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mobiPEP: Um modelo ubíquo de Prontuário Eletrônico de Paciente 

 

Vinicios Adonis Binsfeld* 

Dr. Cristiano André da Costa** 

 
Resumo: O presente artigo descreve a modelagem de um sistema de prontuário 
eletrônico de paciente com foco no paciente e explorando a ciência de situação para 
a detecção e geração de alertas em caso de anomalias. O modelo foi desenvolvido 
levando em consideração conceitos da computação móvel e ubíqua e ciência de 
situação, possuindo enfoque em sinais vitais. O modelo mobiPEP engloba o 
desenvolvimento de uma arquitetura completa, no entanto, para a avaliação 
somente o protótipo da aplicação para dispositivos móveis foi desenvolvida. Para 
poder avaliar o modelo, foi desenvolvido um protótipo para a plataforma Android. A 
aplicação foi avaliada em termos de usabilidade, mensurando a eficácia, a eficiência, 
e a satisfação dos usuários. Além disso, as regras baseadas na ciência de situação 
foram avaliadas através de alguns cenários. Os resultados obtidos nas avaliações 
foram positivos, com praticamente 90% de aprovação referente a facilidade de uso e 
de cerca de 80% de aprovação no que diz respeito a utilidade da aplicação, 
demonstrando o interesse a aceitação por parte dos usuários em relação ao modelo 
proposto pelo mobiPEP. 
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico, Sinais Vitais, Cuidados Ubíquos, Computação 
Móvel, Computação Ubíqua. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O crescimento do uso de dispositivos móveis, aliado a redução nos preços 

dos smartphones colaboraram para o surgimento de novas aplicações que fazem o  

uso destes dispositivos.  A utilização dos dispositivos móveis integrados ao cotidiano 

das pessoas está se tornando uma parte integrante das atividades rotineiras dessas,  

e  com isso  possibilitando uma maior interação com outras pessoas, o que vem 

sendo chamado de computação ubíqua (WEISER, 1991; COSTA; YAMIN; GEYER, 

2008). 

Na área de cuidados ubíquos, que consiste em manter cuidados médicos de 

forma ubíqua, fornecendo serviços convenientes para os pacientes e facilitando o 

diagnóstico das condições clínicas e com isso aumentando a eficiência do 

tratamento médico (GELOGO; KIM, 2013), o uso de dispositivos móveis tem como 
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principal objetivo auxiliar na resolução de problemas. Além disso, outra possibilidade 

é a utilização como uma espécie de ferramenta que permita tanto coletar 

informações como também fornecer informações (DINIZ; FERRAZ; MELO, 2008).  

Em geral, a única documentação a qual o paciente possui acesso são os 

exames e alguns diagnósticos realizados pelos médicos.  Outro ponto relevante a 

ser destacado é a falta de integração entre os diversos sistemas utilizados pelas 

instituições de saúde para armazenar os dados dos prontuários dos pacientes, ou 

seja, cada clínica ou hospital possui o seu próprio registro de prontuário do paciente 

(BELYAEV et al., 2013). Kaelber et al. (2008) relata que os registros de saúde 

tradicionais estão sobre o controle das pessoas responsáveis por proverem os 

cuidados de saúde do paciente, com isso os pacientes dificilmente podem acessar 

os seus dados de forma direta. 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo de Prontuário Eletrônico 

do Paciente, denominado mobiPEP, que permita a utilização através de dispositivos 

móveis e baseado no conceito da Computação Móvel e Ubíqua. O modelo deve 

permitir ao usuário o acesso aos seus dados em qualquer local e a qualquer 

momento, possibilitando ao paciente um maior controle dos dados relacionados com 

a sua saúde. A principal contribuição científica do trabalho é propor um modelo de 

prontuário eletrônico com enfoque em sinais vitais, que possibilite uma maior 

interação do paciente com os seus dados, possibilitando que o mesmo consiga além 

de acessar os seus dados de forma fácil e rápida, também consiga fornecer dados 

de sua saúde, seja por meio da utilização de sensores ou pela digitação dos dados. 

Outra contribuição significante deste trabalho está na utilização da ciência de 

situação, através da utilização de regras de ciência da situação, permitindo a 

detecção de riscos a partir dos sinais vitais.  

