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Resumo 

A comunicação de sistemas de informação com dispositivos biomédicos 

tornou-se complexa, não só devido à existência de vários protocolos de 

comunicação proprietários, mas também à maneira imutável de incorporar esse 

software a esses dispositivos. Nesse sentido, esta tese propõe uma arquitetura 

orientada a serviço para acessar dispositivos biomédicos como uma forma de 

abstrair os mecanismos de escrita e leitura de dados desses dispositivos, 

contribuindo assim, para que o foco da equipe de desenvolvimento de software 

biomédico se destine a seus requisitos funcionais, ou seja, regras de negócio 

relevantes para o domínio do problema. A arquitetura deste trabalho consiste em 

seis componentes principais: um Web Service para transporte e conversão dos 

dados do dispositivo, protocolos de comunicação para acessar os dispositivos, 

processadores de dados, um repositório de dispositivos para armazenar dados 

e informações transmitidas, um componente para tratamento de erros e por fim, 

um componente para configuração da arquitetura. Para o desenvolvimento de 

SOA-BD, foram utilizadas tecnologias como a linguagem XML e a linguagem de 

programação Java. Além disso, foram utilizados Padrões de Projeto como 

projeto de software. Para a validação deste trabalho, os dados foram coletados 

de monitores de sinais vitais em um centro de terapia intensiva utilizando o 

padrão médico HL7. Os testes obtiveram uma diferença de cerca de 1 segundo 

em termos de tempo de resposta com o uso da arquitetura. Para fins conclusivos, 

foi constatado que a SOA-BD obteve resultados importantes, como a redução da 

complexidade do protocolo de acesso, a oportunidade de tratar os pacientes em 

longas distâncias, permitindo um desenvolvimento mais fácil de aplicações de 

monitoramento e interoperabilidade com dispositivos biomédicos de diversos 

fabricantes. 

 

Palavras-chaves: SOA-BD, Telessaúde, Interoperabilidade entre 

Dispositivos Biomédicos, Arquitetura Orientada a Serviço, HL7, Unidade de 

Terapia Intensiva.



 

 

 

Abstract 

 

The communication of information systems with biomedical devices has 

become complex not only due to the existence of several private communication 

protocols, but also to the immutable way that software is embedded into these 

devices. In this sense, this thesis proposes a service-oriented architecture to 

access biomedical devices to abstract the mechanisms of writing and reading 

data from these devices, thus contributing to enable the focus of the development 

team of biomedical software to be intended for its functional requirements, i.e. 

business rules relevant to the problem domain. The SOA-BD architecture 

consists of six main components: A Web Service for transport and conversion of 

the device data, Communication Protocols to access the devices, Data Parsers 

to process data, a Device Repository to store data and transmitted information, 

Error handling, for error handling of these information and Setup, for configuration 

of the architecture. For the development of SOA-BD, technologies such as the 

XML language and the Java programming language were used. In addition, 

Design Patterns were used as software design. For the validation of this work, 

data has been collected from vital sign monitors in an Intensive Care Unit using 

the HL7 standard. The tests obtained a difference of about only 1 second in terms 

of response time with the use of SOA-BD. For conclusive purposes, SOA-BD 

achieves important results such as the reduction on the access protocol 

complexity, the opportunity for treating patients over long distances, allowing 

easier development of monitoring applications and interoperability with 

biomedical devices from diverse manufacturers. 

 

Keywords: SOA-BD, Telehealth, Biomedical Devices Interoperability, Service 

Oriented Architecture, HL7, Intensive Care Unit.
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Capítulo 1 

Introdução 

A rápida disseminação de novos dispositivos de hardware no mercado 

tem aumentado a complexidade na comunicação entre eles (Deugd et al., 2006). 

Muitos desses dispositivos de hardware disponibilizam suas funcionalidades por 

meio de protocolos proprietários, ou seja, drivers que são dependentes de um 

sistema operacional específico (Valentim et al., 2008). Devido a esse ambiente 

de hardware fechado e heterogêneo, uma questão precisa ser discutida, a 

interoperabilidade. Esse problema também está presente no campo biomédico, 

porque muitos dispositivos biomédicos possuem software embarcado que não 

muda durante o seu ciclo de vida e seus fluxos de dados são proprietários de 

seu fornecedor (Degaspari, 2012). 

Além disso, desenvolver aplicações para acessar dispositivos biomédicos 

não é uma tarefa fácil. Alguns obstáculos podem surgir durante o 

desenvolvimento, como permissões de Sistema Operacional (SO), requisitos 

para comunicação entre o SO e a aplicação, ou até mesmo requisitos 

relacionados ao reconhecimento de bibliotecas para acessar os dispositivos. 

Esses problemas podem afastar o desenvolvedor do seu objetivo principal, que 

é criar aplicações de acesso a dispositivos biomédicos. 

A contribuição deste trabalho é apresentar uma arquitetura, chamada 

SOA-BD (Software Oriented Architecture for Biomedical Devices – Arquitetura 

Orientada a Serviço para Acesso a Dispositivos Biomédicos), para abstrair a 

complexidade de acesso aos dispositivos biomédicos de uma forma que esses 

possam ser vistos como serviços de rede, acessados por meio de interfaces 

padrões providas por SOA (Software Oriented Architecture), utilizando 

chamadas remotas (RPC - Remote Procedure Call), com o intuito de fazer com 

que a equipe de desenvolvimento de sistemas médicos foque apenas nos seus 
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requisitos funcionais ao invés de se preocupar com as características específicas 

dos dispositivos. 

1.1. Objetivos 

Apresentar, implementar e validar, com a utilização de padrão biomédico, 

uma arquitetura orientada a serviço para facilitar o acesso, por desenvolvedores 

de sistemas de informação em saúde, a dispositivos biomédicos, por meio de 

uma interface padrão. Dessa forma, fazer com que o acesso a dispositivos 

biomédicos seja disponibilizado às aplicações biomédicas por meio de serviços, 

independente do protocolo de comunicação do dispositivo. 

Objetivos Específicos 

• Levantar o estado da arte relacionado à integração de dispositivos e 

sistemas biomédicos por meio de SOA e padrões biomédicos; 

• Definir os componentes da arquitetura; 

• Elaborar o modelo de dados a ser utilizado na SOA-BD; 

• Implementar o modelo de dados em um Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD); 

• Implementar os padrões de projeto Abstract Factory e Factory Method na 

arquitetura; 

• Desenvolver o módulo de protocolos de comunicação;  

• Desenvolver o módulo de processadores de dados; 

• Implementar o protocolo básico de comunicação que se utiliza do padrão 

HL7; 

• Implementar a API (Application Programming Interface) para 

processamento de dados (parser) em HL7; 

• Realizar testes de comunicação com dados simulados por meio do 

protocolo básico HL7; 

• Desenvolver o módulo que implementa os conceitos de Web Services na 

arquitetura; 

• Desenvolver o módulo de tratamentos de erros; 
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• Desenvolver o módulo de administração dos serviços da arquitetura; 

• Coletar dados por meio da SOA-BD na UTI do Hospital Universitário 

Onofre Lopes; 

• Analisar o desempenho da SOA-BD em comparação com uma central de 

monitoração comum que utiliza o padrão HL7 para comunicação de 

dados; 

• Gerar uma biblioteca para utilização da SOA-BD; 

• Divulgar a arquitetura por meio de página na Internet. 

• Registrar o software da arquitetura no INPI. 

1.2. Estrutura da Tese 

Além desta Introdução, o trabalho está organizado em mais cinco 

Capítulos, cujos conteúdos são descritos a seguir.  

O Capítulo 2 trata dos fundamentos relacionados ao desenvolvimento 

teórico da arquitetura proposta e a contextualização destes para o entendimento 

dos diversos aspectos envolvidos nesta tese. Nele são apresentados a revisão 

bibliográfica do estado da arte, o conceito de SOA, depois a forma mais comum 

de sua implementação, Web Services. Dentro da seção Web Services são 

abordados os principais padrões, estilos arquiteturais e formas de 

implementação baseados nessa tecnologia. Posteriormente, são abordados 

conceitos chave para a padronização de projetos de software utilizadas nesta 

tese. Por fim, é apresentado o padrão médico utilizado para validar a SOA-BD. 

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia desta tese e a proposição da 

arquitetura, ou seja, a contribuição científica do trabalho, uma arquitetura 

orientada a serviço para acesso a dispositivos biomédicos. Inicialmente, é 

contextualizado o ambiente de atuação da arquitetura. Em seguida, é exibida a 

arquitetura e descrito suas funcionalidades divididas por módulo. Ainda neste 

capítulo, são apresentados os materiais manipulados nos experimentos de 

validação e os resultados obtidos. Foi utilizado um ambiente real, a UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva) de um hospital, em experimentos para avaliar a 

aplicabilidade e a precisão da arquitetura proposta. 
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No Capítulo 4 são apresentadas comparações dos resultados obtidos com 

outros trabalhos existentes na literatura. A partir dessas avaliações, é possível 

inferir se a arquitetura proposta apresenta as características necessárias para 

utilização em um ambiente hospitalar. 

Por último, no Capítulo 5, são discutidas as conclusões obtidas nos 

resultados do trabalho e apresentados possíveis direcionamentos para novas 

pesquisas. 

1.3. Publicações relacionadas 

Artigo em periódico 

Lacerda, J. M. T., Paiva, J. C. De, Carvalho, D. R. De, Morais, P. S. G., Fernandes, Y. e 

Valentim, R. A. de M. (2017) ‘SOA-BD: Service Oriented Architecture for Biomedical 

Devices’, Research on biomedical engineering, 33(2), pp. 1–6. doi: https://dx.doi.org/10.1 

590/2446-4740.09716. 

Anais de Congresso 

Lacerda, J. M. T., Valentim, R. A. M., de Araújo, B. G., Morais, P. S. G. and Dantas, M. 

C. M. (2014) ‘Service-oriented biomedical devices’, 2014 IEEE Healthcare Innovation 

Conference (HIC), pp. 203–206. doi: 10.1109/HIC.2014.7038910. 

Lacerda, J. M. T., Araújo, B. G., Dantas, M. C. M., Silva, G. B., Mitre, D. B. G. and 

Valentim, R. A. M. (2015) ‘BIO-APP - Default Graphical User Interface for patient monitoring’, 

37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 

Disponível em: http://emb.citengine.com/event/embc-2015/paper-details?pdID=6253. 

Silva, R. D. L., Lacerda, J. M. T., Oliveira, F. D. M. De (2016) ‘Sistema Clínico de 

Comunicação de Mensagem HL7’, Anais da 9a edição da Escola Potiguar de Computação e 

suas Aplicações - EPOCA 2016. Natal, pp. 206–209. 

Registro de Programa de Computador  

Título: "SOA-BD". Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial. Processo nº: BR 51 2017 001043-9. Depositante (s): João Marcos Teixeira Lacerda; 

Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim; Yasmynni Lyssa Silva Rêgo; Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

Os conceitos fundamentais para o entendimento desta tese serão 

abordados neste capítulo, como a revisão bibliográfica do estado da arte, 

Serviços, SOA, Web Services, suas principais formas de implementação e o 

padrão médico HL7. 

