Sistema Único de Saúde, com a missão voltada para o ensino 
pesquisa e extensão, buscando a formação e inovação tecnoló-
gica em prol da área da saúde. Os HUFs vêm sofrendo mudanças 
em seu modelo administrativo, devido a adesão destes a uma 
empresa pública de direito privado, esta, a Empresa Brasileira 
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de Serviços Hospitalares (EBSERH) (GUIMARÃES e MARTINS, 
2014; BRASIL, 2011).

O sistema de informática adotado pela empresa é o 
Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) que 
tem a proposta de apoiar a padronização das práticas assis-
tenciais e administrativas, e permitir a criação de indicadores 
nacionais, o que facilitará a adoção de projetos de melhorias 
comuns para esses hospitais.

Nesta perspectiva o AGHU vem como tecnologia da infor-
mação em saúde afim de instalar o prontuário eletrônico, com 
a finalidade de integrar informações alimentadas no sistema 
e construir uma base de dados clínicos que permita a visuali-
zação do usuário como um todo, além de manter uma central 
única de dados. Objetiva-se assim, relatar a construção de parâ-
metros informatizados para ajustes no sistema de informação 
utilizados na Sistematização da Assistência de Enfermagem de 
um hospital universitário.

MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência sobre a parametrização 
do sistema AGHU, ocorrida em um hospital universitário no Rio 
Grande do Norte, no período de junho a agosto de 2015.  Para 
esse processo foi composto uma comissão de parametrização 
pela construção do módulo de controle para enfermagem. Nessa 
ocasião, composta por uma docente assistencial, uma enfermeira 
da unidade de pediatria, uma enfermeira da educação perma-
nente, uma enfermeira intensivista, um aluno da graduação em 
enfermagem e um profissional de tecnologia da informação.

INFORMÁTICA EM SAÚDE COMO 
FERRAMENTA NA SISTEMATIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Carlos Jordão de Assis Silva
Neyse Patrícia do Nascimento Mendes
Kátia Regina Barros Ribeiro
Érika Cecília Resende de Souza



211

A comissão analisou o banco de dados do sistema, os pron-
tuários de enfermagem comparando o que era necessário para 
registo e acompanhamento na assistência de enfermagem e o que 
o aplicativo disponibilizava dentro dessa perspectiva. Após análi-
se, iniciou-se buscas em evidencias cientificas, para consolidar 
como estes dados necessários construiriam um banco de infor-
mações coeso de acordo com o que o sistema permitia acrescer.

RESULTADOS

Cada hospital universitário possui especificidades no seu 
serviço o que conduz a necessidade de um ajuste do sistema, 
principalmente no que se diz respeito a itens e grupos que 
possibilitam o registro e gerenciamento da assistência presta-
da ao paciente em determinado setor.

Observou-se a instância da adequação do novo sistema 
computacional para adequação da realidade local, particularmen-
te a respeito do cuidado ao paciente crítico. Inicialmente foram 
selecionadas três grandes áreas: registro de pediatria, de paciente 
crítico e paciente de enfermaria a serem formuladas de acordo 
com a clientela, originando quatro grupos controles (Quadro 1).
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Grupos Controle:

Controle de fluídos parenterais

Eliminados

Monitorização do paciente crítico

Monitorização do paciente pediátrico

Quadro 1 – Grupos controle criados. Natal, RN, Brasil, 2016.

DISCUSSÃO

O grupo Controle de fluídos parenterais (Quadro 2) e o de 
Eliminados (Quadro 3) existem com finalidade de monitorizar 
e registrar continuamente todas as substâncias administradas/
oferecidas ao paciente e excretado pelo mesmo, possibilitando 
posteriormente realizar-se o balanço hídrico.

Fluídos parenterais

Dopamina; Dobutamina; Noradrenalina; Nipride – Netroprussiato; Tridil 

– Nitroglicerina; Heparina; Octeotride; Fentanil – Fentonila; Midazolam; 

Propofol; Cloreto de potássio; Alumínio; Furosemida; Nutrição parenteral; 

Insulina; Amiodarona; Adrenalina; Hemácias; Plasma; Plaquetas; Crio; Imuno-

glonulina; Tirofibam; Milrinone; Hidratação venosa; Magnésio e Bicarbonato.

Quadro 2 – Grupo controle fluídos parenterais. Natal, RN, Brasil, 2016.
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Eliminados:

Diurese; Vômito; Sonda nasogástrica; Sonda nasoenteral; 

Dreno de tórax; Dreno abdominal; Dreno de mediastino; Dreno 

de Cook; Eliminações vesicais e Eliminações intestinais;

Quadro 3 – Grupo controle eliminados. Natal, RN, Brasil, 2016.

Estas informações fazem necessárias para controle de 
líquidos e monitorização hídrica dos pacientes. O enfermeiro 
deve realizar avaliação precisa do equilíbrio hídrico, estando 
atento aos resultados, afim de descobrir possíveis alterações, 
facilitando a antecipação dos cuidados de enfermagem que 
possam ser necessários (OLIVEIRA et. al, 2010; ÁVILA et. al, 2014).

Assim como em todos os espaços de cuidado, nas unida-
des de terapia intensiva, o grande objetivo é a segurança do 
paciente clinicamente instável, que pode ser proporcionada 
pela vigilância continua e rigorosa da enfermagem (ÁVILA et. 
al, 2014; FAVARIN, 2012).

 Dentre os itens de parametrização houve a necessidade 
de criar o grupo de monitoração do paciente crítico (Quadro 4).
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Monitorização do paciente crítico

Pressão venosa central; Débito cardíaco; Índice cardíaco; Pressão arterial média; 

Pressão intra-abdominal; Pressão intracraniana; Glicemia capilar; Temperatura 

axilar; Saturação venosa de O2; Saturação de O2; Modo ventila tório; Pressão inspira-

tória; Pressão positiva expiratória final; Frequência mandatória; Fração Inspirada de 

O2; Volume de ar corrente; Capnografia; Pressão arterial sistólica; Pressão arterial 

diastólica; Frequência cardíaca; Escala de coma de Glasgow e Escala de Ramsay;

Quadro 4 – Grupo controle monitorização do paciente crítico. Natal, RN, 
Brasil, 2016.

A população pediátrica possui risco de dano três vezes 
maior que adultos na mesma situação. Assim é importante 
analisar e monitorar suas especificidades relacionadas ao peso, 
estatura, idade, desenvolvimento e condições clínicas, afim de 
se prestar uma assistência de enfermagem de qualidade, visan-
do principalmente a segurança do paciente (SOUZA et, al. 2014). 
Foram inseridos dados básicos de monitorização do paciente 
pediátrico como ilustra o Quadro 5.
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Monitorização do paciente pediátrico

Temperatura axilar; Frequência cardíaca, Frequência respiratória; Saturação 

de oxigênio; Pressão arterial sistólica; Pressão arterial diastólica; Dor, Peso; 

Estatura; Circunferência abdominal; Perímetro cefálico e Glicemia capilar.

Quadro 5 – Grupo controle monitorização do paciente pediátrico. Natal, 
RN, Brasil, 2016.

Palavras-chave: Informática em enfermagem; Sistemas de 
informação; Enfermagem; Assistência de Enfermagem.

INFORMÁTICA EM SAÚDE COMO 
FERRAMENTA NA SISTEMATIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Carlos Jordão de Assis Silva
Neyse Patrícia do Nascimento Mendes
Kátia Regina Barros Ribeiro
Érika Cecília Resende de Souza



216

REFERÊNCIAS

GUIMARÃES, A. L. A.; MARTINS, F. V. Hospitais universitários 
federais e a empresa brasileira de serviços hospitalares: 
As possíveis alterações e consequências nas estruturas 
organizacionais dos Hospitais Universitários Federais Brasileiros. 
E-locução. Revista Científica da FAEX. 2014. v. 7, n. 4, p. 141-159.

BRASIL. Lei n. 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 15 dez. 2011.

OLIVEIRA, S. K. P.; GUEDES, M. V. C.; LIMA, F. E. T. Balanço hídrico 
na prática clínica de enfermagem em unidade coronariana. Rev. 
Rene. Fortaleza.abr./jun.2010. v. 11, n. 2, p. 112-20.

ÁVILA, M. O. N.; ROCHA, P. N.; TREVISAN, D. M.; ZANETTA; D. M. 
T.; LUIS, Y. U. L.; BURDMANN, E. A. Balanço hídrico, injúria renal 
aguda e mortalidade de pacientes em unidade de terapia intensiva. 
J Bras Nefrol 2014. v. 36, n. 3, p. 379-388.

FAVARIN, S. S.; CAMPONOGARA, S. Perfil dos pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva adulto de um Hospital 
Universitárioev. Enferm UFSM 2012 Mai/Ago; v. 2, n. 2, p. 320-329.

SOUZA, F. T.; GARCIA, M. C.; RANGEL, P. P. S.; ROCHA, P.K. Percepção 
da enfermagem sobre os fatores de risco que envolvem a segurança 
do paciente pediátrico. Rev. Enferm UFSM 2014 Jan/Mar; v. 4, n. 1, 
p. 152-162.

INFORMÁTICA EM SAÚDE COMO 
FERRAMENTA NA SISTEMATIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Carlos Jordão de Assis Silva
Neyse Patrícia do Nascimento Mendes
Kátia Regina Barros Ribeiro
Érika Cecília Resende de Souza



INOVAÇÕES NO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
EM ENFERMAGEM ATRAVÉS 
DA PRÁTICA SIMULADA EM 
REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karen Rayara Bezerra Lima
Enfermeira. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Urgência, 

Emergência e Terapia Intensiva (NEPET) /CNPq. Natal/RN, Brasil.
E-mail: karen_rayara@hotmail.com

Rodrigo Assis Neves Dantas
Enfermeiro. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Líder do 

grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisa em Urgência, 
Emergência e Terapia Intensiva (NEPET) /CNPq. Natal/RN, Brasil.

E-mail: rodrigoenf@yahoo.com.br

Daniele Vieira Dantas
Enfermeira. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Vice-líder 
do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisa em Urgência, 
Emergência e Terapia Intensiva (NEPET) /CNPq. Natal/RN, Brasil.

E-mail: daniele00@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Os métodos de avaliação dos alunos têm tornando-se cada vez 
mais complexos. Atualmente, os esforços para aquisição de 
inovações no processo de ensino-aprendizagem na educação 
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têm mostrado formas mais evoluídas de avaliação dos conhe-
cimentos. (MEDEIROS et al, 2014).

O projeto de monitoria “Inovando o processo de ensino-
-aprendizagem em Enfermagem na urgência e emergência e 
terapia intensiva” visa estimular a implantação de metodologias 
ativas e criativas no processo de ensino-aprendizagem dos acadê-
micos. Através do Exame Clínico Objetivamente Estruturado 
(OSCE) com enfoque à prática de Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP), utilizando como base para as ações o protocolo estabele-
cido pela American Heart Association (AHA) de 2015.

O Exame Clínico Objetivamente Estruturado, do inglês 
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) é visto como 
elemento fundamental para a melhoria do processo de ensi-
no-aprendizagem. Trata-se de um método processual em que os 
estudantes devem demonstrar sua competência através de um 
cenário simulado. Por conseguinte, demonstra a competência 
para execução das habilidades específicas de enfermagem em 
condições propostas no exame. Ao contrário de uma avaliação 
escrita, com conhecimentos teóricos, o OSCE é uma experiência 
diferente, uma vez que testa as habilidades práticas e clínicas, 
bem como o raciocínio técnico cientifico para atuar nas situa-
ções. É uma ferramenta utilizada na mensuração de compe-
tências clínicas com a adoção de simulações clínicas. E ainda é 
possível filmar o exame para facilitar o processo de avaliação 
das competências. (ARAÚJO et al., 2016).

Uma RCP bem-sucedida depende de uma sequência de 
procedimentos sistematizados quem compõem a corrente de 
sobrevivência. Por isso, é necessário que os enfermeiros em 
formação recebam boa capacitação para agir com segurança 
quando se depararem com uma situação de PCR e assim garantir, 
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quando possível, o retorno espontâneo da circulação sem conse-
quências graves ao sistema neurológico. (GONZALEZ et al., 2013).

Nesse contexto, objetiva-se relatar a experiência da práti-
ca de OSCE com enfoque na Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 
como monitor na disciplina de Noções em Primeiros Socorros.

MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos moni-
tores do projeto de ensino intitulado “Inovando o processo de 
ensino-aprendizagem em Enfermagem na urgência e emergên-
cia e terapia intensiva”, durante os plantões de orientação no 
laboratório de habilidades do Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN.

As monitorias aconteciam semanalmente e as ativida-
des, que consistiram em ações desenvolvidas em sala de aula, 
apoio pedagógico aos discentes e aulas práticas no laboratório 
de habilidades clínicas, foram realizadas com os acadêmicos de 
Enfermagem do 6º período da UFRN, no período de 01 de março 
a 31 de junho de 2017, os quais estavam cursando a disciplina 
Atenção Integral à Saúde II: Módulo de Alta Complexidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A contribuição dos monitores é imprescindível junto a discipli-
na, principalmente no desenvolvimento de novas técnicas de 
ensino-aprendizagem, com foco na metodologia ativa do OSCE. 

Na monitoria, os discentes eram divididos em trios, em que 
cada um deveria simular o OSCE através de um caso clínico de 
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Parada Cardiorrespiratória simular (PCR) e assim estimular os estu-
dantes a praticar de forma realística as manobras de Reanimação 
Cardiorrespiratória, além de utilizar o raciocínio clínico e julga-
mento crítico para definir o diagnostico diferencial, bem como as 
medidas de tratamento e os cuidados pós reanimação.

Como instrumento metodológico para execução do OSCE, 
utilizou-se o Procedimento/Protocolo Operacional Padrão 
(POP), que discrimina o passo a passo sequencial que o estu-
dante deve realizar. A intenção dos POPs é orientar a realização 
de procedimentos e elucidar dúvidas, devendo ser atualizados 
e seguidos pelos estudantes de forma padronizada. (SANTOS; 
VANDERLEY; BRASILEIRO, 2012).

Apesar da deficiência de certos insumos e equipamentos 
no laboratório de habilidades clínicas, buscou-se ao máximo 
aproximar o cenário de práticas com a realidade hospitalar, 
para tanto, foram utilizadas camas hospitalares com manequim 
Resusci Anne, carrinho de emergência devidamente equipado, 
materiais próprios para punção venosa, suporte de soro com 
soluções fisiológicas, biombos e escada auxiliar para maca.

A experiência proporcionou aos monitores a vivên-
cia como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. 
Durante o desenvolvimento das atividades de monitoria, 
observa-se a alta procura por parte dos discentes aos moni-
tores, principalmente para a realização de plantões práticos. 
Com isso, observa-se que as inovações no método de ensinar 
trazem diversos benefícios aos estudantes, além de promover 
a aproximação com situações reais que serão vivenciadas nos 
ambientes de atenção à saúde.

Palavras-chave: Monitoria; Enfermagem; Urgência e 
emergência; Cuidados intensivos
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INTRODUÇÃO

O processo de levantamento de requisitos é de extrema impor-
tância na fabricação de um software. Nesse processo, se identifi-
cam as particularidades que o software venha a ter, tornando-o 
mais adequado possível ao ambiente onde será utilizado, respei-
tando os desejos e necessidades do usuário final (stakeholders). 
A utilização de softwares de gerenciamento de dados em esta-
belecimentos de saúde, principalmente em centros de doação 
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sanguínea, é de notória importância visto que há uma gran-
de demanda de doadores, bolsas coletadas, armazenadas e 
distribuídas diariamente, além de laudos clínicos dos exames 
de sorologia e informações gerais a respeito do doador e sua 
aptidão à doação. Entretanto, nem todos os postos de doação 
contam com a informatização destes dados, na maioria das 
vezes apenas a sede, na capital do estado, ou microrregião 
possui um banco de dados próprio, o qual os outros hemonú-
cleos não tem acesso direto a tais informações. Em vista disso, 
este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento 
de requisitos para um sistema de gerenciamento de bancos 
de sangue, que venha a atender as particularidades de cada 
usuário levando em consideração as necessidades dos hemo-
núcleos do sertão da Paraíba em informatizar seus processos 
que atualmente são realizados de forma burocrática e manual, 
através de fichas, livros e formulários.

MÉTODOS

A presente pesquisa é classificada como estudo exploratório 
por meio de estudo de caso, pois os dados serão coletados dire-
tamente com os funcionários do estabelecimento de saúde 
supracitado. Para tanto, será adotado como método de levan-
tamento de dados, um questionário composto de 11 questões, 
todas estas objetivas, e com a abertura para comentários extra 
que possam auxiliar no entendimento maior da problemática 
geral, impactando diretamente na conformidade dos requisitos 
os quais o presente trabalho propõe. Tais perguntas são funda-
mentadas no cenário atual do processamento de informações 
de doadores, bolsas e laudos laboratoriais em que se encontram 

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA 
SOFTWARE DE APOIO AO GERENCIAMENTO 

DE HEMONÚCLEO NO SERTÃO DA 
PARAÍBA: ESTUDO DE CASO

Maria Raphaella Ferreira Gomes
Thyago Alves Sobreira



224

tais estabelecimentos de saúde. Para a análise dos dados cole-
tados será utilizada a ferramenta Google Forms que favorece a 
apresentação dos dados, principalmente por gerar os resultados 
em forma de gráficos, bem como permitir a exportação para 
outras ferramentas que possam executar a análise dos dados. 
Selecionou-se, para a amostra de dados, o hemonúcleo situado 
na cidade de Sousa – PB, onde serão realizadas as entrevistas 
elaboradas pelos pesquisadores.

RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do levantamento de dados da pesquisa de campo, será 
possível identificar os requisitos funcionais e não funcionais 
do sistema, que poderá favorecer a prática diária dos stakehol-
ders, através do desenvolvimento de uma ferramenta que possa 
auxiliar o que vem sendo executado atualmente, no que se 
diz respeito ao manuseio, processamento, armazenamento e 
distribuição de dados de doadores e suas respectivas amostras 
biológicas, bolsas sanguíneas e os laudos dos exames clínicos 
associados. Também será possível identificar as informações 
sobre o contexto local a qual a problemática do presente traba-
lho está inserida, bem como o persona, que apresenta da figura 
do stakeholder do processo.

DISCUSSÃO

Considerando-se os resultados esperados, tal pesquisa visa 
executar o levantamento de requisitos para o desenvolvi-
mento futuro de um software que venha contribuir para o 
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gerenciamento de dados de um hemonúcleo do sertão da 
Paraíba, através da informatização dos processos que atual-
mente são realizados manualmente, como o cadastro de novos 
doadores, atualização de dados de doadores antigos, preenchi-
mento dos resultados obtidos na triagem pré-coleta, onde serão 
definidos quesitos extremamente decisivos na confirmação da 
aptidão ou não do doador a este procedimento, assim como 
o registro da classificação de tipo sanguíneo, tubos de amos-
tras e livros de liberação de bolsas para transfusão sanguínea. 
Portanto, é notória a importância da realização deste tipo de 
pesquisa pois fomenta a aplicação de tecnologias no âmbito 
da saúde, aspirando o aumento da agilidade e da segurança 
na execução do processo de doação de sangue no interior do 
estado da Paraíba.

Palavras-chave: Banco de Sangue, Engenharia de Software, 
Gerenciamento de Dados, Requisitos, Saúde.
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INTRODUÇÃO

Diabetes mellitus (DM) não é simplesmente uma única doença, 
mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apre-
senta em comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação 
da insulina, na secreção de insulina ou em ambas. Consideradas 
como epidemia na atualidade, a diabetes junta-se as Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis (DANT) que constituem sério 
problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos 
de média e baixa renda. A Federação Internacional do Diabetes 
(IDF) estima que o número de pessoas com diabetes no mundo 
em 2013 era de 387 milhões de pessoas, 46% delas sem diagnós-
tico prévio. Seu impacto inclui elevada prevalência, importante 
morbidade decorrente de complicações agudas e crônicas e alta 
taxa de hospitalizações e de mortalidade, gerando significativos 
danos econômicos e sociais. As mudanças no estilo de vida entre 
os povos de todos os países têm contribuído para a ascensão de 
casos de Diabetes Mellitus (DM). Com isso, o presente estudo 
teve como objetivo identificar os principais fatores de risco para 
o Diabetes na região Nordeste do Brasil.

MÉTODO

Estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa.  
A pesquisa foi desenvolvida mediante utilização de dados secun-
dários, disponibilizados online e gratuitamente pelo DATASUS, 
um departamento que fornece informações epidemiológicas, 
de morbidade, assistência à saúde, recursos financeiros, dentre 
outros. As informações de Saúde foram obtidas do sistema de 
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
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por inquérito telefônico (VIGITEL) e ocorreu via TABNET – um 
tabulador de domínio público que gera informações das bases 
de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizado no 
site do DATASUS. A amostra analisada consistiu de 13.615 usuá-
rios do Nordeste entrevistados entre 2006 e 2013 pelo sistema 
VIGITEL. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa esta-
tístico SPSS versão 20.0 Windows. A coleta e análise dos dados 
ocorreram nos meses de junho e Julho de 2017. Por se tratar de 
uma pesquisa de dados secundários disponíveis de livre acesso, 
foi dispensada a submissão do presente estudo ao Comitê de 
Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

Haviam cadastrados no sistema 1330 pacientes com Diabetes. 
Desses, 66,47% são homens e 33,53% são mulheres. Além disso, 
68,20% dos pacientes com diabetes não trabalham e apenas 
31,80% estão no mercado de trabalho. Dentre a concentração 
nas capitais do Nordeste, 11,9% residem em Maceió, seguido 
por 11,7% em Natal e 10,6% em Recife. Quanto aos fatores de 
risco, o sedentarismo foi o mais prevalente com 83,3%, seguido 
da hipertensão com 68,20% e do excesso de peso com 60,08%. 
Comparado aos indivíduos que não tem diabetes e nem excesso 
de peso esse último índice apresenta-se bastante elevado.
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DISCUSSÃO

Embora na atualidade os males decorrentes da falta de exercí-
cios físicos sejam amplamente divulgados nas mídias mundiais, 
a resistência em praticá-los ainda permeia também o nordeste 
brasileiro. Esses resultados corroboram os achados de elevada 
prevalência em vários municípios brasileiros e indica a necessi-
dade de intervenções para achados precoces e controle eficaz do 
diabetes, assim como maior atenção quanto a tal enfermidade e 
suas comorbidades. O aprofundamento desse assunto, por meio 
de novos inquéritos epidemiológicos com ênfase nos aspectos 
nutricionais, estilo e qualidade de vida dessa população, além 
da avaliação de componente(s) genético(s), possivelmente pode-
rá esclarecer esses achados na população do nordeste.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos no presente estudo apontaram que a maioria 
dos diabéticos são homens, não trabalham e que o fator de risco 
mais prevalente para o diabetes na região Nordeste foi o seden-
tarismo, seguido da hipertensão e, posteriormente, do excesso 
de peso. Ações promotoras de saúde efetivas são necessárias 
com  o intuito de reduzir os riscos associados e de desfechos 
desfavoráveis.