Este trabalho tem como objetivo específico propor um modelo de arquitetura 

de Prontuário Eletrônico do Paciente, sendo que como uma das características 

principais está o foco na utilização por parte do paciente, possibilitando uma 

aproximação das tecnologias da computação móvel das pessoas. Também procura 

tornar possível uma maior interação ente os próprios médicos, uma vez que propõe 

o compartilhamento de informações contidas no prontuário do paciente. 

O artigo está organizado em sete seções. Na próxima seção é descrito o 

referencial teórico utilizado, a terceira seção aborda os trabalhos relacionados. Na 

quarta seção é apresentado o modelo proposto, sendo na quinta seção realizada a 
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descrição da sua implementação. Na sexta seção é apresentada a avaliação do 

trabalho, sendo descritas as formas de avaliação utilizadas e os resultados obtidos. 

E por último na sétima seção é apresentada a conclusão e são realizadas as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A seção a seguir apresenta a base teórica utilizada para a compreensão dos 

principais conceitos envolvidos no desenvolvimento do modelo proposto. 

Inicialmente serão apresentados os conceitos de Computação Móvel, Computação 

Ubíqua, apresentando mais detalhadamente a área de Cuidados Ubíquos. Por fim, 

serão apresentados os conceitos de Prontuário Eletrônico do Paciente e Ciência de 

Situação, destacando a aplicação destes no modelo proposto.  

 

2.1 Computação Móvel e Ubíqua  

 

A proliferação de dispositivos aliado ao avanço das novas tecnologias 

baseadas em comunicação sem fio (Wi-Fi, 3G, Bluetooth) proporcionou o 

crescimento das pesquisas na área de sistemas distribuídos em clientes móveis. 

Esse paradigma que faz o uso da computação distribuída e móvel é conhecido como 

Computação Móvel (SATYANARAYANAN, 2001).  

SATYANARAYANAN (2011) define computação móvel de forma clara e 

objetiva: “Informação nas pontas dos dedos em qualquer lugar e em qualquer 

tempo”.  A Computação móvel representa um modelo computacional que permite 

aos usuários o acesso a serviços independentemente de sua localização. Esse 

conceito envolve processamento, mobilidade e comunicação sem fio, tendo como 

base a ideia de possibilitar acesso à informação em qualquer local, mesmo que o 

usuário esteja em movimento (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003). 

A computação ubíqua aliada à computação móvel procura desenvolver 

soluções que possibilitem que os dispositivos móveis se integrem ao cotidiano dos 

seus usuários, propondo uma espécie de transparência, não exigindo esforços 

extras por parte dos usuários desses equipamentos (COSTA; YAMIN; GEYER, 

2008).  Um dos grandes desafios da computação ubíqua é tornar invisível o uso dos 

dispositivos móveis, pois as tarefas que são executadas diariamente e 
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repetidamente acabam tornando-se algo natural e imperceptível para o usuário dos 

dispositivos, não necessitando de um esforço extra, pois já é uma tarefa do  

cotidiano das pessoas, deixando de ser algo perceptível  ao ambiente para se tornar 

parte do mesmo (WEISER, 1991). 

Conforme DEY (2001), um ponto muito importante é a ciência de contexto, 

onde se utiliza sensores para se coletar informações do ambiente e relacionadas 

com o usuário. E a partir do momento dessa identificação, prover informações ou 

serviços baseados no contexto identificado, fazendo o uso na aplicação. Para 

possibilitar a introdução da aplicação no cotidiano das pessoas, é necessário que a 

característica de invisibilidade seja respeitada, fazendo com que o foco do usuário 

seja mantido na execução de sua tarefa e não no uso do recurso que ele utiliza para 

executar (COSTA; YAMIN; GEYER, 2008). 

 

2.1.1 Ciência de Contexto  

 

A definição de contexto é qualquer informação obtida no ambiente que pode 

ser utilizada para caracterizar uma entidade, seja uma pessoa, lugar ou objeto (DEY, 

2001).  Já a ciência de contexto diz respeito ao comportamento do software que 

utiliza contexto para fornecer informações consideradas relevantes aos usuários 

e/ou serviços e funcionalidades disponibilizadas (DEY, 2001). Quando utilizada a 

ciência de contexto, tanto os dispositivos quanto os serviços disponibilizados pela 

aplicação passam a agir e reagir conforme o contexto ou ambiente atual no qual 

encontram-se inseridos.  