2.1. Revisão bibliográfica do estado da arte 

Nesta seção serão abordados artigos relacionados com a SOA-BD, desde 

o ano de 2006, quando foi publicado o artigo de Deugd et al. (2006), que propõe 

uma arquitetura orientada a serviço para acesso a dispositivos de uma maneira 

geral. Esse artigo serviu como uma inspiração conceitual para a proposta da 

SOA-BD, já que busca uma melhor integração de dispositivos com o mundo do 

software dos sistemas corporativos. Porém, o artigo de Deugd et al. (2006) não 

aborda detalhes específicos dos dispositivos biomédicos, além de não trazer 

nenhuma referência a implementações de sua arquitetura. 

Já a utilização de SOA na integração especificamente de dispositivos 

biomédicos é abordada, por exemplo, em Gregorczyk et al. (2012). Esse artigo 

utiliza SOA para integrar dispositivos médicos e sistemas em salas de cirurgia. 

Além da utilização de SOA para integrar dispositivos e sistemas biomédicos, há 

dois padrões médicos para comunicação de dispositivos biomédicos comuns na 

literatura: Os padrões HL7 (Health Level Seven International, 2017) e ISO/IEEE 

11073 (ISO/IEEE, 2017). Um exemplo de trabalho que utiliza esses dois padrões 

e utilizados em conjunto, é o trabalho de Thelen et al. (2015). Entretanto, a 

aquitetura proposta nesta tese é diferente dos trabalhos de Deugd et al. (2006), 

Gregorczyk et al. (2012) e Thelen et al. (2015) porque  aborda questões de 

implementação não tratadas nesses trabalhos, como detalhes sobre o protocolo 

das mensagens trocadas pela arquitetura e a forma como os dados são 
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armazenados. Essas questões de implementação podem tornar mais fácil a 

utilização da arquitetura. Além disso, apenas Thelen et al. (2015) apresenta 

dados de validação quantitativa. 

Adicionalmente a esses, há trabalhos publicados na literatura que 

abordam versões iniciais da arquitetura SOA-BD (Lacerda et al., 2011)  e um 

sistema que utiliza a arquitetura para realizar a monitoração de dados de 

dispositivos biomédicos (Lacerda et al., 2015). No Capítulo 4, que trata dos 

resultados desta tese, será realizado um comparativo dos resultados de um dos  

artigos mencionados acima (Thelen et al., 2015)  com os atuais obtidos. 

2.1. Serviços 

De acordo com Barry e Dick (2013), um serviço pode ser hardware ou 

software. Um ou mais serviços suportam ou automatizam uma função de 

negócio. Na maioria das vezes, a intenção é que um serviço possa ser utilizado 

de várias formas (muitas vezes referido como reutilizável). Há dois tipos de 

serviços: atômico e composto. Um serviço atômico é uma função bem definida e 

autônoma que não depende do contexto ou do estado de outros serviços. Um 

serviço composto pode depender do contexto ou estado de outro serviço (Barry 

e Dick, 2013). 

2.2. SOA (Software Oriented Architecture) 

Segundo Papazoglou e Van Den Heuvel (2007), SOA é uma forma 

emergente que aborda requisitos de baixo acoplamento, baseada em padrões e 

uma computação distribuída independente de protocolo. Tipicamente, operações 

de negócio executando em SOA, abrangem um número de invocações desses 

diferentes componentes, frequentemente em uma orientação a eventos ou de 

forma assíncrona. Essas operações de negócio refletem as necessidades de um 

processo de negócio. 

Para a implementação de SOA é requerido uma alta comunicação e 

integração de backbones distribuídos. Essa funcionalidade é provida pelo 

Enterprise Service Bus (ESB) que é uma plataforma de integração que utiliza 
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padrões Web Services para suportar uma grande variedade de padrões de 

comunicações ao longo de múltiplos protocolos de transporte e fornece recursos 

de valor agregado para aplicações. Adicionalmente, SOA possui padrões que 

estendem a funcionalidade de um middleware (Etzkorn, 2017), por conectar 

sistemas e componentes heterogêneos e oferecer serviços de integração 

(Papazoglou e Van Den Heuvel, 2007). 

Papazoglou (2003) relata que SOA não trata apenas de serviços, é um 

relacionamento de três tipos de participantes: Provedor de serviço, Agência de 

descoberta de serviços (registro do serviço) e Requisitante de serviço (cliente do 

serviço). As interações envolvem a Publicação, Procura e Vinculação de 

operações (Figura 1). Essas regras e operações agem em torno dos artefatos 

dos serviços que são suas descrições e implementações. 

 

Figura 1: Relacionamento entre os conceitos SOA. Fonte: Adaptado de 
Papazoglou (2003). 

Em um típico cenário baseado em serviço, o Provedor do serviço hospeda 

um módulo de software de rede acessível (uma implementação de um dado 

serviço). O Provedor do serviço define uma descrição de serviço e a publica em 

um cliente ou Agência de descoberta de serviço de modo que uma descrição de 
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serviço se torna detectável. O Cliente do serviço utiliza uma operação de busca 

para recuperar a descrição de serviço de uma Agência de serviço conhecida, tal 

como um registro ou repositório, que utiliza essa descrição para vinculá-la com 

o provedor de serviço e invocá-lo com o propósito de interagir com sua 

implementação. As regras do Provedor e Requisitante de serviço são 

construções lógicas, o que acarreta um serviço poder assumir características de 

ambos. 

2.3. Web Services 

Nesta seção serão discutidas as principais maneiras para a 

implementação de Web Services, que é a principal implementação SOA 

(Papazoglou e Van Den Heuvel, 2007). Serão abordadas nessa seção 

importantes formas de implementação de Web Services, como a arquitetura WS-

*1, o estilo arquitetural REST (Representational State Transfer) (Fielding e Taylor, 

2002), uma alternativa que não utiliza a linguagem de marcação de dados XML 

(Extensible Markup Language) e, por fim, uma seção que aborda os cenários de 

utilização dessas tecnologias. 

2.3.1. WS-* 

Um conceito bem definido para Web Services é descrito pela W3C2 

(2004): “Um Web Service é uma aplicação de software identificada por uma URL, 

cujas interfaces e ligações são capazes de serem definidas, descritas e 

descobertas por artefatos XML. Um Web Service suporta integrações diretas 

com outros agentes de software, usando mensagens baseadas em XML, 

trocadas via protocolos baseados em internet”. 

De acordo com Papazoglou e Van Den Heuvel (2007), Web Services se 

tornaram a implementação preferida para cumprir as promessas de SOA, às 

quais podem ser citadas: o máximo compartilhamento de serviço, o reuso e a 

interoperabilidade. Web Services reduzem a complexidade de aplicações 

                                                 
1 WS-* Série de padrões definidos por World Wide Web Consortium’s (W3C) que incluem o 

protocolo SOAP e outras especificações WS-*, como WSDL e UDDI. 

2 World Wide Web Consortium 
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corporativas por encapsulamento e minimizam os requisitos para a compreensão 

compartilhada, por definir interfaces de serviço de uma maneira clara e precisa. 

Web Services também possibilitam integração em tempo real e entre aplicações 

legadas. Por ser baseado em padrões abertos e difundidos, Papazoglou e Van 

Den Heuvel (2007) inferem que os Web Services parecem ser preparados para 

o sucesso, uma vez que são construídos baseados no que já existe, como HTTP, 

SOAP e XML. Além de XML, Web Services são compostos pelas seguintes 

tecnologias: 

• SOAP (Simple Object Access Protocol 3): SOAP oferece um mecanismo leve 

e simples para troca de informações estruturadas e definidas entre 

dispositivos computacionais em um ambiente descentralizado e distribuído. 

É baseado no formato XML (Senagi et al., 2016). 

• WSDL (Web Services Description Language): essa linguagem provê um 

modelo para descrever Web Services. WSDL possibilita a separação das 

funcionalidades abstratas oferecidas por um serviço, das funcionalidades 

concretas, tais como “onde” e “como” elas são oferecidas (W3C, 2007b). 

• UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration): no contexto dos 

Web Services, o protocolo UDDI define um padrão para publicar e descobrir 

os serviços dentro de uma arquitetura orientada a serviço (OASIS, 2016). 

Com as tecnologias explanadas, pode-se descrever como elas se 

relacionam, por meio de três componentes básicos (Figura 2): o requisitante do 

serviço, o provedor do serviço e o registro do serviço. Neste modelo, WSDL 

descreve o serviço, SOAP fornece o formato da mensagem utilizada pelo serviço 

e seu requisitante e UDDI provê o formato de registro do serviço de maneira 

padronizada.  

Além das tecnologias, existem características inerentes aos Web Services 

tidas como chave, possibilitando a esses serem uma alternativa apropriada para 

a implementação de SOA. Dentre essas características, podem ser citadas, de 

acordo com Endrei (2004): 

Autossuficiência. Nenhum software adicional é necessário no lado cliente da 

aplicação, apenas uma linguagem de programação que suporte XML e HTTP. 

                                                 
3 A partir da versão 1.2, SOAP não é mais utilizado como um acrônimo (Barry e Dick 2013). 
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Pelo lado servidor, apenas um servidor web e linguagem de programação web 

dinâmica4 são necessários. É possível que um Web Service utilize uma aplicação 

qualquer sem que seja necessária a produção de nenhuma linha de código. 

Autodescrição. Devido ao fraco acoplamento entre as aplicações, tampouco o 

cliente quanto o servidor conhece o formato ou conteúdo da mensagem. 

Definições sobre o conteúdo da mensagem trafegam junto com ela, além de não 

serem necessários repositórios de metadados externos ou ferramentas de 

geração de código. 

 

Figura 2: Relacionamento entre os conceitos de SOA e suas tecnologias. Fonte: 
Adaptado de Erl (2005). 

Segundo Rozlog (2010), WS-* pode ser uma boa solução quando: 

Processamento e chamada assíncronos. Se o aplicativo precisa de um nível 

garantido de confiabilidade e segurança para a troca de mensagens, então o 

SOAP 1.2 (W3C, 2007a) oferece padrões adicionais para esse tipo de operação 

como WSRM, WS-Reliable Messaging (OASIS, 2005). 

Contratos formais. Se ambos os lados (fornecedor e consumidor) têm que 

concordar com o formato de intercâmbio de dados, então SOAP 1.2 fornece 

especificações rígidas para esse tipo de interação. 

                                                 
4 São exemplos de linguagens de programação Web dinâmicas: JSP (Java Server Pages), Python e 

PHP. 



11 

 

 

Operações que guardam o estado (stateful). Para o caso de o aplicativo 

precisar de informação contextual e gerenciamento de estado com coordenação 

e segurança, SOAP 1.2 possui uma especificação adicional em sua estrutura 

que apoia essa necessidade (segurança, transações, coordenação, etc.). 

Comparativamente, usar o REST exigiria que os desenvolvedores construíssem 

uma solução personalizada. 

Axis – Plataforma de implementação do padrão WS-* 

Axis é essencialmente um projeto voltado para o protocolo SOAP – uma 

plataforma que constrói processos SOAP como clientes, servidores, gateways, 

etc. (The Apache Software Foundation, 2005). É escrita na linguagem de 

programação Java. Além de ser uma plataforma WS-*, também inclui: 

o Um simples servidor independente; 

o Um servidor que se integra com uma plataforma para Web Java, tal como o 

contêiner Web Java Tomcat (The Apache Software Foundation, 2017b); 

o Suporte extensivo para WSDL; 

o Ferramenta que gera classes Java a partir de WSDL; 

o Uma ferramenta para monitorar pacotes TCP/IP. 