Palavras-chave: Diabetes, Fator de risco, Enfermagem.
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INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma patologia milenarmente conhecida, com 
diagnóstico e tratamento disponíveis, porém persiste como 
preocupação sanitária internacional, apresentando taxas rele-
vantes de incidência e recidivas em todo o mundo. O desen-
volvimento de estratégias de diagnóstico precoce, prevenção e 
promoção à saúde são importantes para o controle da TB. Uma 
das estratégias de divulgação sobre o controle em tuberculo-
se é a utilização da educação em saúde com diferentes grupos 
populacionais dentre eles os estudantes. O presente estudo 
tem como objetivo identificar os meios de divulgação da tuber-
culose na visão dos alunos da rede pública de ensino.



233

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitati-
va, do tipo inquérito realizado com alunos do terceiro ano do 
ensino médio em quatro escolas da rede estadual de ensino do 
município de Natal/RN. A coleta de dados foi realizada entre 
os meses de fevereiro e dezembro de 2016 com 70 estudantes. 
Os dados foram organizados em planilhas e analisados através 
da estatística descritiva.

RESULTADOS

Dos 70 participantes da pesquisa, 87,1% afirmaram ter ouvido 
falar sobre a TB, e destes, 26,3% ouviram falar através da televisão, 
21,3% na escola, 11,4% em algum estabelecimento de saúde, 14,7% 
através de familiares, 6,5% na internet e 18% em outras situações.

DISCUSSÃO

Os meios de comunicação em massa, como a televisão e inter-
net, por sua abrangência e penetração junto ao público, podem 
atuar positivamente na divulgação de informações sobre pato-
logias, especialmente sobre a tuberculose. Estudo realizado na 
Nigéria obteve como principal meio de divulgação de informa-
ções sobre a tuberculose a televisão, corroborando com dados 
obtidos neste estudo. Em estudo que analisou a abordagem de 
vários quesitos como conceito, transmissão e agente etiológico, 
por exemplo, de doenças estigmatizantes como a TB em livros 
do ensino médio, demonstrou que esses materiais apresentavam 
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erros e informações conflitantes, ou a falta de informações 
importantes a serem abordadas com os estudantes, como o fato 
da alta incidência da doença ainda no Brasil. Isso demonstra a 
necessidade de aprimoramento de alternativas para a aborda-
gem dessas temáticas em sala de aula. Reforça-se a necessidade 
de que essas informações precisam ser ofertadas em outros 
recursos tecnológicos que aproximem os educandos.

Palavras-chave: Tuberculose; Tecnologias; Estudantes.
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INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) propõe o desenvolvimento de 
atividades que sejam realizadas no intuito de favorecer mudan-
ça dos hábitos e melhorar qualidade de vida de estudantes da 
rede pública de ensino. As informações colhidas no atendimento 
precisam ser registradas pelos profissionais no intuito de mini-
mizar erros, melhorar e qualificar atendimento, com isso, tendo 
um melhor acompanhamento. O objetivo do estudo é descrever 
o monitoramento das atividades do PSE pelos profissionais da 
Estratégia Saúde da Família (ESF).

METODOLOGIA

Pesquisa avaliativa, descritiva e quantitativa realizada no 
Município de Natal/RN. Utilizou-se um questionário estrutu-
rado, construído a partir das normatizações do PSE. A coleta 
de dados aconteceu entre os meses de maio e julho de 2017 com 
105 profissionais da ESF, a saber, médicos, enfermeiros, técnicos 
ou auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 
odontólogos e técnicos ou auxiliares de saúde bucal.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Ao serem questionados se realizavam o registro das ativida-
des executadas no PSE, 94,3% afirmaram positivamente e 5,7% 
referiram não saber. Dentre os que afirmaram que o registro 
é realizado, 74,3% afirmaram que isso é realizado no e-SUS 
Atenção Básica (e-SUS AB), 72,4% relataram que esse registro 
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se dá em livros ou fichas de evolução de prontuários. Por outro 
lado, 11,4% dos profissionais não souberam informar onde se 
dava esse registro.

DISCUSSÃO

Observa-se que não houveram relatos de que os registros eram 
feitos no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 
Controle do Ministério da Educação (SIMEC), fato que pode 
demonstrar o desconhecimento desses profissionais sobre um 
importante sistema de monitoramento das atividades do PSE. 
As atividades do PSE são em sua maioria registradas no e-SUS 
ou em livros de registros e fichas de evolução. Dessa forma, 
reforça-se a importância do registro dessas atividades a medida 
em que oportuniza o monitoramento constante do programa.

Palavras-chave: Atividades do programa saúde da escola, 
profissionais da estratégia saúde família, saúde na escola.
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INTRODUÇÃO

O Brasil passa por um processo de transição demográfica com 
mudanças no tamanho e composição das famílias, aumento da 
expetativa de vida dos indivíduos e diminuição da fecundidade, 
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esse processo acarreta em um envelhecimento populacional. 
(CAMARIANO, 2014).

A forma de abordagem das condições de saúde da popula-
ção também passa por um processo de mudança, se em um país 
jovem as características de moléstias são as infectocontagiosas 
e sua resolução se baseia na cura/morte, em países em enve-
lhecimento como no Brasil é perceptível o grande crescimento 
das doenças crônicas, mudando o paradigma de resolução em 
compensação/não compensação das doenças (NASRI, 2008).

  No Brasil, até a década de 1980 era observado que as 
doenças cardiovasculares figuravam como principal causa 
de morte entre os brasileiros.  Nos dias atuais essa realidade 
permanece, principalmente doenças isquêmicas do coração e 
as doenças cerebrovasculares; além de haver uma tendência de 
aumento das proporções de óbitos em decorrência de neoplasias 
(COOREA, RIBEIRO, MIRANDA, 2017; MANSUR et al, 2009). 

As regiões nordeste e norte do Brasil, possuem menores 
índices de óbitos por doenças isquêmicas do coração (DIC) e 
por doenças cerebrovasculares (DCBV), ficando as regiões sul 
e sudeste com maior prevalência (GUIMARÃES, 2015). Neste 
contexto o objetivo desse trabalho foi estimar a tendência 
temporal da mortalidade por doenças cardiovasculares no 
nordeste brasileiro no período de 2005 a 2014.

MÉTODOS

O presente trabalho é caracterizado como um estudo epide-
miológico, ecológico, descritivo de série temporal, construí-
do com o uso dos dados públicos do Sistema e Informação 
sobre Mortalidade (SIM) do DataSus (www.datasus.gov.br/), 
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foram coletadas as informações dos últimos dez anos disponí-
veis (2005-2014) na região do nordeste Brasileiro (DRUMOND; 
MACHADO; VASCONCELOS  E FRANÇA, 2009).

A população estudada foram pessoas idosas em três 
faixas etárias 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais, no 
período de 10 anos entre 2005 a 2014, para coleta dos dados 
foram utilizados três denominadores: (1) óbitos por residência; 
(2) faixa etária e (3) grupo CID – 10.

As referências em óbitos por doenças cardiovasculares 
foram escolhidas com base na disponibilidade no SIM, todas 
são referências da Classificação Internacional de Doenças 10a 
edição (CID-10). As afecções notificadas na base escolhidas 
foram as seguintes: doenças hipertensivas, doenças isquêmicas 
do coração, doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmo-
nar, outras formas de doença do coração, doenças cerebrovascu-
lares, doenças das artérias, das arteríolas e capilares, doenças 
veias, vasos e gânglios linfáticos, complicações de cuidados 
médicos e cirúrgicos, outros transtornos e os não especiais do 
aparelho circulatório. (OMS, 1995).

As informações foram colhidas no período de março e 
abril no ano de 2017, o estudo utilizou o banco de dados do SIM, 
de domínio público, sendo dispensado da apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

No período de 2005 a 2014 na região nordeste houve 2.474.743 
mortes por problemas no sistema cardiovascular em indivíduos 
com 60 anos ou mais. As doenças que foram em maior núme-
ro notificadas no SIM foram as DCBV (783.477), DIC (731.532) e 
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outras formas de doenças do coração (450.163). A afecção que 
obteve menor número de notificação no sistema foram outros 
transtornos e os não especificados do aparelho circulatório 
(2.629), a faixa etária de 80 anos ou mais obteve o maior núme-
ro de óbitos no sistema (1.038.870).

DISCUSSÃO

O presente estudo mostra que no nordeste brasileiro houve um 
considerável número de mortalidade por doenças cardiovascu-
lares no período de 10 anos, principalmente para as doenças 
cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração. Estudos 
até o ano de 2012 mostram uma redução na mortalidade por 
doenças cerebrovasculares em nível de Brasil, esse fato se inten-
sificou pelas políticas de saúde pública no controle dos princi-
pais fatores de risco, entretanto, para as doenças isquêmicas do 
coração não houve diminuição. (MANSUR & FAVARATO, 2016)

Existe uma tendência de queda na mortalidade por DIC e 
DCBV no período de 1980 a 2012, com diferenças regionais com 
maiores números nas regiões Sudeste e Sul  e nas regiões Norte 
e Nordeste são os que possuem menores índices encontrados 
(GUIMARÃES  et al, 2015). 

No mesmo período também podemos encontrar um 
aumento na mortalidade por doenças hipertensivas, fato este 
que pode estar relacionado a fatores ligados ao incentivo ao 
preenchimento das declarações de óbito, declínio das taxas 
de causas mal definidas e aumento na prevalência de hiper-
tensão com o envelhecimento populacional (VILELA, KLEIN & 
OLIVEIRA, 2016).
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Nota-se ainda um grande aumento de consumo de sódio 
nos alimentos e aumento de peso, causando o sedentarismo 
(BECKERT, 2014). Estes são fatores relevantes para um maior 
risco de mortalidade por doenças cardiovasculares.

CONCLUSÃO

Os dados sugerem que no período estudado as doenças que mais leva-
ram os idosos ao óbito foram às DCBV e DIC e outras formas de doen-
ças do coração, a faixa etária de 80 anos ou mais foi a mais afetada.

O enfrentamento para doenças crônicas não trans-
missíveis requisita por políticas públicas de saúde por meio 
da educação, prevenção e tratamento dessas doenças o ano 
inteiro. Diminuição do consumo de sódio, álcool, tabagismo 
e com o aumento de estímulo a prática de exercícios físicos 
regularmente, são fundamentais para reduzir esses números 
de mortalidade, melhorando assim a expectativa de vida.  Com 
isso, necessita-se de uma equipe interdisciplinar deixando de 
lado o modelo biomédico e incentivando as práticas saudáveis. 
Nosso estudo apresenta limitações por apresentar dados apenas 
de uma região do Brasil.

Palavras-chave: Mortalidade, Cardiovasculares, Idosos, 
Nordeste, DataSus.
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INTRODUÇÃO

O número de pessoas com doenças crônicas tem aumentado 
significativamente; aliado a isso, os avanços nos tratamentos 
permitem um aumento da expectativa de vida dessa população. 
O câncer, doença crônica, é uma das principais causas de 
morte e incapacidade em todo o mundo. Foi responsável por 7,6 
milhões de mortes em 2008, 13% de todas as mortes. (BENDER  
et al, 2013). Porém, um dos mais graves desafios enfrentados 
pelos sistemas de cuidados de saúde é capacitar e engajar 
pessoas com doenças crônicas para gerir a sua própria saúde e 
programas terapêuticos. (WANG et al, 2014). Isso é um proble-
ma evidenciado na gestão do cuidado de pacientes com câncer, 
poiseles se esquecem de administrar o medicamento e apresen-
tam baixa adesão ao tratamento. Este estudo tem por objetivo 
caracterizar o perfil sociodemográfico e epidemiológicodos 
pacientes que fazem uso de quimioterápicos por via oral ambu-
latorialmente e identificar a fluência digital desses pacientes 
para a gestão do cuidado mediada por aplicativo.

MÉTODOS

Estudo prospectivo transversal, amostra aleatória, intencio-
nal e não probabilística. Realizado em um centro de referência 
em atenção, ensino e pesquisa em oncologia do estado do Rio 
Grande do Norte. O estudo selecionou 65 pacientes que recebem 
medicamentos via oral para o controle ambulatorial do câncer.
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RESULTADOS

Quatorze pacientes (21,5%) tinham entre 51 a 60 anos e 21(32,3%) 
entre 61 a 70 anos. Do total, 49(75,4%) são do sexo feminino, 
30(46,2%) são pardos e 30(46,2%) são brancos. Quarenta e um 
(63,1%) possuem renda de um salário mínimo, 28(43,1%) tem 
ensino fundamental incompleto, 39(60%) tem câncer de mama, 
8(12,3%) de próstata, 4(6,2%) leucemia, 4(6,2%)  depulmão. Todos 
os pacientes fazem uso de medicamento oral para o controle 
do câncer, 61(93,8%) são orientados pelo médico para a admi-
nistração segura do medicamento e 2(3,1%) por recepcionis-
ta. Na avaliação da fluência digital, 53(81,5%) dos pacientes 
possuem celular; marcas: Samsung 20(37,8%), Nokia 13(24,5%), 
LG 8(15,1%), Motorola 4(7,5%) e Apple 2(3,8%). Conforme a utili-
dade do celular: whatsApp (49,1%), Facebook e Instagram (49,1%), 
Fotografias (34%), Email (20,8%), navegar em sites (26,4%), reali-
zar chamadas (100%). No contexto dificuldades no uso domici-
liar de quimioterápicos, houve relatos de seguimento errado 
da terapêutica prescrita pelo médico; esquecimento e erro no 
horário de administração do medicamento, bem como admi-
nistração de dose errada.

DISCUSSÃO

Avaliar a fluência digital dos pacientes e as dificuldades enfren-
tadas por eles para a gestão do cuidado é importante para a 
criação de um aplicativo em dispositivos móveis para facilitar 
o autocuidado, especialmente no uso de medicamentos orais 
para o controle do câncer no domicilio. Em um estudo desen-
volvido em Boston, o aplicativo móvel revoluciona a prática 
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clínica do encaminhamento dos pacientes pediátricos e suas 
famílias para‘hospice’ e serviços paliativos (LINDLEY et al, 2015).
Corroborando com isto, estudos evidenciam que aplicativos são 
adequados para o acompanhamento de pacientes no pós-ope-
ratório de carcinoma de mama, com o objetivo de reduzir os 
custos de saúde para pacientes e provedores. Assim, é nítido 
que a tecnologia móvel é identificada como uma oportunida-
de para limitar o crescimento das despesas de saúde e elimi-
nar as barreiras devido à distância, reduzindo a necessidade 
dos pacientes se deslocarem das suas casas para os hospitais 
em busca de orientações. Os pacientes estão muito satisfeitos 
com acompanhamento telefônico conforme análise de alguns 
estudos (ARMSTRONG; SEMPLE; COYTE, 2014). Nesse sentido, 
melhorias nas tecnologias de telecomunicações móveis têm 
permitido médicos coletar dados relatados pelo paciente com 
mais frequência, fato que permite melhora na assistência 
ao doente e redução dos custos com o tratamento de doenças 
crônicas. (MIN et al, 2014).

Palavras-chave: dispositivos móveis, educação em saúde, 
câncer, informática médica, quimioterapia.
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INTRODUÇÃO

As dimensões da informação e o potencial do uso de dados na área 
da saúde são de extrema importância. Segundo Pinochet (2011) 
a era da informação não deixou a área da saúde à margem e a 
tecnologia melhorou o processo para funções administrativas. 
Facilidade, praticidade, fluidez e organização são requisitos funda-
mentais para o sucesso de um evento de potencial neste setor. 
Tendo isso em vista que gerir de forma adequada e automatizada 
eventos na área da saúde carrega uma substancial importância.

MÉTODOS

Partindo da demanda de realização do 3º Congresso Brasileiro 
de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Associação 
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Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), foi elaborado um siste-
ma de gestão que engloba consultas diversas, cadastros, impres-
são de crachás, relatórios e contabilidade de usuários, restrições 
de acesso e permissões de usuários etc, integrado com um siste-
ma de Interface de programação de aplicativos (API) desenvol-
vido para gerenciar a programação, os palestrantes, as sessões 
e eixos temáticos, e todos os dados e requisitos necessários ao 
congresso, acompanhado de um aplicativo mobile integrado 
que permitiu aos participantes do evento nortearem-se com 
presteza quanto à programação, locais e palestrantes, além de 
permitir favoritar a programação baseado na integração do 
aplicativo com a API e o sistema.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Dessa forma, esse ecossistema de aplicações interligadas desem-
penhou um importante papel para a realização do maior evento 
de saúde coletiva do Brasil, mostrando-se flexível para o decorrer 
do congresso em questão e seguindo as diretrizes do “Congresso 
sem Papel” estipuladas pela organização. A partir daí, esse ecos-
sistema vem sendo arranjado para servir como uma plataforma 
genérica e funcional para eventos do gênero/escala, buscando 
a maximização de qualidade e eficiência nos procedimentos de 
gestão de eventos em saúde desde micro a macro-demandas da 
organização que os gerencia. Assim, alterações como configu-
rações específicas para o evento; configurações da identifica-
ção do participante; flexibilidade de gerenciamento dos dados 
e tópicos da API; melhorias no aplicativo mobile para oferecer 
layouts e funcionalidades genéricas que servirão de base para 
demais congressos – como o 2º Congresso Nacional de Inclusão 
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na Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica e o 
11º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte – são 
algumas implementações abordadas.

DISCUSSÃO

Dessa forma, os sistemas descritos formam uma plataforma 
versátil de controle que facilita a gestão em saúde e a comuni-
cação desta área com outros setores de forma automatizada, 
favorecendo os processos e serviços das macro-áreas envolvidas 
mediadas pela tecnologia de gestão de sistemas e proporcionan-
do, portanto, melhorias e avanços para os setores envolvidos.

Palavras-chave: Gestão, plataforma, evento, saúde.
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INTRODUÇÃO

Um sistema de informação (SI) é um agrupamento de recursos 
e dados, com o intuito de sistematizar, processar e anunciar 
as notícias de acordo com proposito da organização. Segundo 
Pinochet (2014), os SI estão sendo abundantemente utilizados 
no apoio à saúde da população e nas intervenções da saúde 
pública, referentes a prevenção e promoção da saúde, vigilância, 
monitoramento e controle de doenças. Assim, o presente estudo 
teve como objetivo identificar, na literatura científica, aspectos 
relacionados sobre o uso do SI na área da saúde, para o auxílio 
em atendimentos realizados pelo enfermeiro.

MÉTODOS

Revisão integrativa da literatura, realizada em julho/2017, 
nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Portal 
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), através dos descritores “tecnologia 
em saúde”, “sistema de informação” e “informática em saúde”, 
utilizando o operador booleano AND, segundo os critérios de 
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inclusão: textos completos, em português e publicados entre 
2013 e junho/2017. Excluíram-se os artigos repetidos em mais 
de uma base de dados.

RESULTADOS

Foram encontradas 73 publicações científicas, dessas seleciona-
ram-se 14 artigos. A maioria dos estudos era do tipo descritivo 
e exploratório (7), com abordagem qualitativa (8) e publicados 
entre 2013 e 2016 (9).

DISCUSSÃO

Com a inserção dos SI nas instituições hospitalares ocasionou 
uma grande revolução tecnológica de processos e procedimen-
tos assistenciais e administrativos. De acordo com os estudos, o 
SI em enfermagem é capaz de habilitar e facilitar o enfermeiro 
durante a avaliação, planejamento e aplicação dos cuidados.  
E contribuir para a melhoria da qualidade da saúde da popula-
ção, subsidiando o enfermeiro, além de outros profissionais da 
saúde, com as informações necessárias para desempenharem 
suas atividades com eficiência e eficácia.

Os estudos mostram que o SI, facilita a sistematização e a 
implementação dos cuidados de enfermagem, como por exemplo 
o prontuário eletrônico do paciente, que pode ser visualizada 
com praticidade e rapidez. Porém, o uso do SI é complexo e requer 
elaboração, instrução e capacitação do profissional que o utiliza.
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INTRODUÇÃO

Não é novidade que as instituições hospitalares vêm empregan-
do sistemas de informação com a importante tarefa de melho-
rar os serviços prestados. A informatização dos departamentos 
de um hospital, apesar de exigir um considerável fundo finan-
ceiro, propicia recursos que trazem incontáveis vantagens tanto 
para o hospital quanto para os pacientes (ANDRADE; FALK, 
2001). O caso do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
não é diferente. Diariamente, inúmeros exames são realizados 
no hospital e armazenados em um meio eletrônico controla-
do. Apesar disso, após a conclusão e laudagem do exame pelo 
médico, as imagens raramente são acessadas. O resultado é um 
volume muito grande de imagens (da ordem de milhões) que 
estão sendo arquivadas – o que tem um custo alto (CARITÁ et 
al., 2008). Ao mesmo tempo, a formação de alunos de medicina 
(e também residentes) carece de um maior acervo de exames 
para estudo. Objetivando preencher essas lacunas, o presente 
projeto foi concebido. Este é um software que funciona como 
canal de acesso a um acervo de imagens médicas das mais diver-
sas regiões anatômicas (abdômen, tórax, crânio, entre outros) 
e modalidades (tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, angiografia, entre outras). A ideia é enriquecer o 
processo de aprendizagem na graduação e na residência médica 
por meio de uma vasta variedade de casos clínicos que pode ser 
usada tanto no ensino presencial como à distância. Além disso, a 
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comunidade científica pode desfrutar dessa base de dados para 
o treinamento de algoritmos inteligentes, o teste de algoritmos 
já treinados e demais pesquisas que precisem de uma grande 
quantidade de dados/imagens de pacientes.