 

2.1.2 Ciência de Situação  

 

A ciência de situação é um paradigma de computação que possibilita que os 

aplicativos tenham a capacidade de perceber e compreender a situação do usuário, 

com a finalidade de antecipar ou prever a sua demanda (Weißenberg, Gartmann, & 

Voisard, 2006).  A ciência de situação pode ser vista como um tipo especial de 

ciência de contexto, onde diversos tipos de contexto são agregados de forma a gerar 

uma visualização mais complexa denominada situação (STIPKOVIC et al., 2013). A 

ciência de situação permite que a partir do reconhecimento da situação atual do 

usuário se tenha a capacidade de reagir adequadamente a uma determinada 
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situação. Visto que este paradigma apresenta características ubíquas, o aplicativo 

de reconhecimento de situação tem a capacidade de interagir com o usuário e 

aprender, baseado no comportamento e ações tomadas pelo usuário, e com isso se 

adaptar ao contexto situacional do usuário. A interação entre o usuário e o 

dispositivo móvel é minimizada, devido ao reconhecimento da situação atual e as 

adaptações realizadas em função disso levando em consideração o contexto. Na 

ciência da situação, o dispositivo aprende de forma autônoma e sugere ações que o 

usuário prefere em determinadas situações (Anagnostopoulos; Ntarladimas; 

Hadjiefthymiades, 2007). 

 

2.2 Cuidados Ubíquos 

 

A utilização de tecnologias ubíquas na área médica possibilita aos usuários a 

realização do monitoramento discreto dos sinais ou comportamentos vitais, 

independente de sua localização, podendo, por exemplo, estar em seu ambiente de 

trabalho, escola ou até mesmo dentro de casa. Os dados gerados podem ser 

adquiridos em tempo real pela instituição de saúde ou através da sincronização 

realizada por meio de upload de dados, permitindo o acesso rápido e fácil aos dados 

do paciente (RIGBY, 2007). 

A saúde ubíqua (do inglês Ubiquitous Health) é a utilização da computação 

móvel e ubíqua para o monitoramento da saúde dos pacientes independente da 

localização e sem a necessidade da presença de um médico no local (WEISER, 

1991; COSTA; YAMIN; GEYER, 2008; SATYANARAYANAN, 2011).  Os cuidados 

ubíquos (ubiquitous Healthcare) têm como propósito manter os cuidados de forma 

ubíqua, provendo serviços convenientes para os pacientes e facilitar o diagnóstico 

por parte dos médicos, aumentando também a eficiência do tratamento médico 

(GELOGO; KIM, 2013).  A utilização dos dispositivos móveis possibilita não só o 

fornecimento de informações ao médico, mas também podem ser utilizados para 

coletar dados e passar informações para o paciente e surgem como uma evolução 

natural de acesso à informação a partir dos dispositivos móveis e da integração com 

diversos sensores (KHARRAZI et al., 2012). 
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2.3 Prontuário Eletrônico do Paciente  

 

A elevada quantidade de informação e conhecimento gerados no processo de 

acompanhamento do paciente contribuiu para a necessidade da informatização de 

dados dos registros pessoais de saúde dos pacientes, que anteriormente estavam 

armazenados em papel (WECHSLER et al., 2003). Embora não exista uma definição 

universalmente aceita sobre o Prontuário Eletrônico do Paciente e Registro Pessoais 

de Saúde, eles são descritos como um dispositivo centrado no paciente, permitindo 

o armazenamento de informações médicas pertinentes, que são organizadas e 

mantidas em parte pelo próprio paciente (KHARRAZI et al., 2012). 

O Prontuário Eletrônico do Paciente é um documento indispensável para a 

equipe de saúde e para o próprio paciente, pois permite maior controle sobre o 

paciente, aumentando a eficácia e qualidade do tratamento e a gestão por partes 

das organizações hospitalares (PINTO, 2006). Segundo Sabatini (1999), com o 

advento dos dispositivos eletrônicos, o Prontuário do Paciente, que antigamente era 

considerado um documento passivo e de difícil compreensão e distante do paciente, 

passou a ser percebido como um instrumento ativo, uma central de serviços de 

informação, um promotor de saúde e de prevenção de problemas, e um educador de 

pacientes e divulgador de informações confiáveis sobre medicina e saúde. 