Essa plataforma possui algumas vantagens, dentre as quais: 

Flexibilidade. A plataforma Axis dá ao desenvolvedor completa liberdade para 

inserir extensões da plataforma para o processamento de cabeçalho 

personalizado, gerenciamento do sistema ou qualquer outra coisa que se queira. 

Estabilidade. Axis define um conjunto de interfaces publicadas que mudam 

sutilmente comparadas com o resto do Axis. 

Implantação orientada a componentes. Pode-se definir redes reutilizáveis de 

manipuladores para implementar padrões compartilhados de processamento de 

aplicações ou para a distribuição para parceiros. 

Framework de transporte. Tem-se uma abstração “limpa” e simples para se 

projetar o transporte (ex.: remetentes e ouvintes do SOAP ao longo de vários 

protocolos como SMTP, FTP, middleware orientado a mensagens, etc.), 

adicionalmente, o núcleo da plataforma é completamente independente de 

transporte. 
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Suporte a WSDL. O Axis suporta o WSDL versão 1.1, que permite, com 

simplicidade, tanto a criação de stubs para o acesso a serviços remotos, quanto 

exportar, de forma automática, descrições legíveis por máquinas de seus 

serviços implantados. 

Axis2 – Sucessor da plataforma Axis 

A arquitetura presente na Axis2 é mais flexível, eficiente e configurável 

em comparação à arquitetura da Axis. Alguns conceitos bem estabilizados da 

Axis, como manipuladores, foram preservados (The Apache Software 

Foundation, 2017a). Axis2 não só suporta SOAP 1.1 e SOAP 1.2, mas também 

tem suporte integrado para o estilo REST, muito popular nos Web Services, que 

será discutido posteriormente. Além de ser mais eficiente, mais modular e mais 

orientada a XML do que a versão mais antiga. Ela é cuidadosamente projetada 

para suportar a adição fácil de plug-in "módulos" que estendem sua 

funcionalidade para recursos como segurança e confiabilidade. 

Diferentemente de Axis1, que consegue manipular apenas tipos primitivos 

de dados, Axis2 consegue manipular tipos complexos, fator que expande a 

capacidade de geração de Web Services.  

 Axis2 vem com muitos novos recursos, aprimoramentos e 

implementações de especificações de mercado. As principais características 

oferecidas são as seguintes: 

Velocidade.  Axis2 usa seu próprio modelo de objeto e a análise StAX 

(Streaming API for XML) para alcançar uma velocidade significativamente maior 

do que suas versões anteriores. 

Baixo uso de memória. Axis2 foi projetado do zero para requerer um pouco 

espaço de memória na sua utilização. 

Modelo de objetos. Axis2 vem com seu próprio modelo de objetos. O AXIOM 

serve para o processamento de mensagens. É extensível, performático e 

conveniente para o desenvolvedor (The Apache Software Foundation, 2016). 

Instantaneamente implantável. Axis2 está equipado com a capacidade de 

implantar Web Services enquanto o sistema estiver funcionando. Em outras 

palavras, novos serviços podem ser adicionados ao sistema sem ter que desligar 
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o servidor. Basta soltar o arquivo do Web Service necessário no diretório de 

serviços do repositório e o modelo de implantação implantará automaticamente 

o serviço e o tornará disponível para uso. 

Web Services assíncronos. Axis2 suporta Web Services assíncronos e 

invocação de serviços assíncrona por meio de clientes e transporte não 

bloqueantes. 

Suporte ao MEP. Axis2 vem com a flexibilidade de suportar os Padrões de Troca 

de Mensagens (MEPs - Message Exchange Patterns) com suporte embutido 

para MEPs básicos definidos no WSDL 2.0 (IBM, 2017). 

Flexibilidade. A plataforma Axis2 dá ao desenvolvedor a liberdade completa de 

inserir extensões no mecanismo para o processamento de cabeçalho 

personalizado e gerenciamento do sistema. 

Implementação orientada a componentes. Pode-se definir facilmente redes 

reutilizáveis de manipuladores para implementar padrões comuns de 

processamento para suas aplicações ou para distribuí-las a terceiros. 

Framework de transporte. O Axis2 possui uma abstração limpa e simples para 

integrar e utilizar o transporte de informação, como remetentes e ouvintes SOAP 

sobre vários protocolos como SMTP, FTP, middleware orientado a mensagens, 

etc., e o núcleo da plataforma é completamente independente de transporte. 

Suporte a WSDL. O Axis2 suporta o WSDL versão 1.1 e 2.0, que permite a 

construção facilitada de stubs (clientes Web Services) para acessar serviços 

remotos e também para exportar automaticamente descrições legíveis por 

máquina de seus serviços implantados do Axis2. 

Composição e Extensibilidade. Módulos e fases melhoram o suporte à 

composição (junção de vários Web Services) e extensibilidade. Os módulos 

suportam a composição e também podem suportar novas especificações Web 

Services de uma maneira simples e limpa. 

2.3.2. Web Services – REST 

REST, Transferência de Estado Representativa - Representational State 

Transfer é um estilo de arquitetura baseado em um conjunto de princípios que 

descrevem como os recursos em rede são definidos e abordados (Barry e Dick, 
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2013). REST apela aos desenvolvedores porque ele tem um estilo mais simples 

que torna mais fácil de usar do que SOAP, é um pouco mais intuitivo do que 

SOAP e é usado de forma similar a outros recursos na Internet. 

A Figura 3 ilustra uma comparação de um fragmento de uma mensagem 

SOAP com uma mensagem REST. A mensagem REST parece muito com 

qualquer outra solicitação HTTP que usa parâmetros. Já as mensagens de 

retorno em ambas as plataformas são muito parecidas. 

 

Figura 3: Comparativo de mensagens entre os modelos de comunicação para 
Web Services SOAP e REST. Fonte: Adaptado de Barry e Dick (2013). 
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De acordo com Rozlog (2010), os casos onde o REST funciona bem são: 

Situações em que há limitação de recursos e de largura de banda. A 

estrutura de retorno é definida pelo servidor em qualquer formato e qualquer 

navegador pode ser utilizado. Isso porque a abordagem REST usa o padrão de 

chamadas GET, PUT, POST e DELETE. O REST também pode usar objetos 

XMLHttpRequest (a base do velho AJAX) que a maioria dos navegadores 

modernos suporta. 

Operações totalmente sem estado. Se uma operação precisa ser continuada, 

o REST não será a melhor opção. No entanto, se forem necessárias operações 

de CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Excluir) stateless (não salva o estado), o REST 

seria a melhor alternativa. 

Situações que exigem memória temporária (cache). Se a informação pode 

ser armazenada em cache, devido à natureza de operação stateless do REST, 

esse seria um cenário adequado para a tecnologia. 

2.3.3. Web Services – JSON 

As duas tecnologias para implementação de Web Services discutidas 

anteriormente, tanto WS-* como REST utilizam XML. Porém, é possível utilizar 

Web Services sem XML (Barry e Dick, 2013). JSON (JavaScript Object Notation) 

é uma opção que utiliza pares nome/valor em vez das tags usadas pelo XML. 

Por exemplo, o nome "city" é emparelhado com o valor “Burnsville". Isso é 

ilustrado no lado direito da Figura 4. Os pares nome/valor no JSON fornecem o 

mesmo tipo de resiliência que o formato XML para trocas de dados. Esses pares 

não precisam estar em nenhuma ordem específica para funcionar.  
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Figura 4: Comparação entre XML e JSON. Fonte: Adaptado de Barry e Dick 
(2013). 

2.3.4. Cenários de utilização entre as tecnologias Web 

Services 

Segundo Moro e Rebonatto (2011), empresas e corporações empregam 

abordagens de Web Services dependendo de suas necessidades. A escolha de 

se utilizar SOAP, RPC, REST deve ser realizada com base em estudos e 

comparações para que a melhor solução seja aplicada. Como cada abordagem 

possui suas vantagens e desvantagens, deve-se levar em conta a opção que 

melhor atende os requisitos da aplicação. 

Problemas complexos exigem soluções mais bem elaboradas. A 

utilização de meios complexos para solucionar questões triviais, além de trazer 

gastos desnecessários às empresas, se torna lento e custoso em termos de 

infraestrutura. 

A possibilidade de retornar dados em diferentes representações torna os 

serviços mais dinâmicos e oferece diferentes opções ao cliente requisitante. Esta 

característica dos serviços REST não é encontrada nativamente nos serviços 

WS-*, os quais trabalham com representação XML por padrão. Web Services no 

estilo REST podem ser requisitados nas representações XML ou JSON, sendo 

que em serviços WS-*, representações diferentes de XML não são possíveis sem 

serem parte do conteúdo do pacote SOAP. 

Concluindo, de acordo com Rozlog (2010), REST é fácil de entender e 

extremamente acessível. Porém, faltam padrões, e a tecnologia é considerada 

apenas uma abordagem arquitetural. Em comparação, o SOAP é um padrão da 

indústria, com protocolos bem definidos e um conjunto de regras bem 
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estabelecidas. Cada uma das abordagens tem sua utilidade. Ambas têm 

problemas nos quesitos de segurança, camadas de transporte etc.; mas ambas 

podem realizar o trabalho necessário e trazem sua contribuição para o 

desenvolvimento de aplicações web. Portanto, a melhor abordagem é a 

flexibilidade, pois não importa qual seja o problema, no mundo de hoje do 

desenvolvimento Web, conta-se com excelentes resultados ao fazer uso de um 

desses padrões. 

2.4. Padrões de Projeto orientado a objetos 

Gamma et al. (2002) cita a afirmação de Christopher Alexsander sobre 

padrões de projeto: “Cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e 

o cerne da sua solução, de tal forma que você possa usar essa solução mais de 

um milhão de vezes, sem nunca o fazer da mesma maneira”. A frase de 

Alexsander foi aplicada a padrões voltados para a área de engenharia civil, mas 

que também pode ser utilizada no conceito de software orientado a objetos. 

Dessa forma, padrões de projeto orientado a objetos são definidos como: 

“Descrições de objetos e classes comunicantes que precisam ser personalizadas 

para resolver um problema geral de projeto num contexto particular”. Nesse 

sentido, foram definidos quatro elementos essenciais para cada padrão: 

Nome do padrão. Elemento para identificá-lo na literatura. 

O problema. Explica em que situação aplicar o padrão, o problema e seu 

contexto. 

A solução. Descreve os elementos principais do padrão, tanto como seus 

relacionamentos, responsabilidades e colaborações. 

As consequências. São os resultados e análises das vantagens e 

desvantagens da aplicação do padrão. 

Exemplos de padrões de projetos: 
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2.4.1. Abstract Factory 

O padrão Abstract Factory como um padrão que provê uma interface para 

a criação de objetos relacionados ou dependentes, sem a necessidade de 

especificação de suas classes concretas (Gamma et al., 2002). 

Este padrão é contextualizado através de um kit de interface gráfica com 

o usuário, na qual seus produtos, como janelas, botões e barras de rolagem 

possuem várias opções de aparência e comportamento. Uma aplicação para ser 

portável, levando em consideração esses diversos comportamentos, precisa ter 

uma política de codificação pouco complexa. A instanciação de classes 

específicas aos utilitários da GUI (Graphical User Interface – Interface Gráfica do 

Usuário) pode acarretar uma difícil mudança de comportamento no futuro. 