MÉTODOS

Para a construção desse sistema foram utilizadas as lingua-
gens HTML, CSS, JavaScript e Python com os frameworks Django 
(Python), Bootstrap (CSS) e jQuery (Javascript). O acervo usado 
foi o OpenPACS, sistema de arquivamento e comunicação que 
viabiliza o pronto acesso às imagens médicas produzidas em 
todos os setores do HUOL. Para usufruir de sua base de dados, 
foi utilizado o protocolo SSH, o qual é um conjunto de especifi-
cidades sobre como conduzir transferência de dados de manei-
ra segura através de uma rede de computadores (BARRETT; 
SILVERMAN, 2001). Com isso, as imagens são automaticamente 
encriptadas ao saírem do OpenPACS e desencriptadas ao chega-
rem ao OpenBiMed.

RESULTADOS

Antes de ser capaz de desfrutar do acervo do projeto, é neces-
sário comprovar vínculo com uma universidade ou grupo de 
pesquisa que deseje utilizar os dados disponíveis no sistema 
para fins acadêmicos.

Também é possível autenticar-se no sistema através do 
Sabiá, um cadastro único utilizado como porta de entrada 
pelas plataformas AVASUS, Portal Saúde Baseada em Evidências 
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(PSBE) e também Comunidade de Práticas (CdP). Realizada a 
autenticação, o usuário poderá visualizar informações básicas 
de todos os exames cadastrados no sistema, a citar: sexo e idade 
do paciente, modalidade e região anatômica do exame e número 
total de imagens.

Para facilitar a navegação no acervo, é possível efetuar 
uma filtragem dos registros disponíveis na tela, conforme ilustra-
do na figura abaixo. Todos os parâmetros já mencionados acima 
podem ser utilizados como critérios de filtragem. Além disso, é 
possível definir um número máximo de imagens em cada exame 
e um intervalo de idade para os pacientes em estudo.

A qualquer momento, o usuário poderá selecionar seus 
exames de interesse para download. As imagens serão agru-
padas em um arquivo comprimido e então este arquivo será 
entregue ao usuário.

DISCUSSÃO

A anonimização faz com que informações relevantes ao estudo 
e desenvolvimento de tratamentos sejam retiradas das imagens 
DICOM sem ferir a privacidade dos indivíduos, além disso, com 
o sistema a comunidade acadêmico-científica pode desfrutar 
dessa base de dados para potencializar a formação (presencial 
e à distância) dos profissionais médicos.

Imagens DICOM possuem informações sensíveis ineren-
tes à ética médica, e por este motivo, devem ser armazena-
das com bastante cuidado e segurança. Por outro lado, essas 
mesmas imagens contêm dados muito valiosos que poderiam 
ser compartilhados e/ou analisados em larga escala, sem ferir 
a privacidade de nenhum indivíduo.
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Sendo assim, o OpenBiMed surge como uma aplicação 
web que aproveita uma janela de oportunidade existente na 
área da saúde e que caminha com o intuito de inovar no proces-
so de aprendizagem na graduação e residência médica.

Palavras-chave: imagens médicas, OpenPacs, DICOM.
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INTRODUÇÃO

A disseminação das tecnologias da informação e comunicação 
transformou o cotidiano das pessoas e ampliou as possibilida-
des de ações educativas em diversas áreas.  Na área da saúde, 
as tecnologias educacionais podem figurar como estratégia 
inovadora para viabilizar a alta responsável, definida como “a 
transferência do cuidado realizado por profissionais da área 
da saúde no período de hospitalização para o próprio paciente 
e seus familiares/cuidadores” (BRASIL, 2013).

A orientação de cuidados após a alta hospitalar é funda-
mental para o sucesso de tratamentos complexos e alto custo 
como o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH). 
O TCTH é uma modalidade terapêutica cada vez mais utilizada 
no tratamento de inúmeras doenças oncológicas, hematológicas, 
imunológicas ou genéticas e, tem a finalidade de reestabelecer as 
funções normais da medula óssea (LIMA e BERNARDINO, 2014).

A utilização de um cateter venoso central é indispensá-
vel no TCTH para garantir tratamento parenteral adequado 
(PEREIRA et al, 2013). No local deste estudo, o cateter venoso 

mailto:laracsandri@gmail.com
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central de escolha é o de Hickman®, o qual permanece semi-
-implantado no paciente após a alta hospitalar e, consequente-
mente, demanda cuidados a fim de evitar complicações como 
infecção de corrente sanguínea e tração acidental. As orien-
tações de alta relacionadas a esse dispositivo intravenoso tem 
significativa importância para o restabelecimento da saúde do 
paciente após o TCTH, entretanto, o paciente e seu cuidador/
familiar nem sempre as compreende de maneira satisfatória 
(REIS et al, 2013).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvol-
ver uma tecnologia educacional audiovisual, para a educação de 
pacientes. Essa tecnologia será incluída em um aplicativo móvel, 
que se encontra em fase de desenvolvimento, para orientação 
de alta hospitalar a pacientes submetidos ao TCTH.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo sobre a criação de um vídeo 
educativo destinado aos pacientes adultos submetidos ao 
Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas. O percurso 
metodológico foi dividido em três etapas (FLEMING; REYNOLDS; 
WALLACE, 2009).

Na primeira, a etapa de pré-produção, foi elaborado um 
roteiro com base nas orientações realizadas pelos enfermeiros 
que atuam do Serviço de TCTH, campo da pesquisa, atualmente; 
realizou-se também um levantamento na literatura científi-
ca – bases de dados LILACS e MEDLINE –  a fim de encontrar 
evidências novas e atualizar essas orientações. Após finalizado 
o roteiro, o mesmo foi submetido à validação de dois enfermei-
ros com expertise em TCTH. Para essa validação, foi aplicado 
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um questionário que abordou questões relacionadas à acurácia 
do conteúdo, a linguagem utilizada e legibilidade das informa-
ções, ou seja, se as informações poderiam ser compreendidas 
por qualquer pessoa. Após validação do roteiro, foi elaborado 
um storyboard, para guiar as demais etapas de produção. Para 
a criação do storyboard foi utilizado como modelo o estudo de 
Braga (2014): um quadro contendo duas colunas. Na primeira 
a descrição, em ordem cronológica, das imagens, animações a 
serem visualizadas e na segunda coluna a o texto a ser narrado. 

A segunda etapa contempla a produção do vídeo, com 
a utilização do aplicativo Powtoon que possibilita a criação de 
vídeos contendo animações.  A narração das cenas é realizada 
por uma locutora voluntária.

A terceira etapa chamada de pós-produção envolve a 
avaliação do vídeo, depois de finalizado, por cinco enfermei-
ros que atuam há mais de dois anos em TCTH, e dois pacientes 
submetidos a esse tratamento, a fim de avaliar o vídeo e detec-
tar possíveis falhas e erros. Após a avaliação do vídeo conclui-se 
com a disponibilização no youtube.

RESULTADOS [ESPERADOS]

A educação em saúde é uma atividade essencial para pacientes 
submetidos ao TCTH, especialmente as orientações sobre os 
cuidados com o cateter de Hickman®. Utilizando-se da internet 
e dos dispositivos móveis é possível tornar essa atividade mais 
dinâmica e exitosa. Espera-se que a utilização de vídeos educa-
tivos melhore a compreensão de informações pelos pacientes, 
reduzindo dessa maneira as complicações após a alta hospitalar 
e a taxa de reinternamentos por causas evitáveis.
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DISCUSSÃO

Para Fleming, Reynolds e Wallace (2009), os vídeos utilizados para 
fins educativos podem estimular o interesse dos aprendizes. Em 
relação ao uso deste recurso para a educação em saúde, o estudo de 
Dalmolin et al (2016) mostrou que o emprego de um vídeo educati-
vo é uma estratégia eficaz para orientar pacientes colostomizados.

Ferreira et al (2015) elaboraram e validaram um vídeo 
sobre o curativo de cateter venoso central de curta permanên-
cia e concluíram que esse recurso é uma ferramenta educativa 
adequada para ser disponibilizada e poderá contribuir para a 
formação profissional em enfermagem e consequente melhoria 
da qualidade da assistência ao paciente.

Razera et al (2014) enfatizam que o vídeo educativo é uma 
estratégia viável, pois possibilita atender as necessidades parti-
culares dos pacientes. Esses pesquisadores, também defendem 
que a utilização de um vídeo educativo é fundamental para 
o desenvolvimento tecnológico da assistência de enfermagem 
e para a promoção da autonomia do paciente frente ao seu 
processo de saúde-doença.

Palavras-chave: Tecnologia educacional. Educação em saúde. 
Cateteres Venosos Centrais. Alta Hospitalar. Enfermagem.
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INTRODUÇÃO

Elevadas taxas de internações hospitalares são um grave proble-
ma de saúde pública que acarreta sérios danos ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) podendo ser ocasionadas pelos mais diversos fato-
res, tais como, doenças infecciosas, neoplasias, doenças respira-
tórias, reações adversas a medicamentos, acidentes de trânsito, 
quedas, entre outros (GODOY et al., 2011; SILVEIRA et al., 2013; 
MASCARENHAS; BARROS, 2015). A utilização de tecnologias de 
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informação auxilia na avaliação mais ampla do perfil epidemioló-
gico de pacientes com as mais diversas finalidades (BRASIL, 2017).

O DATASUS é um departamento de informática importan-
te disponibilizado pelo SUS que permite coletar dados das mais 
diferentes informações sobre a realidade atual da situação de 
saúde do Brasil. É um órgão da Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa do Ministério da Saúde que tem como finalida-
de coletar, processar e disseminar informações sobre a saúde 
dos brasileiros (BRASIL, 2017). O objetivo do presente estudo foi 
avaliar, utilizando-se do DATASUS, o perfil epidemiológico dos 
pacientes internados no SUS no período de maio de 2013 a maio 
de 2017 e correlacionar tais informações com o atual quadro de 
saúde da população brasileira.

MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo que cole-
tou informações através do sistema DATASUS sobre internações 
hospitalares do período de maio de 2013 a maio de 2017, anali-
sando o número de internações, o sexo dos pacientes interna-
dos, o tempo médio em dias que esses pacientes permaneciam 
no hospital, os óbitos decorrentes de tais internações e se esses 
óbitos eram mais frequentes em homens ou em mulheres. Os 
dados obtidos foram correlacionados com outros estudos que 
abordavam sobre as principais causas de internações no Brasil 
e suas possíveis complicações.
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RESULTADOS

De acordo com os dados fornecidos pelo DATASUS, em maio de 
2013 ocorreram aproximadamente 970 mil internações, sendo 
maior prevalente em mulheres (58,95%) e com tempo médio 
em dias de internação de 5,7. O número de óbitos atingiu 37.645 
pacientes e desses 54,29% eram do sexo masculino.

Em 2014 e 2015 houve um aumento no número de pacien-
tes internados, 976.560 e 983.744, respectivamente. A quantida-
de de dias de internação não variou, sendo de 5,6 dias em ambos 
os anos. O sexo feminino ainda foi o mais frequente no que 
diz respeito ao número de internações, sendo 59% de mulheres 
internadas em 2014 e 2015. O número de óbitos foi de 37.234 em 
2014 e 40.336 em 2015, continuando a prevalecer nos pacientes 
do sexo masculino, atingindo 54% em ambos os anos.

Nos anos de 2016 e 2017 houve uma pequena redução no 
número de internações, 972.534 e 923.047 pacientes internados, 
respectivamente. O número de dias de internação foi de 5,5 para 
ambos os anos.

O número de óbitos aumentou em 2016 (42.182), entre-
tanto houve uma pequena diminuição em 2017, 39.943 pacien-
tes morreram nesse período. A prevalência de óbitos ainda 
permaneceu nos indivíduos do sexo masculino, 50,68% em 2016 
e 56,70% em 2017. No que diz respeito aos óbitos, o sexo mascu-
lino continuou sendo o com maior índice de mortes, chegando 
a 59,05% em 2016 e 58,77% em 2017.
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DISCUSSÃO

Tais resultados demonstram uma maior prevalência de inter-
nações em mulheres pelo SUS, podendo este ser resultado de 
uma maior orientação no que diz respeito à saúde da mulher 
e um maior acesso a politicas publicas em saúde voltada para 
o grupo feminino. Já os homens apresentaram maiores índices 
de óbitos, provavelmente oriundo de uma busca mais tardia 
por auxilio médico pelos homens, o que acarreta em um agravo 
maior da doença e consequentemente uma maior dificuldade de 
efetividade no que se refere às terapias disponíveis (PEDRAZA 
et al., 2017; CASTRO et al., 2013).

Um estudo realizado por Mascarenhas e Barros (2015) 
apontou que os homens eram o grupo de risco que apresentavam 
maiores índices de internações decorrentes de causas exter-
nas, tais como, quedas, acidentes de trânsito e violência, desta-
cando-se assim também que variações no estilo de vida entre 
homens e mulheres contribuem também para um maior agravo 
do número de óbitos e este ser mais frequente em homens.

Outro estudo promovido por Gallassi, Elias e Andrade 
(2008) mostrou que o uso incoerente de substâncias psicoativas 
também é destaque no que se refere a internações. Doenças de 
proveniência psiquiátrica também afetam o público masculino 
em maior proporção, sendo o consumo abusivo de álcool uma das 
causas mais frequentes de transtornos e doenças relacionadas à 
incapacidade dos indivíduos (GALLASSI; ELIAS; ANDRADE, 2008).

Um estudo, relacionado a internações em pacientes 
idosos, destacou a gravidade do problema de saúde público com 
o grupo do sexo masculino (CASTRO et al., 2013).

Os acidentes de trânsito também são considerados um 
problema de saúde público que promove aumento nos índices de 
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internações e óbitos frequentemente presentes entre o grupo do 
sexo masculino e estando esta como a principal causa mundial 
de mortes em jovens entre 25 e 29 anos (CAMPOS et al., 2014).

Com o presente estudo, pôde-se observar que os homens 
ainda são considerados maioria no que se refere ao número de 
óbitos registrados no país no período de 2013 a 2017, mesmo 
sendo as mulheres registradas em maior número no que se refe-
re a internações. Sendo assim, faz-se necessária a realização 
de estudos mais pontuais relacionados às causas de mortes e 
a necessidade de ser criar maneiras protetivas e profiláticas 
no que se refere a saúde do homem. Fica claro também que 
a utilização de sistemas computadorizados para a compilação 
de informações sobre a saúde da população brasileira contri-
bui para uma maior e melhor compreensão do quadro geral de 
saúde no país colaborando, portanto para melhorias e avanços 
no que diz respeito a saúde geral da população.

Palavras-chave: DATASUS, Internações, Óbitos, Saúde Coletiva.
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INTRODUÇÃO

Estas plataformas de força foram desenvolvidas para contribuir 
com o tratamento e reabilitação geriátrico, especialmente devi-
do problemas de equilíbrio, o equipamento auxiliará diagnósti-
co e tratamentos oferecidos por fisioterapeutas. Os problemas 
de equilíbrio causam tonteira e a sensação de estar girando ou 
se movimentando, quando isto não é real. Gerando assim mal 
estar e isso complicações em atividades cotidianas, podendo 
causar quedas com lesões graves. O acompanhamento do equi-
líbrio e da orientação corporal durante a postura ereta é essen-
cial para a execução de atividades diárias, físicas e esportivas.

MÉTODOS

A busca de como o equilíbrio e a orientação corporal são contro-
lados, são interesses comuns de estudantes e profissionais de 
diversas áreas. A postura pode ser modelada pelas articula-
ções de um corpo, isto é, o conjunto de ângulos que mostram o 
arranjo relativo entre os segmentos de um corpo. Dessa forma, 
uma infinidade de posturas é adotada pelo ser humano duran-
te atividades diárias. Tais posturas não são verdadeiramente 
estáticas havendo sempre uma oscilação de postura, ainda que 
mínima, portanto, adota-se o termo postura semi-estática para 
o que normalmente se entende com estático. Quando a pessoa 
estiver em cima da plataforma poderemos acompanhar as 
oscilações, para qual lado ela executa uma maior intensidade, 
acompanhar seus movimentos executados, buscar reabilitá-
-las de forma interativa. A medida posturográfica mais comu-
mente utilizada na avaliação do controle postural é o Centro 
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de Pressão (CP). O CP é o ponto de aplicação da resultante das 
forças verticais agindo sobre a superfície de suporte. O sistema 
de controle foi desenvolvido em Arduino, sendo interligadas por 
fios. O circuito é composto por uma pequena placa amplificado-
ra hx711, a qual funciona como amplificador condicionador e 
digitalizador do sinal obtido dos sensores. O conjunto de quatro 
sensores trabalhando em paralelo, nos garante uma melhor 
segurança no acompanhamento do deslocamento sobre a plata-
forma. O fisioterapeuta que estiver acompanhando o pacien-
te terá uma melhor visão da debilitação da pessoa, podendo 
corrigir ou aperfeiçoar, qual tipo de técnica poderá aplicar ao 
seu paciente. O dado do CP refere-se a uma medida de posição 
definida por duas coordenadas na superfície da plataforma de 
acordo com a orientação do avaliado a partir dos sinais mensu-
rados pela plataforma de força.

RESULTADOS [ESPERADOS]

O dispositivo desenvolvido é composto por duas plataformas, 
que atuam de maneira conjunta e sincronizada de acordo com os 
comandos executados, a plataforma de força é denominada de 
plataforma diagnostico no modelo inventado e temos a segun-
da plataforma que é a plataforma dinâmica, a qual interage de 
acordo com os movimentos feitos na plataforma diagnóstica.

DISCUSSÃO

O dispositivo criado tem como vantagem a facilidade de monta-
gem, precisão das informações dos sensores, e a praticidade na 
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execução. Utilizam-se sensores que tem um bom potencial de 
manuseio, amplificado e digitalizado seu sinal, comercialmen-
te são mais baratos e disponibilizam uma maior variedade na 
confecção da plataforma.

Palavra-chave: Plataforma Dupla, Idosos, Reabilitação, 
Arduino, Equilíbrio

PLATAFORMA DUPLA PARA REABILITAÇÃO E 
DIAGNÓSTICOS DE IDOSOS EM TEMPO REAL

José Wanderson Oliveira Silva
Elton Gil Xavier Moura
Danilo Alves Pinto Nagem



286

REFERÊNCIAS

AMADIO, A.C. Fundamentos biomecânicos para analise do 
movimento. Ed. Laboratório de Biomecânica - EEFUSO, São Paulo, 1996.

A.V. Oppenhein; A.S.Wiillsky; H. Nawab - Sinais e Sistemas 2.ed, 
Pearson, São Paulo, 2010.

BAGESTEIRO, L. B. Desenvolvimento de uma plataforma para 
analise de forças produzidas por pessoas. Dissertação de 
Mestrado, Programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, 
UFRGS, Porto Alegre, 1996.

B. P. (Bhagwandas Pannalal) Lathi - Sinais e Sistemas Lineares 
2.ed, Bookman, Porto Alegre, 2007. 

Bizzo, G., Guillet, N., Patat, A., & Gagey, P. M. (1985). Specifications 
for building a vertical force platform designed for clinical 
stabilometry. Medical & Biological Engineering & Computing, 
23(5), 474-476.

Capozzo, A. (1984). Gait analysis methodology. Human Movement 
Science, 3, 27-50.

Cappello, A., Lenzi, D., & Chiari, L. (2004). Periodical in-situ 
recalibration of force platforms: a new method for the robust 
estimation of the calibration matrix. Medical & Biological 
Engineering & Computing, 42(3), 350-355.

PLATAFORMA DUPLA PARA REABILITAÇÃO E 
DIAGNÓSTICOS DE IDOSOS EM TEMPO REAL

José Wanderson Oliveira Silva
Elton Gil Xavier Moura
Danilo Alves Pinto Nagem



287

DUARTE, M. Analise estabiliografica da postura ereta humana 
quase-estatica. Tese de livre docencia, Brasil, Universidade de São 
Paulo, 2000.

Hamill, J., & Knutzen, K. M. (1999). Bases biomecânicas do 
movimento humano. São Paulo: Manole.