Esse problema pode ser resolvido pela definição de uma classe abstrata 

WidgetFactory (Figura 5) que declara uma interface para criar cada tipo básico 

de utilitário. Existe uma classe abstrata para cada tipo de utilitário e subclasses 

concretas implementam utilitários específicos para diferentes padrões de 

aparência e comportamento.   A interface WidgetFactory tem um método que 

retorna um novo objeto wiidget para cada classe abstrata Widget. Clientes 

chamam esses métodos com a finalidade obter instâncias de utilitários, porém 

eles não têm o conhecimento das classes concretas que as utilizam. Desta 

forma, os clientes se tornam independentes dos detalhes de implementação dos 

utilitários. 

 

Figura 5: Cenário do padrão de projeto Abstract Factory. Fonte: Adaptado de 
Gamma et al. (2002). 
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Existe uma subclasse concreta de WidgetFactory para cada padrão de 

aparência e comportamento. Cada subclasse implementa métodos para criar o 

utilitário apropriado para a aparência e comportamento desejados. Por exemplo, 

o método CreateScrollBar na MotifWidgetFactory instancia e retorna uma 

barra de rolagem Motif, enquanto a operação correspondente na 

PMWidgetFactory retorna uma barra de rolagem para PresentationManager. 

Clientes instanciam utilitários somente através da interface 

WidgetFactory, e não tem conhecimento das classes que implementam 

utilitários para um específico padrão de comportamento e aparência. Em outras 

palavras, clientes precisam apenas se comprometer com uma interface definida 

por uma classe abstrata, não com uma classe concreta em particular. 

Uma WidgetFactory também força dependências entre as classes 

concretas de utilitários. Uma barra de rolagem Motif precisa ser utilizada com 

um botão Motif e um editor de textos Motif, de maneira que essa restrição é 

aplicada automaticamente como consequência da utilização de uma 

MotifWidgetFactory. 

Este padrão de projeto é utilizado quando: 

• Um sistema precisa ser independente de como seus componentes são 

criados, compostos e representados. 

• Um sistema precisa ser configurado com múltiplas famílias de produtos. 

• Uma família de objetos de componentes relacionados é designada a 

serem utilizadas em conjunto e é preciso forçar essa dependência. 

• Quando se quer prover uma biblioteca de classes de produtos, e se deseja 

revelar apenas suas interfaces, não suas implementações. 

As consequências da utilização do padrão de projeto Abstract Factory 

são: 

Isola classes concretas. O padrão Abstract Factory ajuda o desenvolvedor a 

controlar classes de objetos que uma aplicação cria. Devido à fábrica encapsular 

a responsabilidade e o processo de criação de objetos componentes, ocorre o 

isolamento do cliente da implementação das classes. Os Clientes manipulam 

instâncias através de suas interfaces abstratas. Os nomes das classes de 
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produtos são isolados na implementação da fábrica concreta; eles não aparecem 

no código cliente. 

Torna fácil a mudança de produtos de famílias. A classe de uma fábrica 

concreta aparece apenas uma vez na aplicação – isto é, quando ela é 

instanciada. Isto permite mudar de forma fácil uma aplicação que utiliza uma 

fábrica concreta. Ela pode utilizar diferentes configurações de produtos 

simplesmente mudando a fábrica concreta. Devido a uma fábrica abstrata criar 

uma família concreta de produtos, as alterações em uma família inteira de 

produtos ocorrem uma única vez.  Em nossa GUI, por exemplo, nós podemos 

mudar de utilitários Motif para GM simplesmente pela troca de objetos fábrica. 

Promove consistência entre produtos. Quando objetos de produtos em uma 

família são designados a trabalharem juntos, é importante que uma aplicação 

use objetos de apenas uma família ao mesmo tempo. Abstract Factory torna fácil 

assegurar isso. 

Suportar novos tipos de produtos é difícil. Estender fábricas abstratas para 

produzirem novos tipos de produtos não é uma tarefa fácil. Isso ocorre porque a 

interface AbstractFactory fixa o conjunto de produtos que podem ser criados. 

Suportar novos tipos de produtos requer estender a interface fábrica, que 

envolve modificar a classe Abstractfactory e todas as suas subclasses. 

2.4.2.  Factory Method 

Gamma et al. (2002) define este padrão de projeto como uma interface 

para a criação de um objeto, porém fica a cargo das subclasses decidirem qual 

classe instanciar. O Factory Method deixa uma classe diferir a instanciação de 

suas subclasses. Este padrão de projeto é comparado a um framework5, que 

utiliza classes abstratas para definir e manter relacionamentos entre objetos. 

Considerando um framework de aplicações (Figura 6) que pode 

apresentar múltiplos documentos para o usuário. Duas abstrações chave nesse 

framework são as classes Aplication e Document. Ambas as classes são 

                                                 
5 Um framework, em desenvolvimento de software, é uma abstração que une códigos comuns entre 

vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica (Riehle e Gross 1998). 
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abstratas e os clientes têm que especializá-las para realizar suas 

implementações específicas. Para criar uma aplicação de desenho, por exemplo, 

são definidas duas classes, DrawingApplication e DrawingDocument. A 

classe Application é responsável por gerenciar os documentos e criar o que 

elas necessitam – quando o usuário seleciona Abrir ou Novo no menu, por 

exemplo. 

 

Figura 6: O padrão de projeto Factory Method encapsula o conhecimento das 
subclasses Documento para manipular esse conhecimento fora do framework. 
Fonte: Gamma et al. (2002). 

Devido à subclasse específica Document instanciar um aplicativo 

específico, a classe Application não pode predizer a subclasse de Document 

a instanciar, a classe Application apenas sabe quando um novo documento 

deve ser criado, não que tipo de documento criar. Isso cria um dilema: O 

framework deve instanciar classes, mas ele conhece apenas as classes 

abstratas, às quais não podem ser instanciadas. 

O padrão de projeto Factory Method encapsula o conhecimento das 

subclasses Document para manipular esse conhecimento fora do framework. 

2.5. HL7 

Segundo Sinha et al. (2012), a família de padrões HL7 (Health Level 

Seven) é uma das normas de troca de dados de aplicação mais amplamente 

discutida e utilizada na indústria de tecnologia da informação em saúde. A família 

consiste de alguns padrões, como HL7v2.x, HL7 v3, Clinical Document 

Architecture (CDA) (Dolin et al., 2006) e Continuity of Care Document (CCD) 
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(Ferranti et al., 2006), entre outros. Esses padrões são amplamente utilizados 

em todo o mundo pelos provedores de serviços de saúde. 

HL7 é uma organização sem fins lucrativos, certificada pelo ANSI 

(American National Standards Institute). É dedicada a fornecer uma estrutura 

abrangente e padrões relacionados para intercâmbio, integração, 

compartilhamento e recuperação de informações de saúde eletrônicas. Também 

funciona para apoiar as práticas clínicas, entrega e avaliação dos serviços de 

saúde. Serão discutidos nesta seção uma visão geral da família de padrões HL7 

v2.x, uma descrição de seus recursos e utilização na obtenção de 

interoperabilidade. 

O principal objetivo do desenvolvimento de padrões HL7 v2.x foi o suporte 

ao intercâmbio eletrônico de dados de saúde em vários aplicativos de assistência 

à saúde que suportam diferentes ambientes de comunicação, variando do 

totalmente compatível com o modelo OSI (Open System Interconnection) a 

interconexões ponto a ponto, e até os que transferem dados em mídia removível, 

como CDs ou fita. O padrão simplifica a implementação de interfaces entre 

aplicativos de computador de fornecedores diferentes, e muitas vezes 

concorrentes. Facilita a comunicação de dados de saúde entre os diferentes 

departamentos de um hospital, ou mesmo cadeia de hospitais, sejam no âmbito 

regional ou nacional. HL7 v2.x serve como uma forma de comunicação entre 

aplicações de diferentes naturezas com arquiteturas de dados distintas e 

operando em um ambiente de sistema heterogêneo. 

HL7 v2.x representa estruturas de mensagens para diferentes funções no 

ambiente de saúde, como Administração de Pacientes - Patient Administration 

(ADT), Laboratório Clínico e Relatórios de Observação - Clinical Laboratory and 

Observation Reporting, Gestão de Registros Médicos - Medical Record 

Management (MDM), e assim por diante. Para fins de discussão adicional, a 

versão 2.5 da norma HL7 foi assumida. 

Há, em todas as 12 funções diferentes de ambiente de saúde, suporte ao 

padrão ANSI HL7 v2.5. Essas funções são as seguintes: 

Administração de Pacientes – Patient Administration (ADT). Consiste em 

mensagens contendo informações relacionadas a pacientes durante vários 
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eventos de saúde, tais como admissão de paciente, visita, alta, alteração do 

status do paciente, atualização de dados demográficos de pacientes, mesclagem 

de pacientes, consulta de paciente e assim por diante. Essas mensagens são 

usadas para notificar a alteração ou consultar o status de um paciente. Este 

conjunto de mensagens contém mensagens para Administração de Paciente - 

Patient Administration (ADT) e Reconhecimento - Acknowledgement (ACK). 

Entrada de Pedido - Order Entry. Consiste em mensagens para pedido, 

atualização ou pedidos de consulta que são solicitadas por médicos para dispor 

de um serviço de saúde. Os pedidos são para pacientes e podem incluir 

solicitação de medicamentos, observações clínicas, exames laboratoriais, 

imagens de diagnóstico e assim por diante. Este conjunto de mensagens contém 

mensagens para Pedido e Resposta Genérico - General Order and Response 

(ORM e ORR), Resposta do Estado de Consulta de Pedido - Order Query 

Response Status (OSQ e OSR), Pedido Clínico Genérico e Reconhecimento - 

General Clinical Order and Acknowledgment (OMG e ORG), Pedido e Resposta 

de Laboratório - Laboratory Order and Response (OML e ORL) e Pedido e 

Resposta de Imagem - Imaging Order and Response (OMI and ORI). 

Relatórios de Observação - Observation Reporting. Consiste em mensagens 

para pesquisar, consultar e relatar resultados de testes laboratoriais ou 

observações clínicas. Este conjunto de mensagens contém mensagens para 

Observação não Solicitada e Laboratório - Unsolicited Observation and 

Laboratory (ORU e OUL) e Consulta para Resultados de Observação - 

Unsolicited Observation and Laboratory (QRY e ORF). 

Arquivos Mestres - Master Files. Os arquivos mestre são mantidos para 

preservar informações de diferentes entidades envolvidas em transações de 

informações de saúde como intituladas pessoal médico, profissionais, 

localização da organização de saúde, localização do equipamento médico, etc. 

Qualquer adição ou atualização em tais arquivos mestres precisa ser 

comunicada a todos os aplicativos de assistência médica disponíveis envolvidos 

no ambiente de assistência médica para sincronizar informações sobre as 

entidades especificadas. Este conjunto de mensagens contém mensagens para 

Notificação de Arquivo Mestre e Reconhecimento - Master File Notification and 
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Acknowledgment (MFN e MFK) e Consulta e Resposta de Arquivo Mestre - 

Master File Query and Response (MFQ e MFR). 

Gestão de Registros Médicos - Medical Records Management. Consiste em 

mensagens relacionadas ao gerenciamento de documentos que podem ser 

usados para manter documentos relacionados ao consentimento do paciente, 

como informações de rastreamento e localização em gráficos. As mensagens 

suportam funções para anexar, arquivar, cancelar, autenticar e, assim, manter o 

status de documentos como novos, atualizados, obsoletos, restritos, revisados, 

entre outros. Este conjunto de mensagens contém mensagens para o 

Gerenciamento de Registros Médicos - Medical Record Management (MDM) e 

Reconhecimento Genérico - General Acknowledgment (ACK). 