PLATAFORMA DUPLA PARA REABILITAÇÃO E 
DIAGNÓSTICOS DE IDOSOS EM TEMPO REAL

José Wanderson Oliveira Silva
Elton Gil Xavier Moura
Danilo Alves Pinto Nagem



PREVALÊNCIA E AUTOAVALIAÇÃO DE 
SAÚDE DE FUMANTES NAS CAPITAIS 
DO NORDESTE COM UTILIZAÇÃO 
DE DADOS DO SISTEMA VIGITEL

Julliana Fernandes de Sena
Enfermeira. Mestranda pelo Programa de Pós graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Email: jullianafsena@yahoo.com.br

Isabelle Pereira da Silva
Discente de Enfermagem na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN).
Email: isabelle_dasilva@hotmail.com

Dannyele Munnyck Silva de Oliveira
Discente de Enfermagem na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN)
Email: dannyelemunnyck@hotmail.com

Silvia Kalyma Paiva Lucena
Enfermeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Email: silvia.kalyma@hotmail.com

Izaura Luzia Silverio Freire
Doutora em Enfermagem. Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, da 

Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN).
Email: izaurafreire@hotmail.com

Isabelle Katherinne F. Costa
Doutora em Enfermagem. Docente do Departamento de 

Enfermagem e do Programa de pós graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Email: isabellekfc@yahoo.com.br

mailto:dannyelemunnyck@hotmail.com
mailto:izaurafreire@hotmail.com
mailto:isabellekfc@yahoo.com.br


289

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se 
que mais de cinco milhões de mortes ao ano no mundo são 
decorrentes do tabagismo e espera-se que esse número seja de 
aproximadamente oito milhões no ano 2030, tornando o taba-
gismo a principal causa de morte prematura. As doenças gera-
das pelo tabagismo são responsáveis por quase 200 mil mortes 
por ano no Brasil. No mundo, segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), são seis milhões de mortes anuais. O tabaco é 
um fator importante no desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) como câncer, doenças pulmonares 
e cardiovasculares. Ainda de acordo com o Inca, os custos para 
o sistema de saúde são de R$ 23 bilhões ao ano. A prevalên-
cia de tabagismo é o resultado da iniciação (novos usuários de 
tabaco) e da interrupção do consumo (por cessação do taba-
gismo ou morte). Estratégias para vigilância e monitoramento 
do consumo de produtos de tabaco são ações relevantes para o 
controle do tabaco, previstas pelo artigo 20 (Pesquisa, Vigilância 
e Monitoramento de Informação) da Convenção-Quadro da 
Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco. Isso 
inclui a coleta regular de dados sobre a magnitude, padrões, 
determinantes e consequências do consumo de produtos de 
tabaco e da exposição passiva aos resíduos resultantes de seu 
consumo. Com isso, a pesquisa teve como objetivo identificar a 
prevalência e a autoavaliação de saúde de fumantes nas capitais 
do Nordeste do Brasil.
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MÉTODO

Estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa.  
A pesquisa foi desenvolvida mediante utilização de dados secun-
dários, disponibilizados online e gratuitamente pelo DATASUS, 
um departamento que fornece informações epidemiológicas, 
de morbidade, assistência à saúde, recursos financeiros, dentre 
outros. As informações de Saúde foram obtidas do sistema de 
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
por inquérito telefônico (VIGITEL) e ocorreu via TABNET – um 
tabulador de domínio público que gera informações das bases 
de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizado no 
site do DATASUS. A amostra analisada consistiu de 13.615 usuá-
rios do Nordeste entrevistados entre 2006 e 2013 pelo sistema 
VIGITEL. Os dados tabulados pelo TABNET foram transportados 
para Microsoft Excel 2010 e exportados para o programa esta-
tístico SPSS versão 20.0 Windows. A coleta e análise dos dados 
ocorreram nos meses de junho e Julho de 2017. Por se tratar de 
uma pesquisa de dados secundários disponíveis de livre acesso, 
foi dispensada a submissão do presente estudo ao Comitê de 
Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

Dos 13.615 usuários entrevistados no sistema, 828 eram fuman-
tes. Destes, 14,85% estão na capital do Recife; 12,2% em Maceió; 
11,96% em Fortaleza e igualmente em João Pessoa; 11,11% em 
Natal e simultaneamente em Salvador; 9,79% em Aracaju; 8,81% 
em Teresina e 8,21% em São Luís. Do total de fumantes, 92,51% 
não consideram sua saúde ruim. Enquanto uma minoria de 
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7,49% considera sua saúde ruim. Do total de fumantes, 29,23% 
(n = 242) afirmaram fumar mais de 20 cigarros ao dia. Desses, 
apenas 8,26% consideraram que sua saúde está ruim.

DISCUSSÃO

A pesquisa mostra que é preciso intensificar a educação em saúde 
quanto aos males causados pelo uso do cigarro. Apesar disso, 
o percentual de adultos fumantes no Brasil vem apresentan-
do uma expressiva queda nas últimas décadas em função das 
inúmeras ações desenvolvidas pela Política Nacional de Controle 
do Tabaco, quando comparado ao ano de 1989, onde 34,8% da 
população acima de 18 anos eram fumantes, de acordo com a 
Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN). Os dados mais 
recentes do ano de 2013, a partir da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) apontam o percentual total de adultos fumantes em 14,7 
%. Contudo, Recife se iguala ao índice nacional. Além disso, foi 
bastante expressivo o número de fumantes que consideram sua 
saúde como boa, evidenciando a necessidade de intensificar as 
medidas de educação em saúde para demonstrar os males causa-
dos pelo uso do cigarro, apontando que o tabagismo representa 
um problema de saúde pública no Brasil, pois está relacionado 
com 50 doenças incapacitantes diferentes, e é responsável por 
uma importante parcela dos gastos (7,7%) de todas as internações 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfermidades relaciona-
das ao aparelho respiratório, neoplasias e doenças do aparelho 
circulatório em indivíduos acima de 35 anos de idade.
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CONCLUSÃO

A capital com maior índice de fumantes do Nordeste foi Recife, 
seguida por Maceió e Fortaleza. Este estudo mostra que o taba-
gismo ainda é um desafio que requer medidas de saúde pública 
efetivas, visto que uma pequena minoria reconhece que sua 
saúde está ruim devido ao uso do cigarro. Apesar da redução 
dentre os últimos anos, é imperativo buscar alternativas para 
reprimir cada vez mais o uso do cigarro no Nordeste do Brasil.

Palavras-chave:  Tecnologia em saúde; Tabagismo; 
Autoavaliação; Enfermagem.
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INTRODUÇÃO

Constitui parte fundamental da atuação dos profissionais de 
saúde o registro das informações de evolução de saúde e de 
doença dos pacientes, bem como as condutas adotadas. O pron-
tuário do paciente se consubstancia no conjunto desses registros 
e atua como um instrumento de trabalho essencial, refletindo a 
assistência prestada ao paciente pela equipe multiprofissional.

O acompanhamento sistemático do processo de trabalho 
dos profissionais de saúde permite uma representação apro-
ximada da realidade. O conhecimento e a interpretação sobre 
as condições de vida, através do uso de indicadores, reflete a 
situação de saúde da população.

Por meio dos registros realizados pelos profissionais no 
prontuário eletrônico do paciente (PEP), é possível avaliar os 
indicadores de saúde, sendo estes importantes instrumentos 
para avaliar a realidade da população, podendo nortear o plane-
jamento das ações na saúde.

O PEP é uma importante ferramenta de coleta de dados, 
já que, por meio da alimentação correta dos registros, é possível 
detectar, acompanhar, analisar ações e respaldar as decisões 
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da gestão, além de identificar áreas de risco e perceber o que 
tende a acontecer em cada território adstrito as unidades de 
saúde (FRANCO).

O conhecimento das condições de saúde da população, 
assim como seus determinantes e tendências, configura a 
base de primordial relevância para o estudo da saúde coletiva 
(ROUQUAYROL, 1994).

Tendo em vista que no setor da saúde a informação 
respalda a tomada de decisão, percebe-se a fundamental impor-
tância de registrar corretamente o CID dos pacientes em aten-
dimento na atenção básica.

Os serviços de saúde, principalmente na atenção básica, 
configuram a principal fonte de informação para a vigilância 
epidemiológica das doenças de notificação compulsória, através 
do preenchimento das fichas de notificação e investigação do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (LESSA, 2000).

O sistema do prontuário eletrônico do paciente pode ser 
configurado para emitir alertas para o preenchimento de fichas 
de notificação, para o caso de agravos/doenças de notificação 
compulsória, sendo grande aliado ao setor de epidemiologia.

O presente trabalho pretende ressaltar a importância do 
registro de informações acerca da condição de saúde de cada 
paciente. A qualidade dos registros, de forma correlata e fide-
digna, repercute, entre outros aspectos, na avaliação epide-
miológica. A imprecisão das informações pode acarretar em 
diagnóstico populacional equivocado ou subnotificações de 
doenças e agravos relevantes e de notificação compulsória, o 
que dificulta o correto levantamento das reais necessidades da 
população adstrita a cada unidade de saúde.
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MÉTODOS

Trabalho com metodologia de caráter teórico-reflexivo, reali-
zado por meio de pesquisa bibliográfica a artigos científicos, 
teses, dissertações e sites da internet. Baseia-se na análise da 
literatura sobre Prontuário Eletrônico do Paciente, tendo como 
foco a vigilância epidemiológica, trazendo uma discussão mais 
teórica sobre aspectos conceituais da informação e sua relação 
com a epidemiologia.

RESULTADOS

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) quando implantado 
nas Unidades de Atenção Primária em Saúde, amplia a capa-
cidade dos registros e faculta o acesso de forma sistemática 
e ágil aos fatos e eventos clínicos ocorridos em um ou mais 
indivíduos. O PEP, portanto, se constitui como uma importante 
ferramenta tecnológica para os Gestores que tiram proveito de 
seus Relatórios Dinâmicos, os quais permitem a visualização 
de diversas informações relevantes, em que destacamos neste 
trabalho, o Diagnóstico com base no Código Internacional de 
Doenças (CID-10).

A experiência com o PEP demonstra que o gerenciamento 
dessas informações permite, de forma mais eficiente, a adequa-
ção das políticas de saúde e serviços prestados, com base no 
acompanhamento periódico de alguns diagnósticos. 

O sistema do prontuário eletrônico disponibiliza diversos 
campos para que o profissional possa preencher no momen-
to da consulta. Além do campo da queixa/exame físico, o 
sistema também apresenta campos para o preenchimento de 
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informações relevantes, tais como sinais vitais, pesquisa de 
diagnóstico no CID-10, data dos primeiros sintomas, diagnóstico 
definitivo ou provisório, pesquisa para solicitação de procedi-
mento/SADT e tipo de procedimento para o BPA. A apresentação 
destes campos na tela de consulta minimiza o risco de supres-
são destas informações pelo profissional. Isto também reduz o 
tempo de digitação, assim como evita registros fora de padrão e 
inconsistentes, viabilizando, inclusive, o processo de auditoria.

O PEP armazena informações importantes no histórico 
do paciente, contendo as datas dos atendimentos, diagnóstico 
primário e secundário, o registro dos procedimentos realizados, 
assim como registro de eventual óbito (LESSA, 2000).

Ao registrar um CID de notificação no PEP, este, auto-
maticamente, emite um alerta para o profissional da consulta, 
solicitando que este realize o preenchimento da ficha de noti-
ficação. Ao mesmo tempo, o alerta também chegará no setor 
de vigilância epidemiológica do município, fazendo com que a 
gestão possa acompanhar, em tempo real, em que unidade de 
saúde ocorreu a notificação, assim como os relevantes dados 
cadastrais do usuário, tais como endereço, data de nascimento 
e sexo, permitindo com facilidade a busca ativa deste individuo 
para a realização da investigação.

O uso dos relatórios do sistema do PEP como instrumento 
para obter e avaliar os dados, pode ser utilizado pela epidemio-
logia tanto para o diagnosticar a situação de saúde de uma dada 
população, como também para a avaliar as ações implementa-
das e o impacto das políticas públicas no estado de saúde da 
população (LESSA, 2000).

Dessa forma, percebe-se o quanto o registro correto 
das informações no prontuário eletrônico do paciente, espe-
cialmente o CID, pode servir de base para o planejamento e 
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adoção de ações específicas voltadas à organização de serviços 
e controle de doenças, principalmente pela agilidade em obter 
os dados, já que estes encontram-se disponíveis para o gestor 
em tempo real.

DISCUSSÃO

O processo de gestão do SUS necessita da produção de informações, 
de forma contínua e confiável, de modo que possibilitem apoio na 
tomada de decisão. Desta forma, se faz essencial a implantação de 
sistemas de informações nas unidades de saúde dos municípios.

A proposta de utilizar novas tecnologias para o registro 
de dados nos atendimentos na atenção básica consiste numa 
tentativa de incrementar ações também de vigilância epide-
miológica, tendo em vista que o uso da ferramenta do PEP pode 
subsidiar as ações da epidemiologia, encorajando o uso dessa 
importante tecnologia, principalmente pela sua agilidade e fácil 
acesso (LESSA, 2000).

Salienta-se a importância do treinamento e do envolvi-
mento dos profissionais de saúde no processamento da infor-
mação, dominando cada vez mais esta área de conhecimento. 
Além das ferramentas, os profissionais de saúde também devem 
se apropriar da importância dos processos envolvidos no regis-
tro de dados, não somente a nível de registro, mas para melhor 
respaldar o planejamento das estratégias adotas pela gestão.

Tal fato reforça os benefícios do uso do PEP nas unidades 
de saúde, assim como a importância de um registro de quali-
dade pelos profissionais assistenciais, principalmente no que 
diz respeito ao registro do CID adequado e sua relevância para 
a vigilância epidemiológica.
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Palavras-chave:  prontuário eletrônico, vigilância 
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de conceitos teóricos, mas também trazerem impactos econô-
micos e sociais a curto, médio e longo prazo.

O uso de tecnologias móveis em saúde é um exemplo de 
ação desta natureza, onde a aplicação é vista, tanto em situações 
clínicas, quanto educacionais (Baumgart, 2006). No contexto da 
proposta e desenvolvimento de Cartilha Digital, percebe-se uma 
necessidade de melhor disseminar ações preventivas à popu-
lação, especialmente as carentes, pela falta de recursos para 
acesso às tecnologias [Matos e Chagas, 2008). Além de estimular 
o engajamento e interesse de profissionais e população assistida 
por meio de objetos educacionais.

MÉTODO

Inicialmente na Concepção foram identificadas quatro 
importantes dificuldades no processo de envelhecimento que 
podem evoluir para sérios prejuízos para o idoso: a Mobilidade 
prejudicada, a diminuição do Equilíbrio, as dificuldades 
com a Resistência geral e muscular e as deficiências com a 
Coordenação Motora.

Os mesmos foram conceituados, problematizados e 
inseridos no contexto do segmento terceira idade com o obje-
tivo de encontrar as relações entre as teorias e a realidade. 
Relacionamos, também, os problemas ao ignorar cada neces-
sidade, colhendo as percepções do público quanto aos efeitos 
negativos da inatividade ou da frequência intermitente. Outro 
item observado foram os benefícios alcançados com a prática 
sistemática, planejada e orientada.

Todos os requisitos foram avaliados com o apoio de 
profissionais de saúde atuantes na atenção primária.
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O Desenvolvimento compreendeu a seleção das tecnolo-
gias, plataformas e equipamentos para a modelagem dos requi-
sitos levantados/definidos.

E, por fim, a Avaliação consistiu na elaboração de simu-
lações e estudos empíricos (Gusmão et al, 2015).

RESULTADO

A Cartilha Digital tem como principal finalidade contribuir na 
promoção da saúde e qualidade de vida, com oportunidade de 
inclusão digital e inclsuão social, por meio do uso de aplicativo 
educacional para tablets e smartphones com foco na orientação 
da importância da realização de exercícios funcionais a partir 
de atividades cotidianas.

Após a segunda avaliação do projeto foi possível identi-
ficar melhorias, principalmente, na estruturação gráfica dos 
conteúdos quando acessados através de smartphones.

Atualmente o desenvolvimento de materiais de apoio 
para profissionais de saúde está direcionado à utilização de 
metodologias que permitam a elaboração de nanoconteúdos e 
ao auxílio na execução de atribuições quando do atendimento 
à população assistida (Gusmão et al, 2015).

DISCUSSÃO

Este trabalho visa contribuir especificamente em computação 
aplicada à educação, por meio do desenvolvimento de recurso 
educacional baseado em pesquisas nas áreas de inclusão digital 
e inclusão social. Desta forma, aborda a questão da consolidação 
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de inovações tecnológicas educacionais utilizando técnicas e 
abordagens que, por serem relativamente recentes na academia 
e no mercado, necessitam de avaliação aprofundada e de pers-
pectivas diferenciadas no sentido de prover os meios mais apro-
priados (software) para propósitos específicos (aprendizagem 
de profissionais da atenção primária) e orientação e prevenção 
da população assistida.

Ponto relevante e de destaque, na realização deste traba-
lho, foi a possibilidade de integração entre o setor acadêmico e 
os serviços de saúde municipais através do compartilhamento de 
experiências, saberes e transferência de tecnologias inovadoras.

Palavras-chave: objetos educacionais, inclusão digital,  
inclusão social.
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INTRODUÇÃO

A reabilitação maxilofacial é utilizada geralmente para corri-
gir irregularidades causadas por defeitos congênitos, traumas, 
queimaduras e cirurgia cérvico-facial. Essas falhas podem ser 
corrigidas cirurgicamente ou por meio de próteses, levando 
em consideração o tamanho e a localização da imperfeição. 
Normalmente os pacientes que passam por esse tipo de situação 
preferem realizar procedimentos cirúrgicos microvasculares 
e para reconstrução, porém, esses métodos possuem limita-
ções, uma vez que a radiação nos tecidos e a disponibilidade dos 
mesmos podem prejudicar o procedimento (Ariani et al., 2013).

Paralelamente a esse contexto, hoje o número de doenças 
malignas vem aumentando. No mundo, a quantidade de pessoas 
com mutilações como consequência de câncer em regiões cérvi-
co-facial também cresce. Dessa forma, é necessário implementar 
tecnologias inovadoras que possam ajudar esses pacientes a corri-
girem imperfeições físicas de modo mais eficiente e acessível.
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MÉTODOS

Neste trabalho foi desempenhado o estudo no intuito de confec-
cionar implantes bucomaxilofaciais através da prototipagem 
rápida. Desta forma, foi realizado o tratamento e conversão 
de imagens médicas do tipo DICOM em plataformas CAD. 
Dividindo-se em três etapas:

A primeira etapa é a análise e tratamento das imagens 
médicas do tipo DICOM a partir do software InVesalius 3 beta 5 
(Figura 1).
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Figura 1 – Imagens de Tomografia Computadorizada do InVesalius.

Na segunda etapa é utilizada a superfície 3D gerada pelo 
InVesalius (Figura 2) para modelagem em software CAD, onde 
ocorrerá a reconstrução do modelo. Por último, é realizada a 
confecção do modelo através da técnica de prototipagem rápida 
em uma impressora 3D (Figura 3).
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Figura 2 – Exemplo de caso no InVesalius.

Figura 3 – Exemplo de caso no software CAD.
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RESULTADOS [ESPERADOS]

A prototipagem rápida vem sendo uma tecnologia de grande 
importância no setor da saúde devido às suas enormes apli-
cações, no intuito de auxiliar os procedimentos cirúrgicos 
complexos, moldes para guias cirúrgicos, planejamento de 
tratamentos, visualização de alguma estrutura anatômica espe-
cífica, fabricação de próteses, tratamento de tumores, plane-
jamento de radioterapia, diagnósticos, projeto de implantes, 
instrumentos médicos e outras aplicações. Desta forma, foi 
verificado que é possível realizar a prototipagem dos modelos, 
já que o arquivo STL foi gerado, sem falhas.

A modelagem das superfícies e sua transformação em 
modelo sólido permitirão uma futura análise por elementos 
finitos simulando as cargas e os efeitos causados. Além disso, 
demonstrou que é possível a obtenção de geometrias a partir 
de tecidos diferentes do ósseo, com o software InVersalius.  
A superfície gerada apresentou-se apta, conforme esperado.

DISCUSSÃO

Pode-se concluir que essa técnica de modelagem e prototipagem 
dos modelos médicos possui eficiência, pois oferece próteses de 
qualidade e de baixo custo aos pacientes. O presente trabalho 
é um eficiente estudo com grande capacidade inovadora, uma 
vez que ajuda na melhora de vida das pessoas que passaram 
por mutilações na região do seio facial como conseqüência da 
retirada de tumores cancerígenos dessa área. Além disso, esse 
estudo cria uma rede de conhecimentos que ajudará todos os 
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evolvidos propiciando o conhecimento preciso para o avanço 
do estudo, já que foi realizado de forma multidisciplinar.

Palavras-chave: Seio maxilar, Reabilitação, Prototipagem rápi-
da, Bucomaxilofacial.
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INTRODUÇÃO

A Prototipagem Rápida (PR) é uma técnica que consiste em 
transformar dados computacionais em algo físico. Ela é bastan-
te usada na área médica pois torna possível ao profissional 
visualizar com grandes detalhes e precisão de medições a área 
anatômica estudada, e em caso de cirurgia, é possível fazer um 
planejamento prévio do ato além de haver a possibilidade de 
mostrar ao paciente, através de um protótipo, toda a região que 
será acometida na cirurgia, melhorando assim a relação médi-
co-paciente. Através disso, benefícios consequentes surgem, 
como a diminuição do tempo de duração da cirurgia, pois o 
médico já havia tido a oportunidade de analisar o melhor modo 
de realiza-la; e a diminuição do tempo de internação do pacien-
te, o que acarretaria num menor custo para o hospital.

A PR utilizada em cirurgias de remoção de tumores 
cancerígenos vem obtendo bons resultados. Pacientes onco-
lógicos podem ter lesões permanentes que comprometem 
sua autoestima e suas relações sociais. Por isso é importan-
te que, além da preocupação com a cirurgia de remoção do 
tumor, também haja busca pela reabilitação desses pacientes 
e, para isso, é desejado que a lesão não seja notada. Lesões na 
região bucomaxilofacial são as que mais atingem a autoestima 
do paciente e dentro dessa região anatômica estão os casos de 
perda óssea da maxila. Pensando nisso, é possível fabricar um 

PROTOTIPAGEM RÁPIDA APLICADA NA 
REABILITAÇÃO DE PACIENTE COM LESÃO 

NA REGIÃO SUPERIOR DA MAXILA

Nadyne Dayonara Maurício de Amorim
Jonas de Paiva Vieira Junior
Karilany Dantas Coutinho
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto
Ricardo Alexandro de Medeiros Valentim



317

protótipo com dimensões exatas a da lesão que seria colocado 
no paciente com o intuito de amenizar as sequelas da lesão, 
trazendo maior qualidade de vida a esse paciente. Para fabri-
cação desse protótipo se faz necessário o acesso a tomografia 
computadorizada do paciente. Com ela é possível visualizar, 
no software InVesalius, a região da lesão em três dimensões. 
Todas as imagens trabalhadas devem ser no formato do proto-
colo DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine) que 
descreve normas para tratamento, armazenamento e transmis-
são de informação médica em formato eletrônico.

MÉTODOS

Com o objetivo de reestabelecer a autoestima do paciente, é 
imprescindível que a reabilitação seja realizada. Inicialmente, 
com o acesso a Tomografia computadorizada do pacien-
te, é possível, no software InVesalius, retirar possíveis ruídos 
das imagens, gerar a superfície 3D e então separar apenas a 
região da maxila afetada, ou seja, separar a região de interes-
se.  A partir dela é possível ter acesso às dimensões da lesão 
do paciente e então iniciar a etapa de reconstrução da região 
anatômica onde houve perda óssea durante a cirurgia de reti-
rada de tumor. O arquivo contendo a região de interesse gera-
do no InVesalius é gerado em formato .STL (STereoLithography) 
e importado para um software de modelagem CAD (Computer 
Aided Design) para que, com uso das ferramentas disponíveis 
nele, pudesse ser realizada a modelagem da reconstrução da 
região lesionada. O software utilizado na pesquisa foi o 3ds Max. 
Para se fazer a reconstrução foi utilizado um banco de 
imagens de tomografia computadorizada da região da cabeça.  
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Nele deveriam ser filtradas informações de idade, sexo e raça 
semelhantes a do paciente do caso discutido neste trabalho. 
O objetivo era buscar características anatômicas e dimensões 
da maxila que melhor se adequassem ao paciente, garantin-
do conforto e segurança durante o uso da prótese. Depois da 
reconstrução modelada, o aqruivo foi exportado para uma 
impressora 3D para o protótipo fosse obtido. Para impressão 
foi utilizado um material polímero Ácido Poliláctico (PLA), resis-
tente à impactos mecânicos, mas pouco resistente à alta tempe-
ratura. A técnica de PR foi aplicada e o protótipo confeccionado.