Encaminhamento de Paciente - Patient Referral. Consiste em mensagens 

para encaminhar um paciente através de organizações de saúde e transferir a 

informação do paciente durante tal encaminhamento. Este conjunto de 

mensagens contém mensagens para Consulta e Resposta a Informações do 

Paciente - Patient Information Query and Response (RQI e RPI), Consulta e 

Resposta a Informações Clínicas - Clinical Information Query and Response 

(RQC e RCI), Informações de Seguro não Solicitadas e Reconhecimento 

Genérico - Unsolicited Insurance Information and General Acknowledgment  (PIN 

e ACK), Solicitação e Resposta de Autorização do Paciente - Patient 

Authorization Request and Response (RQA e RPA) e Requisição e Resposta de 

Encaminhamento do paciente Patient Referral Request and Response (REF e 

RRI). 

Assistência ao paciente – Patient Care. Consiste em mensagens relacionadas 

ao problema de saúde de um paciente. Suporta a troca de mensagens 

relacionadas aos problemas de saúde, metas estabelecidas durante o 

tratamento, caminho para realizar tratamentos e assim por diante. Este conjunto 

de mensagens contém mensagens para Solicitação e Resposta de Metas do 

Paciente - Patient Goal Request and Response (PGL e PPV), Solicitação e 

Resposta a Problemas do Paciente - Patient Problem Request and Response 

(PPR e PRR), Caminho do Paciente - Patient Pathway (PPP, PPG), Consulta a 

problemas de Assistência ao Paciente - Query Patient Care Problem (QRY) e 

Reconhecimento Genérico - General Acknowledgment (ACK). 
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Automação de Laboratório Clínico - Clinical Laboratory Automation. 

Consiste em mensagens para a interface do equipamento médico com um 

Sistema de Informação Laboratorial - Laboratory Information System (LIS). As 

informações transferidas nessas mensagens incluem o status dos dispositivos, 

o status da amostra, os pedidos dos pacientes, os resultados relacionados, e 

assim por diante. Este conjunto de mensagens contém mensagens para 

Atualização e Resposta de Status de Equipamento Automatizado - Automated 

Equipment Status Update and Request (ESU, ESR), Atualização e Solicitação 

de Amostra - Specimen Update and Request (SSU, SSR), Atualização e 

Solicitação de Inventário de Equipamentos Automatizados - Automated 

Equipment Inventory Update and Request (INU, INR) e Confirmação Genérica - 

General Acknowledgment (ACK). 

Gerenciamento de Aplicativos - Application Management. Consiste em 

mensagens relacionadas ao intercâmbio de informações no nível da aplicação. 

As informações sobre versões de software, relógio do sistema, migração de 

sistema de arquivos, entre outras, podem ser transferidas usando essas 

mensagens. Este conjunto de mensagens contém mensagens para Consulta a 

Dados de Gerenciamento de Aplicativos - Application Management Query and 

Data (NMQ e NMD). 

Gerenciamento de Pessoal - Personal Management. Consiste em mensagens 

relacionadas a atividades administrativas no ambiente de saúde, tais como o 

recrutamento e auxílio de pessoal médico, mudança de permissão para acessar 

arquivos mestre para um usuário específico, entre outras. Este conjunto de 

mensagens contém mensagens para adição de Registro Pessoal, atualização, 

exclusão, desativação e encerramento - Personal Record addition, update, 

deletion, deactivation, and termination (PMU) e confirmação geral (ACK). 

2.5.1. Estrutura de mensagens 

Há dois tipos de estrutura de mensagens do padrão HL7 2.x (Sinha et al. 

2012): 

Evento - Event. Estas mensagens representam acontecimentos do mundo real 

que ocorrem no ambiente de cuidados de saúde que envolvem a transferência 



26 

 

 

de dados relacionados com a saúde. Elas são basicamente utilizadas nos 

aplicativos de saúde para interagir com notificações e são respondidas por 

mensagens de reconhecimento. Uma mensagem pode ser identificada como um 

evento observando o seu campo de tipo de mensagem do segmento MSH 

(discutido mais adiante). Por exemplo, o evento Admissão de Paciente - Patient 

Admit é representado por ADT_A01 onde ADT é o tipo de mensagem e A01 é o 

código do evento. 

Consulta - Query. Essas mensagens são usadas para consultar informações 

sobre cuidados de saúde de um ou mais pacientes. Elas são respondidas usando 

suas respectivas mensagens de resposta contendo as informações necessárias. 

Por exemplo, a consulta de informações do paciente é representada por 

QRY_A19 e sua respectiva mensagem de resposta é ADR_A19. 

Além do campo de tipo de mensagem, cada mensagem tem uma estrutura 

definida no padrão. Cada comunicação HL7 v2.x tem os seguintes componentes: 

Mensagem - Message. É o principal componente da transferência de dados no 

padrão HL7 v2.x. Ele descreve um evento de saúde do mundo real ou consulta 

e os dados de saúde a serem transferidos. Compreende uma coleção de 

segmentos descritos em uma sequência fixa que define a estrutura da 

mensagem. Cada mensagem contém um MSH (Cabeçalho de Mensagem -  

Message Header) como um segmento obrigatório que descreve o identificador 

de transação de mensagem, tipo de mensagem, código de evento, versão 

padrão HL7, identificador de aplicativo de assistência médica e informações 

relacionadas. Por exemplo, ORU_R01 é uma mensagem de Resultado de 

Observação Não Solicitada -  Unsolicited Observation Result message usada 

para comunicar resultados de testes laboratoriais e observações relacionadas. 

As mensagens HL7 são desenvolvidas sem qualquer dependência de qualquer 

software, hardware ou aplicação / plataforma. 

Segmento e Grupos - Segment and Groups. Um segmento representa um 

conjunto de unidades de dados empacotadas para um tipo específico de 

informação, tais como Identificação do Paciente - Patient Identification (PID), 

Visita do Paciente - Patient Visit (PV1), Resultado da Observação - Observation 

Result (OBX), Amostra - Specimen (SPM) e assim por diante. Cada segmento 
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contém um número de campos. Essas pequenas unidades de dados 

compactadas são independentes de mensagens e são reutilizadas em muitas 

mensagens. No entanto, a sua composição interna pode variar de uma 

mensagem para outra. Os segmentos de uma mensagem podem ser 

obrigatórios, opcionais ou repetíveis. 

Os grupos são uma coleção lógica de segmentos que representam 

informação relacionada a saúde. Por exemplo, as informações relacionadas a 

seguros são contidas em um grupo de seguros com segmentos IN1 e IN2. Essa 

coleção de segmentos é usada em mensagens para representar o mesmo tipo 

de dados. No entanto, a composição do grupo pode variar de uma mensagem 

para outra. Tais grupos são predefinidos no padrão HL7. 

Campos e tabelas de valores de dados - Fields and Data Value Tables. Um 

campo é a menor unidade de informações relacionadas à saúde utilizada nas 

mensagens HL7 v2.x. HL7 v2.x fornece uma lista abrangente de campos, 

juntamente com seu identificador, tipo de dados, tabela de valores de dados e 

assim por diante. Os campos desta lista são reutilizados em vários segmentos. 

Por exemplo, a lista de identificadores de pacientes é um campo que contém 

todos os identificadores públicos relacionados a um paciente. As Tabelas de 

Valor de Dados (Data Value Tables) contêm valores enumerados representados 

por campos específicos, como o estado civil de um paciente. HL7 define os 

valores prováveis usados em tal campo. 

Tipos de dados – Data Types. Cada campo tem um tipo de dados. Os tipos de 

dados são categorizados como primitivos e compostos. Tipos de dados 

primitivos são os tipos básicos que podem representar uma única unidade de 

informação. Estes são ST, IS, ID, FT e NM. Tipos de dados compostos contêm 

vários tipos de dados primitivos ou outros tipos de dados compostos. Por 

exemplo, AD (Endereço - Address) contém Endereço - Street Address (ST), 

Outras Designações - Other Designation (ST), Cidade - City (ST), Estado ou 

Província - State or Province (ST), País (ID), Tipo de Endereço - Address Type 

(ID) e Outra localização geográfica -  Other geographical destination (ST). 
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2.5.2. Exemplo de uma mensagem HL7 

A Figura 7 mostra um exemplo de uma mensagem HL7 v2.x para enviar 

o resultado gerado a partir de um teste de glicose. Os segmentos da mensagem 

ficam em negrito e somente os campos necessários para a compreensão são 

preenchidos. A seguir está a lista de segmentos e sua descrição. 

 

Figura 7: Um exemplo de uma mensagem HL7 v2.x ORU_R01. Fonte: Sinha et 
al. (2012). 

Segmento de cabeçalho de mensagem - Message Header Segment (MSH). 

É o segmento de cabeçalho de qualquer mensagem HL7 v2.x. Especifica os 

campos que descrevem a sintaxe da mensagem. Ele contém informações sobre 

os delimitadores, envio e recebimento do nome e identificadores do aplicativo, 

tipo de mensagem, identificador de mensagem, versão do padrão HL7, tipo de 

resposta de mensagem, código de país, entre outros. 

Identificação do Paciente - Patient Identification Segment (PID). É o 

segmento primário usado para troca de identificação do paciente e informações 

demográficas. Contém campos tais como, lista de identificadores do paciente, 

nome do paciente, raça, endereço temporário e permanente, código do país, 

data de nascimento, local de nascimento, número da conta do paciente, entre 

outros. 
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Segmento de Visita ao Paciente - Patient Visit Segment (PV1). Registra as 

informações relacionadas à visita do paciente ao hospital. Contém campos como 

a classe do paciente, médico assistente, médico de referência, tipo de paciente, 

número de visita, entre outros. 

Segmento de Solicitação de Observação - Observation Request Segment 

(OBR). É o segmento de cabeçalho de um relatório gerado para gravar o 

resultado de um teste. Ele contém informações relacionadas à pedidos de teste 

de laboratório, amostra, prioridade, entre outros. 

Segmento de Observação / Resultado - Observation/Result Segment (OBX). 

É o segmento utilizado para trocar informações relacionadas a uma única 

observação. É um segmento genérico que contém o valor de registro em 

qualquer tipo de dados HL7 v2.x especificado. Ele contém campos como tipo de 

valor de observação, identificador, valor de observação, unidade de valor, status 

de resultado, entre outros. 

De acordo com Sinha et al. (2012), as mensagens HL7 v2.x são 

amplamente utilizadas para o intercâmbio de informações clínicas. É também o 

padrão primário de intercâmbio de dados de informações médicas em muitos 

países como Austrália, Hong Kong, Singapura, Estados Unidos, entre outros. 

2.5.3. Algumas considerações sobre o padrão HL7 v2.x 

A seguir, algumas considerações sobre o padrão HL7 v2.x (Sinha et al., 

2012): 

Modelo de Processo Clínico. HL7 v2.x não suporta um modelo de processo 

clínico para EHR - Eletronic Health Record (Prontuário Eletrônico do Paciente) 

(Jensen e Brunak 2012). No entanto, ele fornece construções de mensagens 

padronizadas para permitir a troca de informações de saúde entre os aplicativos 

de saúde. 

Modelo Estrutural. A estrutura de mensagens fornecida nas versões HL7 v2.x 

consiste em elementos fortemente acoplados separados por delimitadores. 

Existem Caracteres padrões utilizados para distinguir vários elementos da 

mensagem, mas não é obrigatório usá-los. 
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Os tipos de dados listados não suportam nenhuma coleção ou conjunto 

de outros dados. Isso faz com que a aplicação use tipos de dados dependentes 

da plataforma quando se trata da criação de uma coleção de valores de dados. 

As relações estruturais entre os campos de dados nas mensagens não 

são claras. Em muitas mensagens, segmentos são reutilizados. Muitos eventos 

de disparo também reutilizam as definições de mensagem. Para acomodar essa 

extensa reutilização, a maioria dos campos de dados são opcionais. Campos 

opcionais em uma mensagem tornam o padrão não confiável, uma vez que 

desenvolvedores de aplicações podem interpretar esses campos de forma 

diferente. 

HL7 v2.x não especifica nada sobre a construção lógica e física do EHR  

de um indivíduo, pois o desenvolvimento dessas mensagens não é o foco da 

organização HL7. Assim, este padrão pode ser usado apenas para o intercâmbio 

de dados, em vez da construção de um registro de saúde longitudinal de um 

indivíduo. 

HL7 v2.x tem um modelo de informação implícita baseado em um 

dicionário de campos, segmentos, grupos e mensagens.  Ele não tem um modelo 

de informação formalmente descrito explicitamente para EHR. Muitos dos 

campos das mensagens suportam texto que pode conter qualquer texto arbitrário 

que seja aceito por regras de validação especificado no padrão. A norma não 

impõe o uso de valores existentes em suas tabelas de valores de dados, mas os 

declaram apenas como valores sugestivos. Uma aplicação de usuário pode 

estendê-los ou substituí-los por valores locais. Isso geralmente leva a 

inconsistências durante a troca de informações. 

A introdução de segmentos e campos Z6  pode parecer um bom recurso, 

mas introduz mensagens localizadas e campos que não são universais e podem 

dificultar a interoperabilidade. 

Considerações sobre segurança / privacidade. HL7 v2.x não especifica nada 

sobre segurança, confidencialidade e integridade dos dados das informações 

clínicas trocadas na utilização de suas mensagens. Ele não especifica qualquer 

                                                 
6 São campos ou segmentos definidos localmente. Não fazem parte do padrão HL7 (Corepoint Health 

2017). 
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mecanismo de segurança (como algoritmos de criptografia). Esses fatores ficam 

a cargo das aplicações que utilizam o padrão implementarem seus próprios 

mecanismos. 

As mensagens HL7 v2.x não suportam anonimização de dados. As 

informações clínicas anonimizadas não revelam a identificação do paciente ou 

do provedor. Embora se possa criar essa mensagem usando os formatos de 

mensagens existentes, ele estaria fora das regras de validação do HL7 e poderia 

ter um campo de identificação do paciente sem dados. Em um ambiente HL7 

validado de forma rigorosa, isso pode ser tratado como uma mensagem inválida. 

O padrão não suporta qualquer mecanismo para interação entre 

aplicações de saúde, de forma que essa interação ocorra antes que elas 

comecem a transmissão das mensagens. Do ponto de vista de segurança, essa 

interação é importante para identificar os aplicativos e, em seguida, decidir se é 

permitida a transmissão de mensagens ou não. 

O padrão não suporta nenhum protocolo ou especifica qualquer perfil para 

registros de transmissão de mensagens para a ocorrência de auditoria. Este é 

um requisito importante para a implementação de um sistema EHR seguro. A 

norma deixa para a aplicação implementar tais mecanismos. 

Especificações de comunicação. HL7 v2.x, sendo um padrão de comunicação, 

especifica um conjunto abrangente de construções de mensagens para várias 

funções de assistência médica. Para além destas mensagens, fornece um 

conjunto de protocolos auxiliares para suportar vários cenários de transmissão 

de mensagens entre aplicações de assistência médica. No entanto, HL7 v2.x 

não descreve nenhum papel funcional formal que descreva a responsabilidade 

de interagir aplicações durante uma transmissão de mensagens. 

Diretrizes Técnicas. HL7 v2.x não lista quaisquer diretrizes técnicas específicas 

para uso ou integração de tecnologias com ele. O padrão é independente de 

qualquer software, hardware ou tecnologia. As mensagens são trocadas como 

fluxo de sequência de caracteres. As aplicações podem fazê-lo através de 

conexões de rede ou por arquivos. Poucos fornecedores criaram um documento 

de esquema XML para estrutura de mensagens, tal como suportam um arquivo 

ou fluxo XML. 
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Poucas implementações de middleware deste padrão estão disponíveis 

em fóruns, sejam abertos ou proprietários. C-DAC (C-DAC, 2015) publica APIs 

para HL7 v2.5 como Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) disponível em 

plataformas .NET e Java. Há também a API para troca de mensagens e 

processamentos de dados para HL7 v2.x e Java, intitulada de HAPI (University 

Health Network, 2014). HAPI é uma API de código aberto e orientada a objetos. 

Já para a manipulação de mensagens em HL7 v2.x na linguagem de 

programação Python, existe a API HL7apy (CRS4, 2015).
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Capítulo 3 

Arquitetura proposta: SOA-BD 

Neste capítulo é apresentada a SOA-BD, uma arquitetura orientada a 

serviço para acesso universal a dispositivos biomédicos. A SOA-BD foi 

concebida para facilitar a comunicação de dispositivos biomédicos com 

aplicações que desejem acessar esses dispositivos, de forma a criar um 

ambiente integrado entre aplicações e dispositivos. Essa integração não é trivial 

de se obter, devido à complexidade na comunicação dos dispositivos e o fato de 

os fluxos de dados dos dispositivos biomédicos serem, em sua grande maioria, 

proprietários dos fabricantes desses dispositivos, como discutido por  Degaspari 

(2012). Para facilitar essa integração, o padrão médico HL7 foi utilizado para 

validar a SOA-BD, por ser um dos padrões mais utilizados na indústria de 

tecnologia da informação em saúde, de acordo com Sinha et al. (2012). 

Para um melhor entendimento, este capítulo está divido nas seguintes 

seções. Na seção 3.1 é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho. Na seção 3.2 são descritos a arquitetura e as funcionalidades de 

seus componentes. Na seção 3.3 é descrita a forma como os dispositivos são 

acessados e mapeados na arquitetura. Na seção 3.4 é descrito como ocorre o 

fluxo de dados na arquitetura. Na seção 3.5 é descrito um cenário de utilização 

da arquitetura. E por último, a seção 3.6 apresenta os materiais que foram 

manipulados nos experimentos de validação. 

3.1. Metodologia 

O procedimento utilizado no desenvolvimento deste trabalho possui uma 

abordagem dividida em quatro estágios. A seguir, será descrito cada um dos 

estágios. 

1. Estudo bibliográfico (Capítulo 2): consiste na busca por bibliografia de 

referência e soluções anteriores para o problema. Uma vez encontrada as 
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soluções existentes, é analisado se o problema foi totalmente resolvido. 

Caso o problema não tenha sido resolvido ou foi parcialmente resolvido, o 

próximo estágio é a criação de um modelo que vise solucionar o problema. 

2. Modelagem do problema (Capítulo 3): com base no referencial teórico são 

criadas representações e modelos visando entender o problema de forma 

eficaz. 

3. Elaboração de soluções (Capítulo 3): a partir do entendimento do problema 

é possível elaborar soluções algorítmicas a fim de solucionar o problema. 

4. Análise experimental (seção 3.6 e Capítulo 4): é realizado experimentos com 

dados reais para validar a solução. Caso os resultados não sejam 

satisfatórios deverá voltar para a etapa de elaboração de soluções ou de 

modelagem do problema a fim de verificar possíveis falhas que levaram ao 

resultado não satisfatório. 

3.1.1. Implementação 

A arquitetura SOA-BD foi implementada na linguagem de programação 

Java, com a utilização da API HL7 v2.x HAPI. O Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD) utilizado para implementar o Device Repository foi o 

MySQL versão 5.0.45 (Oracle Corporation, 2017).  

A tecnologia Web Service utilizada foi a WS-*, por três principais motivos: 

Ao contrário de REST, que é um modelo arquitetural, WS-* é um padrão da 

indústria, com protocolos bem definidos (como SOAP, WS-Security (IBM, 2015), 

WS-Reliable Messaging, WSDL, UDDI) e um conjunto de regras bem 

estabelecidas, o que aumenta a confiabilidade, algo indispensável para o 

ambiente médico em que a SOA-BD opera. O segundo motivo é que entre REST 

e SOAP, apenas o SOAP tem suporte a chamadas assíncronas, o que viabiliza 

a conexão de mais de uma aplicação cliente a um único dispositivo. O terceiro 

motivo é o fato de WS-* dar suporte ao armazenamento de estados, pois 

possibilita que o estado de uma requisição de dados de uma aplicação cliente à 

SOA-BD seja utilizado em requisições posteriores. Isso ajuda o tratamento de 

erros, já que a próxima requisição ao erro precisará saber do estado anterior 

para que esse erro seja tratado. 

O componente Web Service foi desenvolvido baseado na ferramenta para 

manipulação de Web Services Axis2. A Axis2 pode implementar o protocolo 
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SOAP e ser executado pelo servidor WEB Tomcat versão 8 (The Apache 

Software Foundation, 2017b). O Tomcat tem a função de responder às 

requisições das aplicações clientes. Essa concepção foi proposta para garantir 

um baixo acoplamento entre os dispositivos biomédicos e as aplicações clientes. 

Para que as aplicações clientes tenham acesso à SOA-BD, uma classe precisa 

implementar a Interface de programação mencionada. Essa Interface é 

convertida em WSDL pela Axis 2.  

A Figura 8 ilustra um trecho de código desta WSDL. Os métodos 

(“writeDevice” e “readDevice”), seus parâmetros e retornos foram convertidos em 

uma WSDL. Por meio da WSDL é possível desenvolver aplicações clientes que 

consumam serviços providos pelos dispositivos registrados na SOA-BD. As 

exceções descritas nos métodos também são mapeadas na WSDL, por meio de 

um tipo complexo “Exception”. 

 

Figura 8: Trecho de um exemplo de WSDL gerado pela SOA-BD. 

Devido à necessidade da SOA-BD ter que manipular diferentes protocolos 

de comunicação de dados, devido à heterogeneidade nos protocolos de 

comunicação dos dispositivos biomédicos, foram utilizados os padrões de 
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projeto orientado a objetos Abstract Factory e Factory Method.  Eles permitem 

que a arquitetura possa alternar as implementações de comunicação de dados 

de acordo com o dispositivo escolhido, mas torna esse fato transparente para a 

aplicação cliente. Esses padrões de projeto também possibilitam que a SOA-BD 

possa suportar novos protocolos de comunicação que eventualmente possam 

surgir no futuro. 

3.2. Arquitetura 

A SOA-BD foi projetada considerando um ambiente hospitalar 

heterogêneo, tanto em relação à grande variedade de aplicações que realizam 

o acesso aos dispositivos médicos quanto a esses próprios dispositivos, muito 

diversificados, como ilustrado na Figura 9. O propósito foi especificar a 

arquitetura SOA-BD como um elemento de acesso entre aplicações e 

dispositivos, com o intuito de simplificar a comunicação entre eles. Assim, 

desenvolvedores de aplicativos hospitalares que utilizam linguagens de 

programação como Java (ORACLE, 2017), C # .NET (Microsoft, 2017), Python 

(Python Software Foundation, 2017) ou qualquer outra linguagem que suporta 

SOA, podem acessar o hardware sem a necessidade de conhecer detalhes 

técnicos específicos dos dispositivos biomédicos. 