RESULTADOS [ESPERADOS]

O protótipo obtido no processo de modelagem era leve e apre-
sentava boas características de detalhes. A facilidade de serem 
observados detalhes mínimos poderia garantir uma prótese 
final com boa qualidade estética, caso fosse confeccionada.  
O protótipo resultante do processo apresentou um bom encaixe 
quando colocado no paciente.

DISCUSSÃO

A técnica de prototipagem rápida se mostrou eficaz na elabora-
ção de um protótipo e ainda foi notado que, a partir de todo o 
processo de modelagem e obtenção de um protótipo, pode ser 
realizado também a confecção de uma prótese final obtida atra-
vés da modelagem indireta. O protótipo colocado no paciente 
possibilita sua reabilitação, trazendo benefícios para sua rela-
ção social e pessoal.
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Palavras-chave: Prototipagem Rápida, CAD, Reabilitação, 
Bucomaxilofacial.
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INTRODUÇÃO

A fixação externa articulada do cotovelo foi desenvolvida para 
manter o controle de fraturas, proporcionado uma maior esta-
bilidade das articulações úmero-ulnar e úmero-radial, agindo 
diretamente sobre a região lesionada, a maioria das lesões que 
acometem a articulação do cotovelo são ocasionadas em idosos 
e crianças, pois estão mais susceptíveis a traumas como quedas, 
além disso estão com articulações gastas no caso dos idosos, ou 
em formação no caso de crianças, o fixador externo articulado 
de cotovelo existente no mercado para este fim específico, que é 
imobilizar a articulação de cotovelo, é muito pesado e caro,  este 
estudo pretende rever essa estrutura afim de otimiza-la dimi-
nuindo seu peso e se possível valor de mercado.
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MÉTODOS

Pensando nisso, o objetivo é reconstruir o fixador em plata-
forma CAD (Computer Aided Design) para analisar as cargas 
recebidas e otimizar sua estrutura, reduzindo o peso e conse-
quentemente diminuindo o custo. Após o estudo da biomecâni-
ca do fixador, ele foi desmontado, verificando suas medidas com 
o auxílio de um paquímetro (Eccofer) e desenhando no Software 
SolidWorks. Para continuação do projeto foi estudado o peso do 
fixador como um todo e de cada peça individualmente para a 
realização das análises de cargas, com a proposta de colocar 
esses valores em um software de elementos finitos e verificar 
onde será possível fazer a modificação da sua estrutura sem 
prejudicar sua funcionalidade inicial.

RESULTADOS [ESPERADOS]

Após estudar a biomecânica, a estrutura, materiais, peso 
adequado (menor possível), analisar sua viabilidade econômi-
ca e disponibilização para mercado. Podemos concluir que o 
estudo realizado é uma etapa eficaz para a elaboração de um 
melhor fixador que permita a reabilitação de pacientes idosos 
e crianças e que possa ser mais acessível, à população em geral.

DISCUSSÃO

O fixador estudado possui alto custo, e não se adapta adequa-
damente para idosos e crianças, causando um incômodo pelo 
peso excessivo e dificultando a reabilitação, tanto como difícil 
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acesso a população, pois este é fabricado em pequena escala 
com materiais e estruturas muito específicas. Ao se fazer o estu-
do anatômico das articulações úmero-ulnar e úmero-radial, é 
visto que poucas são as variações na estrutura do fixador exter-
no, e que outros estudos como o de tipos de pinos e materiais 
de todo o fixador externo pode ser abordado, visto que seriam 
opções válidas para diminuir o peso do fixador.

Palavras-chave: Fixador Externo, Solidworks, Reabilitação, 
Cotovelo, Elementos Finitos.
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INTRODUÇÃO

Devido ao impacto e as consequências que as quedas podem 
ocasionar na vida dos idosos, existem diferentes maneiras 
de identificar se um idoso é suscetível a cair ou não, são os 
chamados de protocolos de queda. Uma forma de potencializar 
a execução desses protocolos é sua aplicação em um Sistema de 
Informação para dar suporte ao profissional de saúde.
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Diversos protocolos podem ser usados para prevenir 
quedas, avaliando o estado mental, o equilíbrio e/ou a marcha 
(Cavalcante e Vasconcelos, 2006; Gontijo, 2011; Belomo, 2015; 
Mallman et al, 2015; Silva et al, 2015; Nunes et al, 2016).

Dentro deste contexto, este estudo realizou a análise 
de cinco protocolos de queda, por meio de critérios definidos 
previamente e propôs estrutura de sistema de informação em 
saúde. A análise permitiu visualizar o protocolo que melhor se 
adaptaria para aplicação portátil (Nunes et al, 2016).

MÉTODO

É inegável o grande potencial das inovações para a melhoria 
da qualidade de vida. No caso da atenção ao idoso, questões da 
qualidade de vida por meio da prática regular de atividades 
físicas são cruciais para o envelhecimento com autonomia. Este 
trabalho apresenta a experiência no levantamento de requisitos 
essenciais para proposta de estruturação de aplicativo móvel 
baseado em protocolo de queda.

O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa biblio-
gráfica, seguida de revisão da literatura, simulação da aplicação 
do protocolo por meio de questionário e aplicação do teste para 
captura de requisitos.

A coleta de dados foi realizada de duas maneiras: (i) 
formulário online foi disponibilizado na web para ser respondi-
do por uma população aleatória; (ii) base de dados composta de 
informações coletadas a partir do uso de questionário (pergun-
tas fechadas) e medição do tempo de execução do teste Time UP 
and GO – TUG, foi utilizada para simulação.
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RESULTADO

Considerando a problemática apresentada, foi iniciado trabalho, 
em conjunto com profissionais da área de assistência básica ao 
idoso: educador físico, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. 
Este trabalho avaliou protocolos de queda, analisou sistemas 
de informação em saúde e propôs a estrutura de um aplicativo.

Foram selecionados 5 estudos que tratam da aplicação da 
tecnologia e inovação em saúde. Dois com foco em educação em 
saúde e três na assistência. Dois, em especial, tratam a temática da 
prevenção de quedas em atendimento domiciliar (Gontijo, 2011; 
Belomo, 2015). Cinco protocolos foram analisados (Cavalcante e 
Vasconcelos, 2006; Gontijo, 2011; Belomo, 2015; Mallman et al, 
2015; Silva et al, 2015) . Essas informações iniciais foram insumos 
para o desenvolvimento do questionário e realização da simula-
ção, bem como do teste de marcha (Nunes et al, 2016).

DISCUSSÃO

É inegável o grande potencial das inovações para a melhoria 
da qualidade de vida. No caso da atenção ao idoso, questões da 
qualidade de vida por meio da prática regular de atividades 
físicas são cruciais para o envelhecimento com autonomia.

Desta forma, este artigo apresentou a experiência no 
levantamento de requisitos essenciais para proposta de estru-
turação des sistema de informação em saúde. Considerando 
essa problemática, foi iniciado um trabalho, em conjunto com 
profissionais da área de assistência básica ao idoso: educador 
físico, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta.
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O trabalho avaliou protocolos de queda, analisou siste-
mas de informação em saúde e propôs a estrutura de um apli-
cativo, com base no teste de equilíbrio chamado Time Up and Go. 
Os resultados apontam para a importância da metodologia de 
construção como um elemento essencial para a concepção de 
recursos assistenciais de qualidade.

Palavras-chave: protocolo de queda, melhoria de qualidade de 
vida, saúde do idoso.
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INTRODUÇÃO

O processo de dimensionamento da força de trabalho de áreas 
administrativas (DFT) é uma ação estratégica da área de Gestão 
de Pessoas do Ministério da Saúde e objetiva produzir informa-
ções para subsidiar processos decisórios acerca de composição 
e recomposição de pessoal, bem como a adequação de compe-
tências profissionais. Segundo Pereira et al (2011 apud PEREIRA, 
2016, p. 29) “o dimensionamento de força de trabalho é um 
processo sistematizado que embasa o planejamento e a avalição 
quanti-qualitativa de pessoal, necessário à prestação de serviço”.

O método de dimensionamento utilizado foi desenvolvido 
em parceria com a Universidade de Brasília, por um conjunto 
de especialistas com formação em Psicologia, Administração, 
Economia, Estatística e Matemática, considerando as especifi-
cidades do Ministério da Saúde. Para dimensionar a força de 
trabalho de uma unidade são utilizados os conceitos de proces-
so e entrega. A partir da definição de processos e de entregas 
da unidade, são coletadas informações como: resultado, esfor-
ço (horas dedicadas) e de pessoal, necessárias para gerar os 
resultados sobre a quantidade de trabalhadores estimada por 
unidade, tais como: número de trabalhadores lotados na área; 
movimentações de trabalhadores realizadas; desligamentos; 
admissões; horas de atividades educativas, aposentadorias, 
horas adicionais de trabalho, média de idade e afastamentos 
realizados (DINIZ, 2016). Além disso, são coletadas também 
informações referentes ao perfil profissional e critérios de 
priorização para definição das ações de melhoria.

Os resultados do dimensionamento podem contribuir 
para a qualificação do processo de tomada de decisão dos gesto-
res, sobretudo no que diz respeito à composição do quadro de 
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pessoal da organização e, além disso, fornecem informações 
estratégicas que contribuem para os subsistemas de gestão de 
pessoas da organização.

Esse trabalho objetiva descrever o processo de dimen-
sionamento a partir dos resultados de sua aplicação em duas 
unidades do Ministério da Saúde, sendo uma localizada na Sede 
do MS, em Brasília, e outra em uma Unidade da Federação, 
ambas na esfera federal de gestão do SUS.

MÉTODO

O método de dimensionamento de força de trabalho abrangeu 
uma etapa quantitativa e uma qualitativa. A primeira etapa 
compreendeu a coleta e análise de informações acerca de resul-
tados das áreas, esforço, representado pelas horas dedicadas 
dos trabalhadores para realizar as entregas, e pessoal. Essas 
informações foram organizadas de forma a possibilitar o uso de 
um modelo matemático para gerar os resultados quantitativos. 
Já a etapa qualitativa implicou em identificar o perfil profissio-
nal requerido para as unidades, sendo composto por formação, 
conhecimentos e características comportamentais relevantes, 
e em levantar informações sobre o nível de informatização, a 
complexidade e o valor agregado das entregas da unidade.

RESULTADOS

Para a unidade localizada na Sede do MS, em Brasília, composta 
por uma diretoria e 3 (três) Coordenações Gerais, foram iden-
tificadas 32 (trinta e duas) entregas principais. Essa unidade 
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possui 296 (duzentos e noventa e seis) trabalhadores e o quan-
titativo necessário para a área foi de 286 (duzentos e oiten-
ta e seis trabalhadores). Em relação ao perfil profissional, 
foi possível verificar que 9% das entregas da área podem ser 
realizadas por profissionais com nível médio, 50% por profis-
sionais com nível superior, preferencialmente, e 41% podem 
ser executadas por profissionais de nível médio e superior. São 
exemplos de formações requeridas para realizar as entregas 
da área: Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito, 
Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Clínica, Biomédica, 
Eletrônica e Mecânica, Técnico em Enfermagem e Tecnólogo 
em Saúde. Constatou-se ainda que a maior parte das entregas 
dessa área (53%) possui valor agregado alto para a organização.

Em relação à área localizada em outra Unidade da 
Federação, composta por quatro áreas, foram identificadas 72 
(setenta e duas) entregas. Uma das unidades não participou da 
etapa quantitativa, pois não levantou os dados necessários para 
gerar os resultados. Considerando as outras 3 (três) unidades, 
verificou-se que há 162 (cento e sessenta e dois) trabalhadores e 
a necessidade de pessoal é de 179 (cento e setenta e nove) profis-
sionais. Em relação à etapa qualitativa, na qual todas as unida-
des participaram, verificou-se que 42% das entregas podem ser 
desenvolvidas por profissionais de nível médio, 50% necessitam 
de profissionais com nível superior e 8% de profissionais tanto 
de nível médio quanto de nível superior. As áreas de formação 
mais requeridas para realizar as entregas são: Administração, 
Contabilidade, Medicina, Psicologia, Direito e Enfermagem.  
Os resultados evidenciaram que 36% das entregas desta unidade 
possuem valor agregado alto.
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DISCUSSÃO

Os principais resultados da aplicação da metodologia de dimen-
sionamento de força de trabalho das áreas foram: o quantitativo 
de trabalhadores necessários, o perfil profissional e as ações 
de melhoria sugeridas a partir da valoração dos critérios de 
priorização. Foram produzidos relatórios com informações para 
subsidiar a tomada de decisão dos gestores das áreas dimensio-
nadas, além de dar insumos para os subsistemas de gestão de 
pessoas da organização.

Os resultados da etapa quantitativa permitiram: esti-
mar a quantidade de trabalhadores necessária ao funciona-
mento efetivo da unidade; comparar a quantidade estimada 
com a quantidade de trabalhadores em atividade; identificar a 
distribuição do esforço das equipes por entrega; identificar o 
histórico de resultados, identificando em que momento a quan-
tidade de demandas é maior e prover informações relacionadas 
ao absenteísmo das unidades.

Os resultados qualitativos propiciaram, a partir da identi-
ficação do perfil profissional, fornecer insumos para o processo 
de educação, alocação e realocação de trabalhadores e concurso 
público. Além disso, a partir das ações de melhoria sugeridas 
para as áreas, como por exemplo, a reorganização dos processos 
de trabalho, a adequação dos perfis profissionais internamente, 
o desenvolvimento de competências e melhoria de sistemas.

Em relação à unidade localizada na Sede do MS, em 
Brasília, foi constatado que a maior parte das entregas prefe-
rencialmente devem ser executadas por profissionais de nível 
superior e possuem alto valor agregado para a organização. 
Isso sugere que a complexidade dos processos de trabalho é alta 
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nessa área, necessitando de um elevado esforço cognitivo para 
que sejam realizadas.

Já em relação à outra unidade, os resultados demons-
traram que aproximadamente metade das entregas realizadas 
podem ser executadas por profissionais de nível médio, suge-
rindo que há processos de trabalho com rotinas previamen-
te estabelecidas e com grau de complexidade menos elevado. 
Além disso, os resultados podem sugerir uma descontinuidade 
de processos de trabalho e problemas na gestão de resultados 
da unidade, considerando que não foi possível levantar dados 
para uma de suas áreas.

As principais dificuldades encontradas no processo 
foram: a falta de informações organizadas e registradas sobre 
os resultados dos processos de trabalho; a falta de disponibi-
lidade dos gestores; a falta de clareza dos trabalhadores em 
relação ao tempo dedicado para realizar as entregas; falta de 
disponibilidade dos trabalhadores para responder o questioná-
rio de esforço, devido a diversos fatores como férias, atestados 
médicos e atendimento de demandas da área; resistência dos 
trabalhadores em participar do processo e a coleta das infor-
mações de pessoal, tendo em vista que não há um sistema único 
com essas informações.

 O DFT revela potencialidades que vão além de estabe-
lecer quantitativo e perfil de força de trabalho. A aplicação do 
método requer a participação de todos os atores e informações 
históricas sobre os processos de trabalho das unidades. Essa 
aglutinação de forças propicia a revisão de práticas e processos 
que podem ser acrescidos, otimizados ou, em alguns casos, 
extintos. Trata-se de um processo complexo cujos resultados 
devem impactar nas entregas posteriores e contribuir para 
o aumento da produtividade das unidades. Ressalte-se que 
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a análise de impacto demanda a construção de um estudo 
específico do tipo ex ante e ex post.

Palavras-chave: Dimensionamento; Força de Trabalho; Pessoal; 
Administração Pública.
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INTRODUÇÃO

A simulação realística (SR) é uma metodologia usada para subs-
tituir ou amplificar experiências reais por experiências guiadas 
que evocam ou replicam aspectos do mundo real de maneira 
interativa, com o objetivo de analisar e refletir as ações reali-
zadas de forma segura. (KANEKO et al, 2015) Assim, o presente 
estudo teve como objetivo identificar, na literatura científica, 
aspectos relacionados sobre o uso da SR na educação perma-
nente para profissionais na área da saúde.

MÉTODOS

Revisão integrativa da literatura, realizada em julho/2017, 
nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Portal 
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), através dos descritores “tecnologia 
em saúde”, “simulação realística” e “educação permanente”, 
utilizando o operador booleano AND, segundo os critérios de 
inclusão: textos completos, em português e publicados entre 
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2013 e junho/2017. Excluíram-se os artigos repetidos em mais 
de uma base de dados.

RESULTADOS

Foram encontradas 62 publicações científicas, dessas seleciona-
ram-se 15 artigos. A maioria dos estudos era do tipo descritivo 
e exploratório (7), com abordagem qualitativa (8) e publicados 
entre 2013 e 2015 (9).

DISCUSSÃO

A SR constitui uma ferramenta tecnológica ímpar para a quali-
ficação e educação permanente de profissionais da saúde. Ela 
permite uma oportunidade segura de avaliar e observar o 
desempenho da equipe multidisciplinar, tanto técnico, quanto 
comportamental e operacional, englobando o gerenciamento 
de crises, liderança, trabalho em equipe, além do raciocínio 
clínico em situações críticas ou que possam provocar prejuízos 
ao paciente real. Assim, é possível aprimorar habilidades sem 
prejudicar o paciente durante o processo de aprendizagem em 
que o conhecimento é construído a partir de situações progra-
madas, simuladas em cenários protegidos e controlados.

Os estudos mostram que o uso da SR é uma metodolo-
gia inovadora para realização de treinamentos em instituições 
de saúde, facilitando o processo de ensino-aprendizagem de 
equipes multidisciplinares, além de ser uma estratégia mais 
agradável e prazerosa comparada ao ensino tradicional. Esse 
método educacional pode ser usado sistematicamente para a 
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capacitação contínua de equipes, visando à melhoria da quali-
dade de atendimento e a segurança do paciente e do ambiente.

Palavras-chave: “tecnologia em saúde”, “simulação realística” 
e “educação permanente”.
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INTRODUÇÃO

O bom gerenciamento de informações em uma empresa ou 
qualquer tipo de organização é fundamental para tornar os 
processos de negócios cada vez mais simples e rápido. Assim, 
a tecnologia se torna um instrumento importante para auxi-
liar nas tarefas de gestão, umas vez que ela pode organizar 
dados como custos, grau de eficácia dos processos, andamento 
do fluxo de trabalho e desempenho da equipe, do setor e da 
organização como um todo, tudo isso separado de acordo com 
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os interesses do gestor, o que, por conseguinte, diminuirá o 
tempo necessário para finalizar os processos.

Dessa forma, como afirma  Lopes et al. (2009), “A gestão 
pode ser definida como um conjunto de processos utilizados 
para planejar, construir, equipar, avaliar e manter a confiabi-
lidade de espaços e tecnologias”. Com isso, o sistema de saúde 
atualmente, assim como na maioria das outras áreas, também 
vêm adotando tecnologias com o objetivo de automatizar e inte-
grar seus processos de negócio para que, dessa forma, possa 
haver o compartilhamento de informações capazes de organi-
zar e acelerar o andamento das atividades nos vários setores 
que compõem sua organização.

 Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma ferramenta que possibilita um controle no fluxo de deman-
das para atender às solicitações do Ministério da Saúde (MS).

MÉTODOS

Para o desenvolvimento da plataforma, inicialmente foi feito um 
estudo acerca do funcionamento dos processos que envolvem as 
solicitações das demandas, as quais são, somente, parte desses 
processos. Assim, foi necessário conhecer todo o fluxo que vem 
antes e depois para que, assim, os dados pudessem ser proces-
sados e encaminhados novamente ao fluxo de forma correta.

Em seguida, foi escolhida a linguagem de programação 
PHP, utilizando o framework Laravel e o banco de dados Postgres. 
Dessa forma, foi possível montar uma estrutura orientada a 
objetos na qual o usuário pode cadastrar uma nova demanda 
e encaminhá-la para o setor responsável, bem como utilizar os 
outros recursos que a plataforma oferece. Por fim, foi usado o 
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Materialize, um framework CSS, para criar as telas responsáveis 
pela interação com o usuário.

RESULTADOS [ESPERADOS]

O sistema armazena e gerencia as demandas de forma que 
possam ser analisadas durante um processo que envolve os 
vários setores administrativos, possibilitando que a comuni-
cação entre as partes  aconteça de forma clara e ágil, sendo esta 
uma etapa fundamental para a  gerência das atividades, influen-
ciando diretamente na integridade e rapidez do processo.

Sendo assim, o Sistema de Demandas recebe e envia as 
solicitações para o coordenador responsável por atendê-las, em 
seguida elas são submetidas à um estudo de aspectos importan-
tes os quais devem ser atendidos, como por exemplo, verificar 
se foi solicitada no setor correto, ou se, dentro das condições 
atuais, ela poderá ser executada. 

Após essas etapas, se os critérios iniciais forem atendidos, 
o sistema, de forma automática, envia as informações necessá-
rias para o setor financeiro, para os coordenadores, bem como 
é responsável por disponibilizar feedbacks para o demandante 
durante todo o processo, seja através de e-mails ou notificações 
dentro do próprio sistema. Através dessa ferramenta, ainda será 
possível organizar os dados para que possam gerar relatórios e 
documentar toda a parte burocrática que envolve o processo.
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DISCUSSÃO

Foi montada uma arquitetura de informação capaz de geren-
ciar de forma eficiente as ações de entrada e saída de atividades, 
possibilitando uma boa organização dos gastos e administrando 
a necessidade de infraestrutura, tempo e pessoas envolvidas na 
análise e execução da demanda. Tudo isso facilita a interação do 
cliente com o gestor e com os responsáveis por atendê-lo, disponi-
bilizando todas as informações de forma organizada para que se 
possa compreender e acompanhar todas as partes dos processos.

Portanto, além de permitir o controle de requisitos, essa 
ferramenta proporciona uma melhor logística das metodologias 
do trabalho e uma dinâmica de construção bem mais ampla 
dentro dos ambientes de produção, uma vez que durante todo o 
processo, os setores administrativos mantém uma comunicação 
constante com o cliente, facilitando na tomada de decisões de 
forma mais rápida, “colaborando para o uso racional dos recur-
sos e para a redução dos custo” (PINOCHET, 2011).

Palavras-chave: Tecnologia, gestão, saúde, controle de tarefas.
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INTRODUÇÃO

O considerável avanço tecnológico dos últimos tempos propiciou 
o surgimento de tecnologias voltadas para a saúde com princí-
pios de funcionamento cada vez mais complexos, ampliando o 
parque tecnológico nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
e tornando indispensável a presença de um setor especializado 
no gerenciamento dessas tecnologias, a Engenharia Clínica [1][2]
[5]. Por se tratar de um setor com fluxos de alta complexidade 
e que demandam cautela, o setor de Engenharia Clínica exige 
um controle eficaz de todos os dados provenientes desses fluxos 
de gerenciamento, tornando o uso de Sistemas de Informação 
Gerencias uma ferramenta necessária e conveniente [1][2].

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em uma 
série técnica sobre dispositivos médicos que um Sistema de Gestão 
de Manutenção Computadorizada (Computerized Maintenance 
Management System – CMMS) é um software usado para automa-
tizar a documentação das atividades relacionadas com dispo-
sitivos médicos, incluindo o planejamento dos Equipamentos 
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Médico-Hospitalares, a gestão de inventário, os procedimentos 
de manutenções preventivas e corretivas, o controle de peças de 
reposição, os contratos de serviço, dentre outros [8]. Os dados 
coletados podem ser analisados e utilizados para a gestão da 
tecnologia, garantia de qualidade, controle de ordens de serviço e 
orçamentação do Equipamento Médico-Hospitalar. Ainda, segun-
do a OMS, o CMMS é composto de campos, tabelas e módulos 
preenchidos com dados do setor de Engenharia Clínica. Usando 
um CMMS, tais dados podem ser acessados, manipulados e anali-
sados por meio de interfaces amigáveis – o software [8]. Pode-se 
dizer que o CMMS é um Sistema de Informação Gerencial voltado 
para a Engenharia Clínica.

Nesse contexto, o presente trabalho consiste no levanta-
mento dos requisitos necessários para desenvolver um Sistema 
de Informação Gerencial, voltado para a área de Engenharia 
Clínica, ou seja, consiste no levantamento dos requisitos neces-
sários para desenvolver um CMMS aplicado às necessidades de 
gestão do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Além 
disso, objetiva-se a realização da modelagem de uma plataforma 
web que atenda esses requisitos, seguindo a literatura da área 
em questão, juntamente com o desenvolvimento e implemen-
tação de tal plataforma , com o intuito principal de promover a 
informatização e a centralização de todos os processos e fluxos 
de gerenciamento que envolvem o setor de Engenharia Clínica 
do HUOL em um único sistema [3].
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MÉTODOS

Foi modelada , através da linguagem UML – Linguagem de 
Modelagem Unificada (do inglês, UML – Unified Modeling 
Language) e desenvolvida, através da linguagem Python [6] e 
do framework Django [4], uma plataforma web de gerenciamento 
que salva as informações cadastradas acerca dos equipamentos 
e das ordens de serviço do setor e que, posteriormente, deverá 
fornecer consultas para a geração de relatórios para análises.

Tomando como base a arquitetura de um CMMS ( 
Computerized Maintenance Management System) [8], já aborda-
do anteriormente, o sistema é dotado de três módulos para 
inserir informações no banco de dados, sendo eles: Cadastros, 
Inventário e Ordens de Serviço. O módulo Cadastros conta com 
as tabelas de Fornecedores, Contratos e Aquisição; o módulo 
Inventário conta com o cadastro da tabela de Equipamentos; e 
o módulo Ordens de Serviço com as tabelas de Ordem de Serviço 
Externa, Ordem de Serviço Interna e Saída de Equipamentos. 
O sistema ainda conta com os módulos de Autenticação e 
Administração. Através da Figura 1 é possível visualizar os 
módulos do sistema, suas respectivas tabelas e ligações.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB 
PARA ENGENHARIA CLÍNICA: PROPOSTA 
DE ARQUITETURA, DESENVOLVIMENTO 

E IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Ana Cecília Sá Fernandes
Camila Régia de Oliveira Câmara
Natanael de Freitas Neto
Pablo Filipe Santana Chacon
Marcel da Câmara Ribeiro Dantas
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim



Fi
gu

ra
 1

 –
 D

ia
gr

am
a 

do
s c

as
os

 d
e 

us
o 

do
 si

st
em

a.



356

RESULTADOS

No decorrer dos testes realizados com o sistema de gerencia-
mento, pode-se afirmar que o mesmo passou por avaliações de 
desempenho e usabilidade por parte dos profissionais do setor 
de Engenharia Clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes. 
Na Figura 2, há a possibilidade de ver a tela principal após a 
autenticação, o que permite visualizar todas as funcionalidades 
do sistema de acordo com seus módulos. Na figura 3 é possí-
vel visualizar, no centro, a tela de cadastro de uma Ordem de 
Serviço Interna, e na lateral esquerda é possível visualizar as 
tabelas do módulo de Ordens de Serviço.

Figura 2 – Tela principal do sistema com os módulos disponíveis.
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Figura 3 – Tela de cadastro dos campos da tabela de Ordem de Serviço 
Interna no centro, com as tabelas do módulo de Ordens de Serviço na 

lateral esquerda.

DISCUSSÃO

Os resultados dos testes evidenciaram um comportamento satis-
fatório da arquitetura frente às situações propostas pela equipe 
de Engenharia Clínica. A partir da implantação do sistema, foi 
possível um aprimoramento dos processos relacionados ao setor 
em termos de controle e acessibilidade dos dados, referentes 
aos fluxos de gerenciamento do setor de Engenharia Clínica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes. É importante ressaltar que 
a parte de geração de relatórios não foi implementada.

Por fim, o desenvolvimento do sistema de gerenciamen-
to possibilitou uma diminuição no tempo gasto com cadas-
tro, consultas, análises e edição de dados, além de tornar o 
processo de gerenciamento menos complicado e mais fluido, 
através da organização dos dados de forma clara e simples.  
Espera-se, ainda, a implementação do módulo responsável pela 
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geração de relatórios. Com esses relatórios, será possível a análi-
se de todos os indicadores de referência (tempo e qualidade, 
por exemplo). Essa ferramenta indica caminhos ou áreas com 
maior probabilidade e necessidade para melhoria ou redução 
de custos, além de indicar o ajuste de rotinas de manutenção 
do setor para aumentar a eficiência dos serviços prestados.  
É importante que qualquer crescimento ou inovação a ser incor-
porado em determinado procedimento seja feito somente após 
a análise detalhada daqueles indicadores [7].

Palavras-chave: Engenharia Clínica, Gerenciamento, Sistemas 
Informatizados, Hospital Universitário. 
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INTRODUÇÃO

A prática de triagem médica nasceu de uma demanda existen-
te dos períodos da primeira e segunda grandes guerras, e se 
manteve intimamente associado à medicina militar. (FREITAS 
NETO, 2016). Os mais antigos sistemas do tipo foram projetados 
para distribuir cuidados de saúde de forma sistêmica entre os 
soldados feridos e doentes do campo de batalha e remontam 
apenas ao século 18 (ISERSON KV, MOSKOP JC, 2007). No século 
21, a utilização da informática está constantemente em ascen-
são em diversas áreas do conhecimento, mesmo quando não é 
percebido pelos indivíduos que as compõem, garantindo uma 
natureza de multidisciplinar e estratégica da área (FREITAS 
NETO, 2016). O uso da informática se torna relevante por lidar 
com recursos, dispositivos e métodos com o objetivo de otimizar 
o gerenciamento das informações dos usuários dos sistemas de 
saúde. O sistema proposto e desenvolvido tem por finalidade 
incorporar aos processos de triagens médicas para os diferentes 
profissionais envolvidos, digitalmente, a criação, atualização 
através de versionamento, correlação lógicas dos itens questio-
nados e segurança dos dados (FREITAS NETO, 2016).

No específico caso do Hospital Universitário Onofre 
Lopes – HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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– UFRN, o protocolo inicial para a realização de exames médicos 
acontece através de triagens em papéis, um processo simples no 
qual, geralmente, os profissionais da enfermagem preenchem, 
de acordo com as respostas e informações pessoais dos usuá-
rios do sistema (pacientes), formulários padrões para todos os 
exames. Após preenchidos, os formulários são disponibilizados 
aos médicos que, em algum momento, farão uma análise dos 
dados das respostas e será decidido a realização (ou não) do 
exame, de acordo com informações obtidas.

PROBLEMA

Entretanto, o questionário feito em papel é um método inefi-
caz, visto que são formulários padrões e algumas informações 
primordiais podem passar despercebidas por falta de campos 
para inseri-las. Como exemplos, alguns dos erros que podem 
ser cometidos são: ingestão errônea de contraste, repetição 
de perguntas em diversos formulários prévios de diferentes 
exames, perguntas desnecessárias como verificar se pacientes 
do sexo masculino estão ou já estiveram grávidos, desperdício 
de papel e nenhuma comunicação entre os setores do hospi-
tal são identificáveis como problemas solucionáveis através da 
informatização  e mesmo a impossibilidade funcional de tornar 
a resposta de um campo obrigatória.

Diante do cenário, foi vista a necessidade do desenvolvi-
mento de um sistema para geração de questionários inteligen-
tes, sendo desenvolvido exclusivamente para a plataforma web 
associado a parâmetros computacionais de responsividade para 
que o usuário possa, por um dispositivo móvel, ter a mesma 
usabilidade. Também é visado pelo desenvolvimento do sistema, 
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tornar as informações provenientes do sistema disponíveis em 
uma nuvem, possibilitando o acesso a todas as informações dos 
usuários do sistema de saúde (pacientes) por qualquer médico 
autorizado, de qualquer lugar, a qualquer momento, desde que 
disponível um acesso à internet.

O sistema pretende funcionar de maneira que o adminis-
trador poderá criar os questionários inteligentes pela inserção 
de perguntas relevantes de acordo com a necessidade de cada 
departamento e tipo de paciente. Os questionários podem ser 
salvos como máscaras, possibilitando aos enfermeiros o aces-
so aos questionários que se adequem aos pacientes de acordo 
com o possível exame, com a finalidade que não ocorram erros 
por omissão de campos, por exemplo. Tais formulários também 
poderão ser utilizados para pesquisa visto que o sistema gera 
relatórios para análises.

MÉTODOS

O sistema web para triagem médica foi desenvolvido através da 
linguagem de programação python em conjunto com o frame-
work django (DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2017), assim 
como o banco de dados relacional PostgreSQL. Tendo framework 
como “uma coleção de bibliotecas” (CARNEIRO JÚNIOR; BARAZI, 
2011), por oferecer ferramentas que facilitam os processos 
mais comuns no desenvolvimento de uma aplicação. Django 
é um framework Web Python livre e open source de alto nível 
que cuida de grande parte do trabalho de desenvolvimento da 
Web (DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2017). PostgreSQL é 
um sistema de banco de dados open source objeto-relacional. 
(POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2016). Utilizou-se 
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da linguagem JavaScript para adicionar reatividade e respon-
sividade ao sistema, fazendo como que fosse possível criar 
dinamicamente quesitos para os formulários, editar o tipo de 
quesito (checkbox, texto ou outros), remover itens e adicionar 
subitens aos mesmos, assim como marcá-los como de resposta 
obrigatória ou não.

DISCUSSÃO

Através do desenvolvimento do sistema de triagem é possível 
analisar os muitos benefícios que o mesmo pode trazer ao hospi-
tal, pois a ferramenta soluciona muitos dos problemas como, 
por exemplo: o consumo de papel, ter disponível o acesso ao 
histórico de triagem do paciente e a segurança das informações 
contidas, além de ter como vantagem o método de correção dos 
questionários para melhoria dos procedimentos.

Um segundo benefício será a possibilidade futura de 
adicionar uma análise de Big Data ou mesmo um algoritmo 
inteligente, a fim de que padrões de pacientes, dificuldades, 
falhas dos procedimentos e de profissionais possam ser estuda-
dos tanto pelos profissionais da áreas de tecnologia com novas 
ferramentas e melhorias para as já existentes assim como para 
os profissionais da saúde que terão disponível um banco de 
dados sobre diversas informações de pacientes. Informações 
que, também, podem ser anonimizadas e distribuídas através 
de uma API para fins acadêmicos, onde são removidos todos os 
campos de dados pessoais das respostas antes de serem disponi-
bilizadas aos pesquisadores, garantindo a segurança dos dados 
e a privacidade dos indivíduos.
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INTRODUÇÃO

A senescência está vinculada diretamente à elevação das taxas 
de incidência, prevalência e mortalidade por doenças crônicas 
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não transmissíveis (FRANCO; FERNANDES, 2013). Como exem-
plo dessas condições clínicas, tem-se a doença renal crôni-
ca, a qual representa um grave problema de saúde pública 
mundial e tem a idade avançada como um fator de risco para o 
seu desenvolvimento (FRANCO; FERNANDES, 2013; BARRETO; 
CARREIRA; MARCON, 2015). A população idosa passa por um 
processo dinâmico de mudanças orgânicas que reduzem a capa-
cidade de adaptação ao meio ambiente (GOULART et al., 2013).  
O Modelo de Adaptação de Roy corrobora o exposto, destacando 
o cuidar como eixo fundamental ao processo adaptativo (ROY; 
ANDREWS, 2001). Para tanto, as tecnologias surgem como ferra-
mentas facilitadoras do cuidado, podendo ser viabilizadas por 
teorias que identifiquem os fenômenos de enfermagem (SOUZA, 
2011).  Destarte, o objetivo do estudo é identificar os problemas 
adaptativos no paciente idoso com doença renal crônica aten-
dido na Unidade Básica de Saúde.

MÉTODOS

Estudo qualitativo do tipo estudo de caso. Os dados foram cole-
tados, no primeiro semestre de 2015, por meio de um instru-
mento do tipo formulário, aplicado a um usuário idoso atendido 
pela Unidade Básica de Saúde do município de Natal. Os questio-
namentos que subsidiaram a coleta direcionaram-se à identifi-
cação de problemas adaptativos de Roy relacionados à doença 
renal crônica. A apreciação dos dados ocorreu pela análise 
clínica do usuário fundamentada no Modelo de Adaptação de 
Roy. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
de uma instituição do Nordeste, sob o número de protocolo 
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912.088 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
38704914.0.0000.5537.

RESULTADOS

O caso clínico consistiu na análise dos dados de uma paciente 
idosa. Deste modo, destaca-se: 70 anos de idade, sexo feminino, com 
hipertensão relacionada à doença renal crônica. Histórico fami-
liar de diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares. 
Sedentarismo atribuído à dor nos membros inferiores e a fadiga. 
Peso 67 quilogramas, altura de 1 metro e 33 centímetros e índi-
ce de massa corpórea de 37,9. Alcoolista e tabagista. Eliminações 
vesicais de aspecto concentrado, referindo disúria. Desconhece 
sobre a doença renal crônica, formas de prevenção e tratamento.

Diante da anamnese realizada, foram elencados os 
problemas adaptativos de Roy, sendo eles: Sobrepeso; Dor 
aguda; Intolerância da atividade; Desidratação; Trocas gasosas 
inadequadas e Retenção urinária. As intervenções propostas 
envolvem: Incentivo da perda de peso; controle dos níveis de 
estresse, substituindo o ato de comer, por outras atividades; 
reeducação alimentar orientada por um profissional qualifi-
cado; e educação em saúde voltada ao exercício físico, remo-
vendo desconfortos ou restrições que limitem os movimentos. 
Ademais, a administração de analgésicos; massagens e banhos 
quentes/ frios ou duchas para alívio da dor; encorajar a respira-
ção profunda com posicionamento adequado; terapia de oxigê-
nio suplementar; aumento da ingesta líquida e banhos quentes 
ou compressas mornas sobre a região perineal.
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DISCUSSÃO

A Teoria de Adaptação de Roy surge como a base para a 
compreensão do indivíduo como sistema capaz de se adaptar. 
Para Roy, o idoso consiste no receptor dos cuidados de enferma-
gem; a saúde, como um estado e um processo de tornar a pessoa 
total e integrada; e o ambiente desencadeador das condições 
e circunstâncias que afetam o comportamento e o desenvolvi-
mento da pessoa. Nesta perspectiva, as respostas individuais 
poderão ser analisadas em quatro modos adaptativos: fisiológi-
co, autoconceito, função de papel e interdependência. No caso 
clínico analisado, os problemas adaptativos relacionaram-se ao 
modo fisiológico, o qual abrange respostas físicas e químicas 
envolvidas nas funções orgânicas (ROY; ANDREWS, 2001).

No modelo utilizado, o indivíduo é compreendido como 
o centro do processo de enfrentamento aos estímulos externos 
(provenientes do meio ambiente) e estímulos internos (advin-
dos do organismo). O enfrentamento produzirá um compor-
tamento individual, ocasionado pela resposta aos problemas 
identificados nos modos adaptativos. Ao final deste processo, 
o indivíduo produzirá comportamentos em resposta à situa-
ção confrontada, entendidas como respostas adaptativas (ROY; 
ANDREWS, 2001).

Diante dos fenômenos de enfermagem observados na 
usuária idosa, foram elencados os problemas adaptativos 
e, assim, escolhidas as intervenções orientadas para cada 
problema analisado. A assistência de enfermagem foi, então, 
direcionada por ações voltadas à reeducação alimentar, à 
responsabilização do idoso pelo seu bem-estar e à educação 
em saúde, como estratégias para a resolução desses fatores e 
produção de uma resposta adaptativa satisfatória.
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INTRODUÇÃO

Com o crescimento da tecnologia, surgiu a telessaúde, que é 
uma nova maneira de pensar os processos de saúde, quebran-
do as barreiras espaço-temporais por meio do uso das tecno-
logias da informação e telecomunicação [1]. Neste sentido, o 
Teleconsultoria [2] é um dos softwares mantidos pelo Núcleo 
Técnico-científico de Telessaúde-RN [3], que tem como obje-
tivo permitir que profissionais de saúde possam tirar dúvi-
das com outros profissionais de forma referenciada, através 
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de teleconsultorias realizadas em meio virtual, que devem 
ser respondidas em até 72h após sua solicitação, confor-
me preconiza a legislação vigente no país que regulamenta 
esta prática [1] e também a Nota Técnica N°50/2015-DEGES/
SGTES/MS [4]. As dúvidas podem ser enviadas por quais-
quer profissionais que atuem na Atenção Primária à Saúde 
(APS) e as respostas são adequadas de acordo com a catego-
ria e formação destes. Todavia, é perceptível que hoje, com as 
iniciativas de integração de softwares e serviços, torna-se neces-
sário que o Teleconsultoria se expanda para além de seu site.  
O objetivo deste resumo é, portanto, apresentar a Interface de 
Programação de Aplicativos (API) [5], uma proposta de barra-
mento web que permita que o Teleconsultoria possa atuar como 
provedor de serviços de teleconsultorias para outros sistemas 
que necessitem desse serviço, por meio de webservices, fomen-
tando o aumento da cobertura da APS e a educação permanente 
dos profissionais.

MÉTODOS

O desenvolvimento da API ocorreu de maneira a possibili-
tar que outras aplicações realizem chamadas ao sistema de 
Teleconsultoria. Neste sentido, para possibilitar a comple-
ta integração entre os sistemas, foram criadas interfaces de 
comunicação para obtenção de alguns dados referentes ao fluxo 
interno do Teleconsultoria, as quais são descritas a seguir.

Listagem de áreas temáticas: retorna todas as áreas temá-
ticas disponíveis. Importante para sistemas externos não utili-
zem áreas temáticas desativadas ou removidas.
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Criação da teleconsultorias: recebe os dados necessários 
para criação de uma teleconsultoria. Valida os mesmos e em 
caso de sucesso, retorna um identificador da teleconsultoria 
criada, para posterior recuperação de dados.

Visualização de teleconsultoria: retorna todos os dados 
associados a uma teleconsultoria com base no seu identificador.

Notificação ao solicitante: envia uma requisição ao siste-
ma responsável pela criação da teleconsultoria, informando 
identificador e status atual da mesma, em caso de alteração 
dos dados cadastrados.

Formulário de avaliação: retorna todos as perguntas e 
respectivas alternativas do formulário de avaliação de telecon-
sultoria. Chamada que deve ser usada como base para gerar 
formulário de avaliação do profissional solicitante.

Avaliação da teleconsultoria: recebe os dados relaciona-
dos a uma avaliação de teleconsultoria, como respostas para 
cada pergunta, identificador e CPF do solicitante.

Após a definição de todas as interfaces necessárias, 
estas foram implementadas no sistema com auxílio da biblio-
teca Django REST Framework [6], que provê uma forma simpli-
ficada de criação de APIs que constituem as chamadas da 
Teleconsultoria-API.

O fluxo da informação dentro do Teleconsultoria e a 
conexão com sistemas externos seguem o sentido descrito na 
Figura 1. Assim, como os dados das teleconsultorias devem ser 
enviados o SMART [7], as informações do solicitante oriundas do 
sistema externo devem ser validadas, para que um usuário que 
não seja profissional de saúde, não consiga submeter teleconsul-
torias. Para todos os casos em que as informações de um usuário 
não estejam presentes no Teleconsultoria, é necessário fazer 
a validação desses dados junto a outro sistema que as tenha. 
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Neste caso, o sistema encarregado por isso é o Barramento LAIS 
[8], pois é capaz centralizar várias informações relacionadas a 
saúde, como dados de profissionais, classificação de doenças, 
categorias profissionais, entre outros dados que validem as 
informações recebidas. Após a validação desses dados, a tele-
consultoria segue o fluxo normal e quando esta assume um 
status que deverá ser retornada ao solicitante, no caso um siste-
ma externo, as informações de resposta sobre a teleconsultoria 
feita são enviadas ao sistema solicitante, conforme pode ser 
observado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama do fluxo de uma teleconsultoria.
Fonte: elaborado pelo(s) autor(es).