A arquitetura SOA-BD consiste de 6 principais componentes ilustrados 

na Figura 9:  

• Web Service (baseado em SOAP); 

• Mult I/O API (protocolos de comunicação) 

• Mult Parser API (processadores de dados); 

• Device Repository (repositório de informações dos dispositivos 

biomédicos);  

• Error Handling (tratamento de erros); 

• Setup (configuração da arquitetura). 

O objetivo do Web Service ilustrado na Figura 9 é, tanto transformar a 

informação da aplicação cliente codificada em XML na codificação padrão da 

arquitetura, quanto o contrário. Essa codificação é baseada em Unicode (UTF-8 

- 8-bit Unicode Transformation Format). Os principais componentes do Web 
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Service são: O protocolo SOAP, a interface WSDL e o serviço de diretórios UDDI, 

formatados na linguagem XML, implementados pela tecnologia de mesmo nome 

deste componente. A Figura 10 ilustra uma mensagem de requisição e resposta 

no protocolo SOAP trafegada na SOA-BD. O método utilizado na requisição 

(SOAP Request Envelope) foi o “readDevice”. O dispositivo biomédico de acesso 

desejado tem o identificador “4”.  A mensagem de resposta (SOAP Response 

Envelope) retornou o dado de um monitor de sinais vitais no padrão HL7 2.3. As 

tarjas pretas são para não expor informações sobre o paciente. 

Figura 9: Arquitetura SOA-BD. 

O Mult I/O API (Figura 9) tem a função de converter a informação da 

codificação padrão da arquitetura para o protocolo de comunicação utilizado 

pelos dispositivos biomédicos. Esses normalmente utilizam padrões de 

comunicação industriais, como USB e IEEE 802.x ou padrões biomédicos, como 
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HL7 e DICOM (NEMA 2017). Para permutar entre diferentes protocolos de 

comunicação, dois padrões de projeto foram aplicados, Factory Method e 

Abstract Factory. Esses padrões de projeto provêm um alto nível de 

desacoplamento. Dessa forma, para um novo protocolo de comunicação ser 

integrado na SOA-BD, é necessário implementar uma Interface de Programação 

(Oracle, 2017). Nessa perspectiva, a SOA-BD foi especificada para criar, durante 

o processo de estabilizar o processo de comunicação, instâncias das bibliotecas 

de comunicações utilizadas pelos dispositivos biomédicos, fazendo uso dos 

padrões de projetos citados acima em tempo de execução. 

 

Figura 10: Exemplo de Mensagem de requisição e resposta no protocolo SOAP 
trafegado na SOA-BD. 

O Mult Parser API (Figura 9) é um componente opcional que permite a 

utilização de dados processados. Este componente provê implementações 

plugáveis de processadores de dados, que convertem dados primários (Raw 

data) em dados processados, de acordo com o protocolo de comunicação 

utilizado pelo dispositivo biomédico. Este componente é utilizado caso o 

desenvolvedor do sistema biomédico que utiliza a SOA-BD queira trocar 

mensagens com dados processados como uma alternativa aos dados primários 

usualmente fornecidos pelos dispositivos biomédicos.  
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A Figura 10 ilustra uma mensagem trafegada na SOA-BD com dados 

primários. Para cada protocolo utilizado por um dispositivo biomédico pode haver 

uma API de processamento de dados. A permuta dos processadores de dados 

é realizada de forma similar à permuta das bibliotecas de implementações dos 

protocolos do Mult I/O API. 

O Device Repository (Figura 11) tem a função de armazenar as 

informações dos dispositivos (dados transmitidos e seus metadados). Esses 

metadados correspondem à identificação do dispositivo biomédico, suas portas 

de comunicação, endereços de comunicação e protocolo. A Figura 10 ilustra o 

Device Repository detalhadamente. As Tabelas do modelo de dados são 

DEVICE, PROTOCOL e DEVICE_DATA. As tabelas DEVICE e PROTOCOL 

armazenam os metadados dos dispositivos biomédicos (identificação, porta, 

endereço e protocolo) e a tabela DEVICE_DATA armazena os dados 

transmitidos. Os campos de DEVICE_DATA são: DATADEVICE, para 

armazenar o conteúdo do dado e DATATIME para armazenar o tempo exato que 

o dado foi inserido na SOA-BD. O campo ID_DEVICE sempre corresponde ao 

endereço MAC do dispositivo biomédico. 

 

Figura 11: O Device Repository ilustra o modelo de dados utilizado na SOA-BD 
para armazenar dados referentes aos dispositivos biomédicos. 

O componente Error handling ilustrado na Figura 9 é responsável por 

informar à aplicação cliente que erros ocorreram na comunicação com os 

dispositivos biomédicos. Esses erros podem acontecer tanto pelo mal 

funcionamento do dispositivo biomédico quanto por erros de transmissão. A 

detecção de erro é realizada pelos protocolos de comunicação dos dispositivos. 

O tratamento de erros na arquitetura é realizado pelos métodos que capturam 

exceções. 
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 O componente Setup ilustrado na Figura 9 é necessário para realizar 

operações de configuração da SOA-BD, como registrar, listar, excluir e atualizar 

os dados e metadados dos dispositivos no Device Repository. Todas as 

funcionalidades do Setup implementarão o conceito SOA, dessa forma, estarão 

disponíveis para que seja desenvolvida uma aplicação de administração da 

SOA-BD de maneira personalizada. 

3.3. Acesso e mapeamento dos dispositivos 

Os dispositivos biomédicos são previamente registrados e configurados 

na SOA-BD de forma manual ou por uma aplicação de administração. O acesso 

aos dispositivos biomédicos é executado por meio de qualquer aplicação cliente 

que suporte o consumo de Web Services, por exemplo, um computador ou um 

dispositivo móvel. Os serviços provenientes da SOA-BD são acessados por meio 

de UDDI, que possibilita um cenário dinâmico. Isso significa que mesmo no caso 

de um dispositivo cliente Web Service seja movido, o acesso à SOA-BD ainda 

continuará ativo. 

Com o intuito de tornar o dispositivo biomédico único, foi incluído no seu 

endereço físico (MAC) o identificador do dispositivo, como ilustrado na Figura 11 

da seção 3.2. (Device Repository). Dessa forma, mesmo que o dispositivo 

biomédico seja movido para outro lugar, ele será único tanto para a SOA-BD 

quanto para a aplicação cliente que interage com seus dados, requisitando ou 

enviando. Isso depende se o dispositivo biomédico é um sensor ou atuador. As 

informações dos dispositivos biomédicos são disponibilizadas para a aplicações 

cliente por meio do serviço “returnDevices”. É por meio desse serviço que a 

aplicação pode escolher um ou mais dispositivos biomédicos para obter o 

acesso.  

3.4. Fluxo de dados 

Há duas formas de fluxo de dados na SOA-BD: Requisição e Resposta. A 

Figura 12 ilustra esse fluxo. Os quadrados da cor roxa representam uma 

Requisição da aplicação cliente a um determinado dispositivo. Primeiramente 

(quadrado roxo 1), ela sai da aplicação cliente (retângulos azuis claros), trafega 
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pela Internet (retângulo azul escuro) e chega à SOA-BD (retângulo grande 

amarelo claro) pelo protocolo SOAP (quadrado roxo 2). Após isso, a arquitetura 

transforma a requisição SOAP na linguagem da arquitetura pelo módulo Web 

Service (quadrado roxo 3). Posteriormente, a arquitetura faz uma busca no 

Device Repository (quadrado roxo 4) para localizar as informações do dispositivo 

biomédico. Após esse fato, o componente Mult I/O recebe as informações do 

Device Repository e escolhe a API correta para interagir com o dispositivo 

biomédico (quadrado roxo 5). Por fim, essas informações chegam ao dispositivo 

biomédico, representados pelos retângulos corais claros (fluxo quadrado roxo 6).  

 

Figura 12: Fluxo de dados na SOA-BD em relação à requisições e respostas. Os 
quadrados roxos representam o fluxo de dados de uma requisição e os 
quadrados verdes representam o fluxo de dados de uma resposta.  

Os quadrados da cor verde representam o fluxo de uma Resposta. 

Primeiramente (quadrado verde 1), os dados são transmitidos dos dispositivos 

biomédicos para a arquitetura e transformados em sua linguagem pelo 

componente Mult I/O (quadrado verde 2), passam para o Mult Parser I/O caso a 

aplicação cliente necessite de dados processados (quadrado verde 3) e em 
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seguida são armazenados no Device Repository (quadrado verde 4). Após 

armazenados, os dados são repassados para o componente Web Service 

(quadrado verde 5) com o intuito de serem empacotados no protocolo SOAP 

(quadrado verde 6) e transmitidos para as aplicações clientes.  

Como há o registro do tempo em que esse dado foi armazenado no Device 

Repository, por meio do campo DATATIME da tabela DEVICE_DATA, as 

aplicações clientes conseguem obter as informações dos dispositivos 

biomédicos na sequência correta. 

3.5. Cenário de utilização da arquitetura 

Para a utilização da arquitetura, há 3 atores principais: Utilizador da 

arquitetura, o Administrador da arquitetura e o Implementador de protocolo de 

comunicação e processador de dados.  

Utilizador da arquitetura. O Utilizador da arquitetura, por meio da WSDL, será 

o responsável por consumir tanto os métodos de administração da arquitetura, 

utilizando-se do componente Setup, quanto os métodos de acesso dos 

dispositivos, por meio dos componentes Mult I/O API e Mult Paser API. Os 

utilizadores podem ser exemplificados como a equipe de desenvolvimento de 

sistemas biomédicos de um hospital. 

Administrador da arquitetura. O Administrador da arquitetura, que pode ser 

exemplificado por um engenheiro biomédico ou engenheiro clínico, é o 

responsável por configurar a arquitetura, como inserir ou excluir um dispositivo, 

configurar sua porta de acesso, etc. Para tanto, este ator utilizará uma aplicação 

desenvolvida pelo Utilizador da arquitetura.  

Implementador de protocolo de comunicação e processador de dados. Este 

implementa os protocolos de comunicação da arquitetura e o processador de 

dados para cada protocolo. Este implementador se baseará na WSDL da SOA-

BD para implementar novos protocolos de comunicação que serão acoplados ao 

Mult I/O API, tal como os processadores de dados serão acoplados ao Mult 

Paser API. 
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3.6. Materiais 

Foram utilizados dados reais para a validação da SOA-BD. Esses dados 

foram coletados da UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes. A coleta foi 

realizada por monitores de sinais vitais do fabricante DIXTAL, modelo 2020, 

localizados nos leitos da UTI. Esses dados foram transmitidos dos monitores, no 

padrão de comunicação HL7. Foram utilizados 8 leitos, o que representa cerca 

de 52% dos leitos da respectiva UTI. Os parâmetros coletados e transmitidos 

foram a Frequência Cardíaca (HR – Heart Rate), Oximetria de Pulso (SpO2 – 

Peripheral Oxygen Saturation) e Pressão Não Invasiva Sistólica e Diastólica 

(NIPBs e NIBPd – Non-invasive Blood Plessure systolic and diastolic). O intervalo 

de leitura desses parâmetros configurados em cada monitor foi 1 minuto, num 

período total de aproximadamente 24 horas. A Figura 13 ilustra esses dados, 

onde cada quadro corresponde a um leito da UTI. Os valores nulos ou zero 

caracterizam, em sua grande maioria, a higiene do paciente ou algum outro 

evento que forçou a remoção dos seus sensores.  