Todas as chamadas obrigatoriamente são realizadas com 
o uso do protocolo HTTPS [9] e cada aplicação que se utilize da 
Teleconsultoria-API, utiliza uma chave única própria, que deve 
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sempre ser enviada em cada chamada realizada para que seja 
possível a identificação do sistema que está realizando a chamada.

RESULTADOS

Atualmente as chamadas e integração entre os sistemas ainda 
não foram implementadas em ambientes de produção, porém 
já estão sendo realizados testes com o sistema de Telepediatria 
[10] e Ambiente Virtual de Aprendizagem [11] que constitui o 
Tele-educação. Além disso, um sistema de Pós-graduação que 
utiliza ferramentas de educação a distância também entrou em 
contato para que fosse viabilizada a integração entre as plata-
formas. Esta integração também já está ocorrendo.

Dessa forma, e esperado que outras aplicações utili-
zem da API para ampliação do serviço de educação perma-
nente de profissionais da área da saúde, por meio do uso de 
teleconsultorias.

DISCUSSÃO

A crescente demanda pelo do Teleconsultoria com um serviço 
web justificou o desenvolvimento da API. Assim, está planejado 
para que até o fim do mês de novembro ambas estejam utili-
zando plenamente o serviço. Em relação ao Telepediatria, a API 
servirá como um complemento do serviço disponibilizado pela 
mesma, servindo como segunda opinião profissional, no proces-
so de avaliação e acompanhamento dos pacientes. Enquanto 
que no AvaSUS a API irá trabalhar de forma mais dinâmica, 
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provendo respostas rápidas para dúvidas relacionadas à discus-
sões dos fóruns ou dos cursos realizados pelos usuários.

Palavras-chave: Teleconsultoria, API, Webservice, Educação 
Permanente, Atenção Primária à Saúde.
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INTRODUÇÃO

A avaliação do consumo alimentar e dietético em adolescentes 
representa um importante instrumento para o rastreamento 
precoce de hábitos alimentares não saudáveis na adolescência, 
considerando ser esta fase crucial no processo de formação dos 
hábitos de estilo de vida, inclusive alimentar1,2.

Tradicionalmente, a avaliação do consumo alimentar em 
adolescentes é realizada por meio de inquéritos alimentares 
impressos, os quais, muitas vezes, requerem bastante tempo 
para seu preenchimento, podendo comprometer à adesão dos 
adolescentes em participar de pesquisas3.

Nesse contexto, pesquisadores da epidemiologia nutri-
cional desenvolveram questionários de frequência alimentar 
(QFA), registros alimentares e recordatórios alimentar de 24 
horas (R24h) em versões online e em aplicativos de celular, com 
o objetivo de aumentar a atratividade e precisão da avaliação 
do consumo alimentar4,5

OBJETIVO

Identificar a utilização de inquéritos alimentares em versões 
online e em aplicativos de celular em estudos com adolescentes.
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MÉTODOS

Revisão sistemática de estudos originais elaborada segundo 
às diretrizes do PRISMA (Preferred reporting items for systematic 
reviews and meta-analyses: the PRISMA statement)6.

Critérios de elegibilidade: Estudos que tenham avalia-
do o consumo alimentar por meio de plataformas virtuais em 
adolescentes de 10 a 19 anos, sem restrição quanto ao delinea-
mento do estudo, idioma e ano de publicação.

As bases de dados Scopus, LILACS e PubMed foram utili-
zadas na busca virtual. Os descritores utilizados para a base 
Scopus foram: TITLE-ABS-KEY(app OR internet OR “smart-
phone application” OR “mobile application” OR “web-based 
programs”) AND TITLE-ABS-KEY(“dietary assessment” OR 
“24-hour dietary recall” OR “food frequency questionnaire” 
OR “food record”) AND TITLE-ABS-KEY(adolescent). Para a 
base LILACS, foram utilizados os descritores: (app OR internet 
OR “smartphone” OR “celular” OR “online”) AND (“consumo 
alimentar” OR “inquérito alimentar” OR “recordatório alimen-
tar de 24h” OR “recordatório 24h” OR “R24h” OR “questioná-
rio de frequência alimentar” OR “registro alimentar”) AND 
adolescente. Na base PubMed, a combinação utilizada foi: (app 
OR internet OR “smartphone application” OR “mobile applica-
tion” OR “web-based programs”) AND (“dietary assessment” OR 
“24-hour dietary recall” OR “food frequency questionnaire” OR 
“food record”) AND adolescent.

O processo de triagem dos registros recuperados por 
meio da busca nas três bases de dados consistiu na identificação 
e remoção dos artigos duplicados; leitura do título e resumo 
para definição dos estudos que passariam a etapa de avaliação 
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do texto-completo; e, leitura do texto-completo para seleção 
dos estudos a serem incluídos na revisão.

Depois de selecionados os estudos para inclusão na revisão 
sistemática, foram extraídos dados relacionados às característi-
cas dos estudos (autores, ano de publicação e país de realização), 
tamanho amostral e faixa etária dos adolescentes, inquéritos 
alimentares utilizados e plataforma virtual de aplicação.

RESULTADOS

A busca nas bases de dados recuperou 142 registros. 21 regis-
tros duplicados foram removidos, resultando em 121 resumos 
para avaliação. Depois da leitura do título e resumo, 14 estudos 
foram selecionados para a leitura do texto-completo. Dentre os 
14 estudos analisados, 12 artigos preencheram os critérios de 
inclusão e foram incluídos na revisão7-18.

Três estudos incluídos foram realizados na Bélgica13,17,18, 
dois no Canadá12,14 e dois na Itália11,15. Noruega7, Reino Unido8, 
Suécia9, Estados Unidos10 e Austrália16 contribuíram, cada um, 
com um estudo. Dos 12 estudos incluídos na revisão, nove (75%) 
foram publicados entre 2014 e 20167-15.

O número de participantes entre os estudos variou de 4817 
a 1.06512 adolescentes, com faixa etária entre 1012 e 18 anos8,18. 

O mais frequente inquérito alimentar foi o QFA, utilizado 
em seis estudos7,11,15,16-18, quatro empregaram o R24h8,12,13,14 e dois 
o registro alimentar9,10. 10 inquéritos alimentares foram apli-
cados online7,8,11-18 e dois por meio de aplicativos de celular9,10.
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DISCUSSÃO

O emprego de plataformas virtuais para a avaliação do consumo 
alimentar e dietético em adolescentes é recente, de modo que a 
maioria dos estudos incluídos na revisão foram publicados depois 
de 20147-15. Ademais, os países que mais tem investido no uso 
da tecnologia para auxiliar no processo de avaliação do consu-
mo alimentar são aqueles com maior nível de desenvolvimento 
socioeconômico e tecnológico, como Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos e Noruega. Ressalta-se que, nenhum dos estudos incluídos 
na revisão foi publicado na América do Sul ou na África.

A aplicação de inquéritos alimentares por meio de apli-
cativos de celular e na internet pode ser considerada adequada 
para a avaliação do consumo alimentar e dietético por favorecer 
a adesão do público adolescente, considerando a atratividade, 
privacidade e praticidade no processo de avaliação. Ademais, 
o uso de imagens fotográficas de porções e utensílios domésti-
cos contribuem para a melhor completude e fidedignidade dos 
dados coletados4,5.

Nesse contexto, recomenda-se a aplicação de inquéritos 
alimentares por meio de plataformas virtuais em estudos da 
epidemiologia nutricional com o público adolescente, tendo em 
vista proporcionar o rastreamento precoce de comportamentos 
alimentares inadequados, para o melhor direcionamento das 
ações de promoção da alimentação saudável.

Palavras-chave: Avaliação nutricional; Consumo alimentar; 
Inquéritos alimentares; Tecnologia em saúde; Adolescentes.
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INTRODUÇÃO

A partir dos estudos fundamentais de Brånemark et al 
[BRANEMARK, 1969 e 1977], os implantes osseointegrados 
acabaram por transformar-se em uma ferramenta previsível e 
confiável de reposição dental. A necessidade de definir-se uma 
superfície de implantes metálicos compatíveis com uma boa 
resposta óssea é imperativa na pesquisa básica de implantes, 
especialmente em busca de soluções para área de baixa densi-
dade óssea [ROSA et al, 2012].

A molhabilidade e a energia superficial exercem um 
importante papel na adsorção de proteínas, aumentando a 
formação de adesões focais por osteoblastos, na superfície do 
implante. Uma topografia de superfície hierárquica foi descrita 
por vários pesquisadores, onde parâmetros espaciais e híbridos 
de rugosidade aumentaram a molhabilidade dinâmica da 
superfície. Considerando que a rugosidade e a molhabilidade, 
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interferem com os processos de adsorção de proteínas, é 
possível que células sejam fortemente influenciadas por ambas, 
se chegarem à superfície do implante [ROSA, 2012].

Tem sido observado que uma osseointegração mais rápida 
pode ser alcançada pela texturização da superfície do implante. 
[SILVA, 2013]. Na busca por superfícies que supram a neces-
sidade de obter uma rápida osseointegração [GUERRA NETO, 
2009], várias pesquisas têm sido desenvolvidas, modificando 
estas superfícies pelos processos mais variados [SILVA, 2013], 
obtendo assim, os mais variados graus de texturas.

O presente trabalho buscou uma superfície oxidada 
por plasma que resulte em uma melhor e mais rápida osseoin-
tegração. Escolheu-se a Oxidação por Plasma Eletrolítico (PEO 
– Plasma Eletrolytic Oxidation) porque esta produz um aumen-
to no revestimento de óxido, maior resistência ao desgaste 
e à corrosão. Promove também, proteção térmica e uma boa 
adesão interfacial quando aplicada ao titânio [CLYNE, 2006]. 
Nesse trabalho, superfícies de Titânio serão oxidadas a plas-
ma, visando seu uso em implantes dentários. Características 
importantes como molhabilidade, rugosidade, fases superfi-
ciais, espes.sura de camadas, adesão interfacial e biocompati-
bilidade, foram analisadas

MÉTODOS

Foram utilizados cilindros de titânio grau II, com 3 mm de 
diâmetro e 22 mm de comprimento. Os cilindros de Titânio 
passaram pelo processo rígido de limpeza para eliminar impu-
rezas na superfície que poderiam interferir no processo de 
oxidação, através do banho com éter de petróleo e acetona por 
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20 minutos em cada solvente, em ultrassom. Após esta etapa foi 
feita a secagem das amostras com algodão e secador de ar quen-
te comercial. Foi preparada a solução eletrolítica nas seguintes 
proporções dos reagentes: 10 g/l de ortofosfato tri-sódico (TSOP, 
Na3PO4 · 12H2O), 2 g/l de Hidróxido de potássio (KOH) e 3 g/l de 
tris ((HOCH2) 3CNH2), a cada 1 litro de água deionizada como 
eletrólito base. As amostras limpas foram colocadas no supor-
te do equipamento do PEO e imersas em um béquer com 400 
ml de solução eletrolítica. As deposições foram feitas sempre 
supervisionando a oscilação de corrente e tensão, assim como a 
temperatura da solução eletrolítica, para 16 min de tratamento. 
A tensão foi mantida em torno de 280 V, analisando a variação 
de corrente e temperatura durante intervalos de tempo. Para os 
testes de molhabilidade, a técnica utilizada foi à determinação 
do ângulo de contato estático ou técnica da gota séssil para cada 
uma das amostras e mensurada por um observador. As amos-
tras foram colocadas em um suporte horizontal e utilizando 
uma pipeta com volume de 0,05 µl funcionando com água desti-
lada, posicionada de forma perpendicular e muito próxima à 
superfície. Os testes foram feitos manualmente por 3 vezes cada 
amostra com medição de 5 pontos em cada gota, acompanha-
mento da mudança do ângulo por aproximadamente 5 segun-
dos. Para análise de Microscopia Ótica e Microscopia Eletrônica 
de Varredura, as amostras após tratamento foram embutidas 
em resina epóxi, e após, foram lixadas em 160, 220, 320, 400, 
600, 1200 #; e por fim polidas com alumina 0,05 µm. As super-
fícies foram limpas com água e acetona e secadas por secador 
de ar quente comercial. Assim as amostras foram submetidas 
as caracterizações de Microscopia para análise morfológica da 
superfície e espessura de camada.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após os tratamentos por Oxidação por Plasma Eletrolítica e 
acompanhamento variantes do processo, obteve-se os resulta-
dos de tensão, corrente e temperatura da solução eletrolítica 
perante intervalos de tempo 16 minutos de tratamento, apre-
sentadas na Tabela 1. Com a análise dos parâmetros do processo, 
obteve-se os resultados de tensão, corrente e temperatura da 
solução eletrolítica perante intervalos de tempo para a amostra. 
Observa-se que os resultados estão de acordo com a teoria dimi-
nuição da corrente com o tempo de deposição, já que a camada 
cerâmica formada aumente a resistência elétrica, diminuindo 
a condução e formação do plasma.
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     Tabela 1 – Temperatura da solução eletrolítica, Tensão e Corrente 
variando a cada 2 minutos para tratamento de 16 minutos.

Amostra com 
16 minutos de 

tratamento

Tempo 
médio Temperatura (°C) Tensão 

(V) Corrente (A)

0 25 284 0,47

2 min 30 287 0,30

4 min 31 286 0,16

6 min 32 286 0,14

8 min 32 287 0,11

10 min 32 287 0,09

12 min 32 288 0,07

14 min 32 288 0,09

16 min 33 288 0,09

Observou-se a formação de gases e plasma (característica 
pela luminescência) em todos os testes. Os cilindros analisa-
dos com e sem tratamento foram comparados e observou-se 
a mudança de coloração e textura na superfície. Através das 
análises de microscopia pode-se observar a formação da cama-
da cerâmica depositada com eletrólitos da solução eletrolítica, 
comprovada pela Espectroscopia de Energia Dispersiva que 
apresentou os elementos presentes na solução, e que a deposição 
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se deu com espessuras aproximadas de 21 µm após 16 min de 
tratamento, observa-se que não há ganho significativo de cama-
da a partir de 8 minutos de tratamento. As micrografias estão 
apresentadas na Figura 1 (1) e (2). As análises por AFM apresen-
tam a variação de rugosidade e textura pela deposição cerâmi-
ca que permite a molhabilidade na superfície. O FRX e o EDS 
apresentaram além do Titânio, os elementos dos compostos que 
constituem a solução eletrolítica (TSOP, Na3PO4 · 12H2O), (KOH), 
((HOCH2) 3CNH2). Os testes de molhabilidade apresentaram que 
houve um aumento significativo do ângulo de molhamento para 
as amostras com o tratamento por PEO (Tabela 2), apresentan-
do resultados muito promissores em questão de molhabilidade 
para a superfície cerâmica depositada. Assim com grande indí-
cio de uma boa superfície para osseointegração.
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Figura 1 – Micrografia da espessura de camada do tratamento superficial 

por: (1) –Microscópio Ótico e (2) – Microscópio Eletrônico de Varredura.

1

2
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Tabela 2 – Teste de molhabilidade para amostra sem 
tratamento e 16 minutos de tratamento superficial por PEO.

Amostra Ângulo médio de 
molhamento (°)

Sem tratamento 138

Com 16 min de tratamento 171

Palavras-chave: Tratamento, Superfície, PEO, Implante, Titânio.
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INTRODUÇÃO

A depressão maior (DM) é um transtorno de humor que atinge 
cerca 322 milhões de pessoas no mundo, afetando duas vezes 
mais mulheres que homens. Entretanto, na prática clínica, exis-
te uma dificuldade de se realizar o diagnóstico precoce deste 
transtorno, que por sua vez passa pela ausência de biomarca-
dores específicos para essa doença. Diversas pesquisas eviden-
ciam que o eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal possui um papel 
fundamental na fisiopatologia da DM, por isso, o cortisol tem 
sido visto com um promissor biomarcador. Porém, os estudos 
que utilizam medidas plasmáticas se mostram bastante incon-
sistentes, principalmente em função da variabilidade circa-
diana deste hormônio e das influências ambientais sobre sua 
secreção. Diante disto, este estudo investigou a potencialidade 
do cortisol salivar ao despertar se apresentar como biomarca-
dor para a DM, uma vez que essa resposta mostra uma certa 
consistência individual, sofre menores modulações circadianas 
e ambientais, e a coleta de saliva não é invasiva, facilitando 
assim sua utilização como biomarcador.

MÉTODOS

O estudo foi realizado no Hospital Onofre Lopes (UFRN), Natal-
RN. A amostra foi composta por 20 mulheres, adultas ( 45,36±8,14 
), com depressão maior crônica resistente à tratamento, sendo 
15 com características melancólicas e 05 com características 
atípicas, e 22 mulheres saudáveis ( 30,71±10,7 ), as quais forma-
ram o grupo controle. As pacientes selecionadas apresentavam 
em média 11,03 + 9,70 anos de doença, eram resistentes à pelo 
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menos dois medicamentos antidepressivos de diferentes clas-
ses e se encontravam em um episódio depressivo classificado 
de moderado à severo, de acordo com a escala de Avaliação de 
Depressão de Hamilton (HAM-D≥17). As pacientes apresenta-
ram níveis socioeconômico mais baixo do que as voluntárias 
saudáveis: grande parte do MD estava desempregada, vivendo 
em baixa renda familiar, de até 5 salários mínimos, e possuíam 
baixa escolaridade, com educação formal de até 8 anos.

A coleta do cortisol salivar, usando o dispositivo salivette, 
ocorreu em três momentos: 5, 30 e 45 minutos, imediatamente 
após ao despertar, por volta das 6 horas da manhã. O cortisol foi 
dosado pelo método de ELISA competitivo, usando o kit comer-
cial da DRG. Foi utilizado a medida da área sob a curva, dos três 
pontos, para analisar os dados do cortisol salivar através do 
teste estatístico ANOVA multifatorial e o pós-teste de Fischer.

RESULTADOS

As mulheres com depressão maior com características melan-
cólica (n=15 média 2,51 ± 0,07) apresentaram uma menor área 
sob a curva do cortisol salivar ao despertar que as mulheres do 
grupo controles (n=22 média 2,78 ± 0,06), (ANOVA, F=3,24 P=0,04/
post test LSD MM*MC p=0,01). Não houve diferenças estatísti-
cas significativas entre mulheres com depressão atípica e as 
controles (n=5, média 2,79 +± 0,13), (post test LSD: mulher atípica 
MA*MC p=0,96) ou entre as com depressão melancólica e atípica 
(post test p=0,96).
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DISCUSSÃO

Foi observado menores níveis de cortisol salivar ao despertar 
nas pacientes com depressão maior com características melan-
cólica, que as controles. Pacientes com DM de características 
crônica ou recorrente, similar a nossa amostra, frequentemente 
apresentam hipocortisolismo ou resposta do cortisol salivar ao 
despertar tamponada (REF). Especula-se que exposição de longo 
prazo aos estressores induza uma alteração na função do eixo 
HPA, reduzindo assim o cortisol à níveis muito baixos (REF). 
Ademais, a hipocortisolemia na DM também vem sendo associa-
das à condições socioeconômicas desfavoráveis, como também 
se observa em nossa amostra (REF). Além disso, a evidência 
sugere que o uso prolongado de antidepressivos pode levar a 
um aumento da sensibilidade da retroalimentação negativa do 
eixo HPA, reduzindo assim os níveis de cortisol (REF).

Algumas teorias especulam que a redução da atividade do 
eixo HPA seja uma resposta protetora, frente à alta gravidade 
e refratariedade de seus casos, na tentativa de reduzir os efei-
tos deletérios do estresse crônico. Porém o próprio sistema de 
auto-ajuste falha após essa manobra, e de forma não-adaptativa 
mantém os níveis de cortisol baixo (REF).

Apesar dos achados serem consistentes com a literatu-
ra e corroborarem para a validação do cortisol salivar como 
biomarcador da DM, não foi observado alterações no cortisol das 
pacientes com DM e características atípicas, o que pode ter sido 
decorrente do tamanho da amostra. Sendo assim, apesar deste 
estudo ter auxiliado na validação de biomarcadores para DM mais 
acessíveis e robustos, e na caracterização do perfil hormonal de 
pacientes com DM no nordeste brasileiro, novas investigações são 
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necessárias ampliando a amostra, incluindo o sexo masculino e 
realizando correlações com as escalas de depressão.

Palavras-chave: Depressão Maior, Biomarcadores, Cortisol 
Salivar ao Despertar.
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INTRODUÇÃO

O cenário atual de empresas, entidades, instituições ou qual-
quer tipo de organização exige estratégias para garantir o cres-
cimento, a estabilidade e o sucesso das atividades. Para isso, 
a gestão de dados e informações, aspecto considerado mais 
importante na tomada de decisões se torna imprescindível nos 
processos administrativos (PINOCHET 2011). Atrelado a isso, a 
tecnologia surge como uma forte ferramenta capaz de acelerar 
os processos de filtragem de dados, garantindo a integridade e a 
eficiência das informações. Dessa forma, áreas como a educação 
e a saúde vêm aderindo a tecnologia com o objetivo de otimizar 
seus processos e obter estatísticas acerca do progresso de suas 
atividades. Sendo assim, este trabalho foca-se no instrumento 
de avaliação contínua dos índices de desempenho do Ambiente 
de Avaliação e Aprendizado do SUS (AVASUS), sendo hoje um 
espaço virtual que conta com cursos ofertados por várias insti-
tuições de ensino para que haja um fortalecimento na formação 
do profissional de saúde.

MÉTODOS

Na prática, o projeto é um sistema web que funciona como 
veículo da ferramenta proposta. Para a construção desse siste-
ma, foram utilizadas as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP. 
Para acelerar o ciclo de desenvolvimento, foram empregados os 
frameworks Laravel (PHP), Bootstrap (CSS), VueJS(Javascript) 
e jQuery (Javascript). Para elaborar o tipo de função que foi 
proposto (traçado de perfis, cálculo estatístico, análise tempo-
ral), o qual está principalmente relacionado com o manuseio de 
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um grande volume de informações, foi utilizada a linguagem 
SQL com o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL.

RESULTADOS

A plataforma é organizada na conformidade de que seus usuá-
rios tenham acesso a módulos autoinstrucionais, sistema de 
autocertificação, base de dados integradas e um percurso 
formativo que acompanha o usuário, disponibilizando suges-
tões de acordo com sua área de interesse. Logo, o sistema de 
indicadores aponta propostas não somente de traduzir todo 
esse fluxo de informação - uma vez que é através dessa ferra-
menta que se pode traçar os perfis de usuários, verificar qual 
o melhor curso para determinada região e localizar estatisti-
camente as regiões onde se pode obter um maior número de 
inscritos – mas também permite que se tenha um conhecimento 
temporal, vendo a adesão na granularidade do tempo e podendo 
inferir na existência de cursos sazonais, destacando-os antes 
de serem necessários.

Por fim, todos os usuários (em seus determinados níveis 
de acesso) poderão manipular as informações geradas para o 
aperfeiçoamento de processos. Assim, um usuário comum pode-
rá ter noções das dimensões do AVASUS e consultar dados para 
pesquisa científica, bem como um gestor poderá ver e gerar 
relatórios contendo todos os dados desejados.
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DISCUSSÃO

O sistema de indicadores funciona baseado em três vertentes: 
o próprio dado, o meio vinculado e a facilidade interpretativa 
para o usuário final, o qual visualiza as informações através de 
gráficos. Tudo isso permite que a gerência de recursos e RH ocor-
ra de maneira otimizada, pois com o conhecimento prévio dos 
cursos, perfis de usuários/alunos, preferências individuais, de 
classes de trabalhadores, regionais e temporais, um bom gestor 
terá ferramentas para planejar um cronograma de atividades 
para seus profissionais, preparando cada um para seu perfil e 
para as demandas que existem persistentemente e ciclicamente.
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INTRODUÇÃO

Na era da informação, é impossível imaginar a gestão de uma 
instituição sem o uso de recursos tecnológicos. Os sistemas 
de computadores exercem um papel determinante nos mais 
variados tipos de processos, facilitando bastante o trabalho 
dos profissionais. O Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) exerce atividades imprescindíveis na vida de milhares 
de pessoas, dando suporte à inúmeros projetos de pesquisas 
voltados ao desenvolvimento e uso de ferramentas tecnológicas 
inovadoras na educação e na saúde. Para o desenvolvimento 
desses projetos, o laboratório comporta uma grande quantidade 
de bolsistas, nas mais variadas formações, sendo estes respon-
sáveis por desenvolverem parte das atividades.

O setor financeiro do LAIS, atualmente, controla as infor-
mações desses bolsistas através de uma ampla documentação 
impressa. Na maioria das vezes, esse formato de documentos 
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utilizado causa um enorme atraso no andamento dos proces-
sos de cadastros dos novos bolsistas, além de contribuir para 
consumo de papel e aumento de lixo.

MÉTODOS

Tendo em vista esse cenário, o laboratório buscou desenvol-
ver uma solução que agilize a manipulação das informações de 
todos os bolsistas, otimizando o tempo, controlando e garantin-
do a integridade dos dados, além de diminuir o notável consu-
mo de papel que esses processos necessitam.

RESULTADOS [ESPERADOS]

A solução desenvolvida trata-se de um sistema que possui um 
formulário de cadastro, o qual será disponibilizado para os 
novos bolsistas preencherem, com suas informações pessoais, 
e submeterem para o banco de dados do laboratório. Após a 
submissão, esses novos bolsistas terão acesso ao sistema, onde 
preencherão as informações referentes aos dados bancá-
rios para serem analisadas pelo setor de finanças. Depois de 
autenticado os dados bancários, o responsável irá definir os 
dados como “validado”, impedindo que o bolsista venha fazer 
alterações que acometam em problemas futuros. No sistema, 
também será possível para o setor de finanças, cadastrar os 
projetos, vinculá-los aos bolsistas e definir o departamento e  
coordenador responsável por cada um. Com o uso desse siste-
ma e com as informações guardadas em um banco de dados, 
espera-se facilitar o acesso a esses dados, ter um maior controle 
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da participação de cada bolsista nos projetos do LAIS, agilizar 
os processos de cadastramento de novos bolsistas utilizando 
meios tecnológicos menos poluentes, além de favorecer para o 
crescimento de novas oportunidades de projetos de inovação 
na área da saúde e educação para novos bolsistas.

DISCUSSÃO

Segundo (WRANY, 2011), 

O Gerenciamento Eletrônico de Documentos auxilia na redu-

ção do uso do papel agilizando também a busca por infor-

mação, permitindo acesso aos documentos de maneira mais 

rápida, 5 precisa e sem extravio.

 Dessa forma, buscou-se criar um sistema de informação que 
pudesse suprir as necessidades do laboratório de forma prática 
e sustentável.

Palavras-chave: Sistema de informação, gerenciamento de 
dados, desenvolvimento sustentável.
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INTRODUÇÃO

A região cervical está situada entre a cabeça e o tórax. Nela estão 
presentes alguns órgãos importantes, como a laringe, a faringe, 
a glândula tireoide, e as pregas vocais, por exemplo [1]. Nessa 
área existem algumas patologias distintas como a Hiperfunção 
vocal [2], disfagia [3], tireoidites, entre outros. Analisando as 
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doenças existentes nessa região, a glândula tireoide se destaca 
entre as demais por sua importância no bom funcionamento do 
organismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), a tireoide regula a função de órgãos impor-
tantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela produz 
os hormônios T3 e T4, garantindo o equilíbrio do corpo humano 
[4, 5, 6]. Sabe-se que biopotencial é um sinal elétrico medido nos 
organismos vivos [7]. A instrumentação biomédica é importan-
te para enriquecer os conhecimentos nesta área, pois permi-
te diagnosticar doenças desde o seu início, até mesmo os seus 
estágios de desenvolvimento, monitorar pacientes, contribuir 
com a prevenção de patologias, influenciando assim, um bom 
avanço na medicina [3,8,9]. Neste trabalho foi desenvolvido um 
esquema de amplificador de instrumentação biomédica para 
captar sinais musculares do pescoço com o intuito de detectar 
distúrbios na glândula tireoide como o hipotireoidismo, hiperti-
reoidismo e nódulos tireoidianos [4], visto que ela é de extrema 
importância no controle hormonal.

MÉTODOS

O amplificador de instrumentação biomédica é um dispositivo 
utilizado para captar sinais eletromiográficos do corpo huma-
no [7]. Para medir o sinal biopotencial, o amplificador combina 
várias características, são elas: o ganho diferencial extrema-
mente elevado, baixíssimo ganho de modo comum, alta razão de 
rejeição do modo comum (CMRR), e alta resistência de entrada 
[10,11]. As medidas envolvem tensões em níveis muito baixos, 
tipicamente variando entre 1 (µv) e 100 (mv), com alta fonte de 
impedância e altos níveis de interferência de sinal e ruído [8]. 
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Assim, o sistema foi proposto da seguinte forma como ilustra a 
Figura 1, a qual faz um passo a passo para que se possa entender 
como foi feita a aquisição do sinal EMG.

Figura 1 – Descrição do sistema de aquisição.

Foram utilizados dois eletrodos de superfície para a aqui-
sição do sinal muscular do tipo Ag/AgCl (cloreto de prata). Os 
eletrodos foram inseridos na parte anterolateral do pescoço, 
superficialmente sobre o músculo esternocleidomastoideo, 
como mostra a Figura 2, onde está exposta a anatomia deste 
membro e em seguida.

Figura 2 – Imagem meramente ilustrativa da anatomia do pescoço. (1: 

veias jugulares anteriores; 2: músculo esternocleidomastoideo; 3:glândula 

tireoide; 4: posicionamento dos eletrodos).

O circuito é composto por três pares de resistores sendo 
cada par com o mesmo valor, um chip integrado modelo LM324, 
contendo duas entradas, e a saída do sinal ilustrado na Figura 3, 
e conectada ao filtro RC passa-alta. Foi utilizado esse modelo de 
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filtro devido o comportamento do sinal daquela região. Dessa 
maneira frequência de corte do filtro utilizado foi de 72,343 Hz.

Figura 3 – Modelo do circuito do amplificador operacional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo desse artigo foi propor um amplificador de instru-
mentação biomédica exclusivo para a aquisição do sinal 
eletromiográfico cervical com o intuito de detectar alguma 
patologia na glândula tireoide. O ganho esperado pelo ampli-
ficador operacional foi de 124,85 db e o seu CMRR medindo 
aproximadamente 71 db. Inicialmente foram realizados três 
testes práticos: Os dois primeiros foram feitos em duas pessoas 
as quais possuem patologia na tireoide, e o terceiro teste 
em um indivíduo que não possui nenhuma doença voltada 
para a área. O primeiro teste mostra o sinal captado de uma 
pessoa que foi diagnosticada com uma patologia chamada 
Tireoidite de Hashimoto (hipotireoidismo). A Figura 4 exibe a 
forma de aquisição deste biopotencial e a Figura 5 exibe a saída 
do mesmo, capturada na tela do osciloscópio.
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No segundo teste, o individuo possui nódulos tireoi-
dianos que são lesões causadas no tecido da tireoide [5].  As 
Figuras 6 e 7 apresentam os resultados para este individuo.

O último caso aferido, apresentado na Figura 8 e na Figura 
9, foi de uma pessoa que não apresenta problemas tireoidais.

No primeiro sinal captado, ocorre uma variância de 
amplitude, isto porque o indivíduo provoca contrações muscu-
lares na região [12]. No segundo e no terceiro caso, os indivíduos 
também foram influenciados a fazerem os mesmos movimentos 
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musculares, mas as variações de onda são muito parecidas, 
porém é notável que no caso em que o indivíduo não possui pato-
logia alguma nessa região, a amplitude da onda e a frequência 
são, visualmente, maiores que o segundo teste. Apesar de a região 
cervical ter muitos músculos, nela existem lugares onde pode 
refletir outros sinais biopotenciais como o sinal ECG, que pode ser 
visualizado na Figura 10. Esse sinal foi captado nas proximidades 
do plano sagital mediano, ao lado do músculo esternocleidomas-
toideo; a Figura 2, vista anteriormente, aponta a localização da 
veia jugular anterior onde foi captado o sinal da mesma. Com 
base nos resultados obtidos, foi possível identificar de imediato 
a diferença do sinal biomédico dos dois indivíduos com a patolo-
gia e o outro indivíduo que não consta nenhum problema nessa 
área. A partir dos resultados, é possível aprofundar a pesquisa 
nessa região para que futuramente possa ser possível desenvolver 
algum sistema de baixo custo que auxilie num diagnóstico mais 
preciso de alguma patologia na glândula tireoide.

Figura 10 – Imagem do sinal cardíaco emitida pelo osciloscópio.

Palavras-chave: Tireoide, Amplificador de instrumentação, 
eletromiografia. 
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INTRODUÇÃO

Estas plataformas de força foram desenvolvidas para contribuir 
com o tratamento e reabilitação geriátrico, especialmente devi-
do problemas de equilíbrio, o equipamento auxiliará diagnósti-
co e tratamentos oferecidos por fisioterapeutas. Os problemas 
de equilíbrio causam tonteira e a sensação de estar girando ou 
se movimentando, quando isto não é real. Gerando assim mal 
estar e isso complicações em atividades cotidianas, podendo 
causar quedas com lesões graves. O acompanhamento do equi-
líbrio e da orientação corporal durante a postura ereta é essen-
cial para a execução de atividades diárias, físicas e esportivas.

MÉTODOS

A busca de como o equilíbrio e a orientação corporal são contro-
lados, são interesses comuns de estudantes e profissionais de 
diversas áreas. A postura pode ser modelada pelas articula-
ções de um corpo, isto é, o conjunto de ângulos que mostram o 
arranjo relativo entre os segmentos de um corpo. Dessa forma, 
uma infinidade de posturas é adotada pelo ser humano duran-
te atividades diárias. Tais posturas não são verdadeiramente 
estáticas havendo sempre uma oscilação de postura, ainda que 
mínima, portanto, adota-se o termo postura semi-estática para 
o que normalmente se entende com estático. Quando a pessoa 
estiver em cima da plataforma poderemos acompanhar as 
oscilações, para qual lado ela executa uma maior intensidade, 
acompanhar seus movimentos executados, buscar reabilitá-
-las de forma interativa. A medida posturográfica mais comu-
mente utilizada na avaliação do controle postural é o Centro 
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de Pressão (CP). O CP é o ponto de aplicação da resultante das 
forças verticais agindo sobre a superfície de suporte. O sistema 
de controle foi desenvolvido em Arduino, sendo interligadas por 
fios.O circuito é composto por uma pequena placa amplificado-
ra hx711, a qual funciona como amplificador condicionador e 
digitalizador do sinal obtido dos sensores. O conjunto de quatro 
sensores trabalhando em paralelo, nos garante uma melhor 
segurança no acompanhamento do deslocamento sobre a plata-
forma.O fisioterapeuta que estiver acompanhando o pacien-
te terá uma melhor visão da debilitação da pessoa, podendo 
corrigir ou aperfeiçoar, qual tipo de técnica poderá aplicar ao 
seu paciente.O dado do CP refere-se a uma medida de posição 
definida por duas coordenadas na superfície da plataforma de 
acordo com a orientação do avaliado a partir dos sinais mensu-
rados pela plataforma de força.

RESULTADOS [ESPERADOS]

O dispositivo desenvolvido é composto por duas plataformas, que 
atuam de maneira conjunta e sincronizada de acordo com os 
comandos executados, a plataforma de força é denominada de 
plataforma diagnostico no modelo inventado e temos a segunda 
plataforma que é a plataforma dinâmica, a qual interage de acor-
do com os movimentos feitos na plataforma diagnóstica.

DISCUSSÃO

O dispositivo criado tem como vantagem a facilidade de monta-
gem, precisão das informações dos sensores, e a praticidade na 
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execução. Utilizam-se sensores que tem um bom potencial de 
manuseio, amplificado e digitalizado seu sinal, comercialmen-
te são mais baratos e disponibilizam uma maior variedade na 
confecção da plataforma.

Palavras-chave: Plataforma Dupla, Idosos, Reabilitação, 
Arduino, Equilíbrio
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INTRODUÇÃO

Atualmente é crescente a incidência de doenças malignas bem 
como sua perspectiva de cura. No Brasil e no mundo há um 
grande número de mutilados em decorrência do câncer de cabe-
ça e pescoço e câncer bucal. Com essa nova realidade, os profis-
sionais de saúde passaram a perceber que, além da retirada do 
tumor e eliminação das células afetadas, tornou-se necessário 
a busca pela reabilitação na tentativa de garantir a qualidade 
de vida do indivíduo. Nesta perspectiva, esse trabalho tem por 
finalidade o estudo de técnicas para a realização do tratamento 
de imagens médicas, buscando a fabricação de próteses buco-
maxilofaciais, utilizando Prototipagem Rápida.
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MÉTODOS

Neste trabalho, baseou-se no estudo de um caso clínico, no qual o 
paciente possuía uma lesão oncológica na região palatina esquer-
da. O tratamento reabilitador deste caso clínico foi desenvolvido 
em duas fases, porém apenas a primeira neste trabalho. A primei-
ra fase de reabilitação foi confeccionar uma prótese temporária 
pré-cirúrgica, através de Prototipagem Rápida, para ser instalada 
no paciente logo após a remoção da área com comprometimen-
to oncológico. Uma nova prótese intra-oral será posteriormente 
confeccionada pelos métodos tradicionais.

RESULTADOS

Com a elaboração desse trabalho verificou-se que é possível 
realizar a prototipagem dos modelos, uma vez que o arquivo 
STL foi gerado sem erros. A modelagem das superfícies demons-
trou que é possível a obtenção de geometrias a partir de teci-
dos ósseos diferentes, com o Software InVersalius. A superfície 
gerada apresentou-se apta, conforme esperado.

DISCUSSÃO

Na etapa de tratamento, utilizou-se o software CAD para recons-
trução do biomodelo através de prototipagem rápida, construí-
do em camadas, até que se forme o objeto final. Finalizado o 
processo, a prótese foi repassada para a equipe clínica efetuar os 
respectivos procedimentos de limpeza e instalação no paciente. 
Conclui-se que a função deste dispositivo é de evitar a retração 
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tecidual em decorrência da mutilação cirúrgica, além de reabi-
litar o paciente evitando transtornos psicossociais. Além de 
oferecer aos profissionais da área da saúde detalhes que não 
eram percebidos nas imagens.

Palavras-chave: Prototipagem rápida, DICOM, Lesão oncoló-
gica, Reabilitação.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, existem cerca 13 
milhões de pessoas com deficiências motoras, corresponden-
do a 7% da população brasileira[1], mas embora existam diver-
sos tipos de deficiências, o trabalho está relacionado a pessoas 
tetraplégicas e paraplégicas. A paraplegia é a perca total das 
funções motoras dos membros inferiores e a tetraplegia é a 
perca total tanto dos membros inferiores como também dos 
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superiores, onde ambas geralmente se originam através de 
lesões na medula espinhal cervical[2][3].

Hoje o estudo sobre sinais biomédicos é bastante signifi-
cativo sucedido da grande necessidade em solucionar e auxiliar 
inúmeros problemas médicos. Os biopotenciais se originam atra-
vés da diferença de concentração de íons entre as partes externas 
e internas da membrana celular[4][5].

Existem quatro tipos de biopotenciais, são eles: eletroence-
falograma (ECG), eletrocardiograma (ECG), eletromiograma (EMG) 
e eletro-oculograma (EOG); o biopotencial ocular é gerado por meio 
da polarização eletrostática entre a córnea e a retina, variando 
conforme a posição do globo ocular, quando gerado ele fica na 
faixa de 10 a 100 µv, com uma frequência em torno de 10 Hz[6][7].

Para que seja possível fazer a captura desses sinais são 
utilizados eletrodos, esses são responsáveis por transformar a 
corrente de íons em corrente de elétrons, ou seja, transforma a 
corrente iônica em corrente elétrica[8]; esses sinais são repassa-
dos para um circuito responsável pela amplificação e filtragem do 
sinal, posteriormente serão convertidos da sua forma analógica 
para digital possibilitando a sua manipulação em uma plataforma 
de prototipagem eletrônica.

O propósito desse trabalho é contribuir no auxílio de 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência relacionada a 
suas funções motoras, desenvolvendo um sistema de controle 
para cadeira de rodas comandado por meio do sinal ocular (EOG).

DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA

Para realizar a aquisição do biopotencial ocular foram utiliza-
dos cinco eletrodos Ag/Agcl (Cloreto de prata), onde dois foram 
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fixados para movimentos verticais abaixo e sobre os olhos e dois 
para movimentos horizontais na região do osso zigomático e um 
no centro da testa como referência do circuito. O circuito utili-
zado para esse processo de aquisição é de topologia padrão para 
instrumentação[8][9], o primeiro estágio é responsável por fazer 
a amplificação dos sinais, possibilitando um ajuste de ganho 
para que se possa obter valores de tensão entre 0 a 5 Volts, no 
segundo estágio é realizado todo o processo de tratamento dos 
sinais, passando por filtros eliminadores de ruídos limitando 
os sinais captados à banda de interesse do projeto proposto. 
Abaixo a figura 1 ilustra toda a estrutura descrita acima.

Figura 1 – Circuito de amplificação.

Feito todo o processo de amplificação e filtragem dos 
sinais faz-se necessário convertê-lo do seu aspecto analógico 
para digital, o ADC (conversor analógico/digital) utilizado é o 
ADC-0804, como expões a figura 2 a seguir. O conversor possui 
uma resolução de 8 bits, a entrada do circuito é através do pino 
6 e sua saída por meio dos pinos 11 ao 18, ou seja, do bit mais 
significativo para o menos significativo.
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Figura 2 – Circuito conversor A/D 0804.

Logo após a conversão dos sinais, dar-se início aos proce-
dimentos para o controle da cadeira de rodas. O seu compor-
tamento será conforme a movimentação do globo ocular, onde 
existe as seguintes possibilidades: a cadeira se movimenta para 
esquerda e direta por meio do olhar horizontal, movimenta-
-se para frente por meio do olhar vertical olhando para cima, 
freando levemente com o olhar para baixo e freando rapida-
mente com o piscar dos olhos.

Para que se alcance um melhor desempenho no compor-
tamento são fixados sensores na estrutura da cadeira para que 
seja possível monitorar o percurso feito, detectando possíveis 
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obstáculos e alertar o usuário sobre a presença deles. A figura 
3 representa a cadeira de rodas atuando conforme o sistema 
proposto.

Figura 3 – Usuário na cadeira de rodas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES FUTURAS

Dentre os objetivos propostos para execução do trabalho foi 
possível realizar a aquisição do sinal ocular, na qual verificou-se 
a sua variação de tensão, onde a mesma permaneceu entre 2 a 7 
volts. Já com o sinal captado, passou pelo processo de conversão 
analógica/digital, posteriormente deu-se início ao processo de 
teste na plataforma de controle.

Nos primeiros testes utilizou-se a plataforma de prototi-
pagem eletrônica Arduino Uno ATmega328, o intuito inicial foi 
de controlar um micro servo motor; tendo em vista que o sinal já 
estava convertido para sua forma digital, foi necessário utilizar a 
função map() da biblioteca Arduino para que fosse possível fazer 
o mapeamento da variação de bits, assim efetuando o controle.

O micro servo motor operou satisfatoriamente, confor-
me era feita a movimentação do globo ocular o próprio atuou 
corretamente.

A partir de agora busca-se implementar o sistema de 
controle em uma plataforma mais robusta para que se possa 
efetuar o controle de motores CC (corrente contínua), assim 
como também realizar testes nos sensores de obstáculos, redu-
zindo ainda mais as dificuldades do usuário.

À vista disso podemos constatar a importância do estu-
do da biotecnologia no auxílio dos portadores de deficiências 
físicas, buscando sempre contribuir na sua qualidade de vida e 
oferecendo novas oportunidades.
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