Foram utilizados 2 cenários para a aquisição dos dados biomédicos. O 

primeiro, um ambiente convencional, por uma central de monitoração compatível 

com o padrão HL7, que leu os dados transmitidos pelos monitores de sinais 

vitais. A central de monitoração utilizada foi um microcomputador com 

processador Intel Core i7, 16GB de RAM, executando em um sistema 

operacional Microsoft Windows 10 – 64 bits. O segundo cenário baseou-se na 

mesma estrutura do cenário 1, com adição da implementação da SOA-BD e 

dispositivos móveis como aplicações clientes consumidoras dos serviços da 

arquitetura. Ambos os cenários utilizaram o padrão HL7 2.3, por meio da API 

HL7 HAPI. Para o recebimento de dados do cenário 2, 8 dispositivos móveis com 

o sistema operacional Android 6.0 foram utilizados. Para cada leito foi utilizado 

um dispositivo móvel para acessar os dados transmitidos pelos monitores dos 

leitos da UTI. 
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Figura 13: Dados coletados por 8 monitores de sinais vitais escolhidos nos leitos 
da UTI para validação da SOA-BD. 
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Figura 14: Ilustração dos cenários utilizados nos testes deste trabalho. 
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Capítulo 4 

Resultados e discussões 

 O objetivo desse Capítulo é avaliar o impacto da utilização da SOA-BD no 

acesso a dispositivos biomédicos em comparação a um ambiente convencional 

de monitoração de dados biomédicos e outros trabalhos similares encontrados 

na literatura. A partir dessa avaliação, poderemos inferir se a arquitetura é viável 

para ser utilizada. 

Nesse Capítulo, a Seção 4.1 traz os relatos dos resultados obtidos nos 

experimentos. Finalmente, na Seção 4.2 é apresentado uma comparação dos 

resultados obtidos nesta tese com outros trabalhos existentes na literatura e com 

um ambiente de monitoração convencional. 

4.1. Resultados 

A Tabela 1 ilustra os tempos médios de resposta referentes aos cenários 

1, para os 8 leitos, ao longo das 24 horas de monitoramento, por meio da coluna 

“Cenário 1 (Local)”, cenário 2, por meio da coluna “Cenário 2 (SOA-BD)” e seus 

respectivos desvios padrões. Já a diferença de tempo médio de resposta entre 

o cenário 2 em relação ao cenário 1 é apresentada na coluna “Cenário 1 x 

Cenário 2”. O objetivo dessa coluna foi estimar o impacto da utilização da SOA-

BD no acesso aos dados biomédicos. 

O tempo médio de resposta referente ao Cenário 1 ilustrado na Figura 

14, por meio da coluna “Tempo médio de resposta (segundos)” da Tabela 1,  é 

o tempo da requisição de dados biomédicos da central de monitoração, ilustrada 

em azul na Figura 14, aos dispositivos biomédicos ilustrados como leitos na 

Figura 14, mais o tempo de processamento e resposta da central de 

monitoração. 
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O tempo médio de resposta referente ao Cenário 2 ilustrado na Figura 

14, por meio da coluna “Tempo médio de resposta (segundos)” da Tabela 1, é o 

tempo de requisição dos dados dos dispositivos biomédicos para a SOA-BD, por 

meio da aplicação móvel do profissional de saúde, por meio de dispositivos 

móveis, processamento da arquitetura, mais o tempo de requisição da SOA-BD 

aos leitos, processamento desses leitos, resposta à SOA-BD mais a resposta da 

SOA-BD à aplicação móvel, todos ilustrados na Figura 14. 

Tabela 1: Tempo de médio de resposta em relação ao cenário 1 e cenário 2 com 
seus respectivos desvios padrões, além da diferença no tempo médio de 
resposta entre o cenário 2 e o cenário 1. 

Cenário 

 

 

 

Leito 

Cenário 1 (Local) Cenário 2 (SOA-BD) Cenário 1 x 

Cenário 2 

Tempo 

médio de 

resposta 

(segundos) 

Desvio padrão Tempo 

médio de 

resposta 

(segundos) 

Desvio 

padrão 

Diferença do 

tempo médio 

de resposta 

(segundos) 

Leito 1 1,54 0,73 2,09 0,70 0,55 

Leito 2 
1,59 0,76 2,16 0,81 0,57 

Leito 3 
1,66 0,65 2,27 0,58 0,61 

Leito 4 
1,67 0,65 2,26 0,55 0,59 

Leito 5 
1,68 0,69 2,60 0,84 0,92 

Leito 6 
1,69 0,67 2,40 0,66 0,71 

Leito 7 
1,68 0,67 2,39 0,69 0,71 
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Leito 8 
1,62 0,70 2,20 0,66 0,58 

4.2. Discussões 

De acordo com os resultados, a adição da SOA-BD no acesso aos 

monitores de sinais vitais situados nos leitos da UTI geraram uma diferença na 

gama de 0,5 segundos a menos de 1 segundo em termos de tempos médios de 

resposta. Esses valores não devem ser significantes na maioria dos cenários, 

por exemplo, comparando os resultados deste trabalho com trabalhos 

semelhantes da literatura que possuem resultados quantitativos. Por exemplo, 

Thelen et al. (2015) alcançou um tempo de resposta na média de 4,9 segundos 

para a transmissão de sinais de ECG e SPO2 no seu sistema em condições 

normais e algo em torno de 10 segundos com adição de técnicas de segurança. 

Apesar de um tempo de resposta de Thelen et al. (2015) cerca de cinco vezes 

maior do que os alcançados neste trabalho, a SOA-BD utilizou apenas uma rede 

local (LAN) para a realização de testes com a arquitetura, já Thelen et al. (2015) 

utilizou LAN e redes móveis (3G), o que pode explicar em parte essa disparidade. 

Portanto, devido ao atraso máximo encontrado na SOA-BD, algo próximo a 1 

segundo, foi constatado que a arquitetura é pouco custosa de se utilizar em 

termos de tempo de resposta.  

Em relação ao hardware utilizado para implantação da SOA-BD, foi 

utilizado um notebook relativamente potente, com processador Core i7 de 2ª 

geração, 16GB de memória RAM, num sistema operacional de arquitetura x86, 

porém fabricado no ano de 2012.  Mesmo com a utilização de um hardware 

antigo, a SOA-BD alcançou bons tempos de resposta em relação a trabalhos 

encontrados na literatura. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Este trabalho realizou um estudo de contextualização relacionada a 

interoperabilidade entre dispositivos biomédicos e sistemas de informação em 

saúde. Portanto, foi notado um problema nesse referencial teórico, pois, apesar 

de existirem diversos trabalhos na literatura que tratam do assunto de 

interoperabilidade entre dispositivos biomédicos e sistemas de informação em 

saúde, poucos apresentaram informações detalhadas sobre a arquitetura num 

mesmo trabalho, como o protocolo das mensagens trocadas na arquitetura e a 

forma como os dados são armazenados. Nesta tese, esses detalhes foram 

abordados, o que torna mais fácil a utilização da arquitetura por terceiros, por 

haver uma descrição detalhada da arquitetura.  

Para tanto, foi proposta uma arquitetura para facilitar e padronizar a 

comunicação com dispositivos biomédicos, intitulada SOA-BD, que conseguiu 

englobar protocolos de comunicação, tanto industriais, como o RS-232 em uma 

versão inicial (Lacerda et al. 2011), como específicos do âmbito biomédico, o  

HL7 utilizado na versão atual da arquitetura. 

Outro ponto é que poucos trabalhos na literatura apresentaram dados de 

validação quantitativa. Nesse caso, a SOA-BD apresentou um tempo de 

resposta que variou em torno de 0,5  a 1 segundo em relação a um ambiente de 

monitoração convencional. Um tempo compatível ou até menor comparado com 

trabalhos presentes na literatura. Dessa forma, podemos inferir que a SOA-BD 

pode ser utilizada em um ambiente real, o que pode ser considerada uma 

vantagem em relação a outros trabalhos existentes na literatura.  
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Além de pouco dispendiosa, o uso da arquitetura resultou em outras 

vantagens, tais como: redução da complexidade do protocolo de acesso, já que 

o acesso aos dispositivos biomédicos é realizado por meio de qualquer 

linguagem de programação que suporte Web Services, facilitando o 

desenvolvimento de aplicações de monitoramento, interoperabilidade entre 

dispositivos de diferentes fabricantes e a possibilidade de tratar pacientes a 

longas distâncias. 

Com os resultados experimentais alcançados nós acreditamos que a 

SOA-BD pode ser implantada em vários ambientes médicos, como a UTI de um 

hospital, dessa forma, os profissionais de saúde poderiam obter de forma mais 

rápida e remota os sinais vitais dos pacientes. Além de que, uma possível 

implantação da SOA-BD no ambiente de testes utilizado, a UTI do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, dá a possibilidade da criação de um banco de dados 

médicos deste UTI, algo hoje inexistente. Outro exemplo de implantação da 

arquitetura poderia ser num sistema de emergência como o SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência), onde os dados coletados pela unidade de 

emergência já poderiam chegar antes ao profissional de saúde que tratará de tal 

ocorrência no hospital, o que pode adiantar um diagnóstico e salvar vidas. 

É importante citar o fato de que a interoperabilidade fornecida pela SOA-

BD não viola direitos de propriedade intelectual dos fabricantes, visto que 

determinada funcionalidade do dispositivo biomédico pode ser acessada sem a 

necessidade de conhecimento de sua implementação. A limitação, neste 

sentido, é que o fabricante deve tornar o seu dispositivo biomédico compatível 

com algum padrão industrial ou biomédico, como o HL7. Porém isso já acontece 

para muitos dispositivos presentes no mercado, como o monitor de sinais vitais 

utilizado neste trabalho para fins de testes com a arquitetura. 

Pensando no desenvolvimento de novos dispositivos, como a utilização 

desta arquitetura prevê tarefas especializadas e independentes na construção 

de um equipamento biomédico, como um implementador de protocolos de 

comunicação, um administrador dos dispositivos e um desenvolvedor da 

aplicação cliente. O ponto chave é que, uma vez que um determinado dispositivo 

implemente a SOA-BD, essas funções especializadas poderão se comunicar de 
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forma interoperável, o que pode tornar o hospital muito menos dependente de 

um determinado fabricante ou fornecedor. 

A principal contribuição deste trabalho é reduzir a complexidade no 

acesso aos dispositivos biomédicos que pode contribuir para o aumento na 

qualidade das aplicações de monitoramento de pacientes e diminuição na 

manutenção de sistemas de monitoramento de biomédicos. 

5.1 Trabalhos futuros 

 Como sugestão para trabalhos futuros, o que pode ser mais explorado 

numa possível continuidade desta tese é o aperfeiçoamento do módulo Error 

Handling, com implementação de técnicas de tolerância a falhas para, além de 

informar o erro, tentar se recuperar dele. Outro ponto de continuidade é o 

aperfeiçoamento de técnicas de segurança e criptografia por meio dos padrões 

WS-Security e WS-ReliableMessaging. 
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