Os prontuários eletrônicos pessoais (do inglês Personal Health Record – 

PHR) permitem que o paciente tenha controle sobre seu histórico médico e 

sintomas, armazenando diversas informações relacionadas com a saúde da pessoa 

(BELYAEV et al., 2013). Com a participação do paciente no controle e gerência dos 

seus indicadores de saúde, temos um maior envolvimento e cooperação do paciente 

(TRIANTAFYLLIDIS et al., 2013). O papel que o paciente realiza na interação com 

seu prontuário deve mudar radicalmente com o uso dos dispositivos móveis e da 

possível captura de indicadores de saúde por sensores, tornando as informações 

mais completas e a possibilidade de uma ação mais proativa (CHEN et al., 2013). 

Por causa disso, a visão atual de um PHR é a combinação das informações do 

prontuário eletrônico de uma pessoa, fornecidos por provedores de saúde, com 

informações obtidas pelo próprio paciente, como dados coletados de sensores 

(SIMON et al., 2013; KHARRAZI et al., 2012) 
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2.3.1 Protocolos utilizados na área da saúde. 

 

Paz (2012) cita a importância da troca de informações entre aplicações em 

ambientes hospitalares, salientando a importância da interoperabilidade entre os 

sistemas. Dentre os principais padrões utilizados na área da saúde, destacam-se os 

seguintes:  

 HL7: Health Level Seven é uma organização fundada em 1987, 

credenciada pela ANSI, que tem como objetivo o desenvolvimento de 

padrões para a troca, integração, compartilhamento e recuperação de 

dados eletrônicos de saúde (HL7, 2014). Uma mensagem HL7 é 

composta por segmentos que são separados pelo caractere pipe. Onde 

cada pipe é um campo que contém uma informação (PAZ, 2012). 

 DICOM: O padrão Digital Imaging and Commmunications in Medicine 

(DICOM) foi desenvolvido em 1993 pelo National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA). Tem como objetivo permitir a 

interoperabilidade entre sistemas, possibilitando produzir, exibir, enviar, 

consultar, armazenar, processar, disponibilizar ou imprimir imagens 

médicas e documentos derivados (NEMA, 2012). 

 CCR: O Continuity of Care Record - CCR é um padrão para a criação 

de sumários eletrônicos de saúde dos pacientes. Seu objetivo é 

melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e reduzir os erros 

médicos, tornando as informações atuais disponíveis para os médicos. 

O CCR é expresso em XML, não sendo proprietário e podendo ser 

utilizado por sistemas de prontuários dos pacientes. Este padrão tem 

como objetivo fornecer aos médicos informações relacionados com os 

dados dos pacientes (FERRANTI et al., 2006). 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nesta seção serão apresentados cinco trabalhos relacionados com a solução 

proposta pelo presente trabalho. Os trabalhos foram selecionados por apresentarem 

foco e características semelhantes as que são propostas pelo modelo proposto. Ao 

final, é apresentado um comparativo entre os trabalhos relacionados, analisando 
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pontos e características que são relevantes para o desenvolvimento do modelo de 

arquitetura do mobiPEP. 

Em Paz (2012) é apresentado um modelo de aplicação para auxiliar na 

gestão do Registro Eletrônico de Saúde (RES), visando auxiliar na gestão dos 

pacientes por parte dos médicos e enfermeiros. A arquitetura proposta leva em 

consideração um dos princípios da computação ubíqua, que é a capacidade de 

utilizar recursos da computação móvel em diferentes lugares e momentos. A solução 

proposta é composta de uma aplicação para dispositivos móveis da plataforma 

Android, como recursos da computação móvel foi utilizado a ciência de contexto, 

permitindo que o aplicativo destaque informações importantes ou relevantes para o 

tratamento ou diagnóstico de doenças, identificando o paciente através da leitura de 

um QRCode . Com o objetivo de facilitar a comunicação entre as diversas bases 

médicas, foi utilizado o padrão HL7. Como banco de dados foi utilizado o próprio 

SQLLite  disponível no Android.  

Em Doukas, Pliakas e Maglogiannis (2010) é apresentado o modelo 

@HealthCloud, responsável por fornecer informações através de uma interface 

móvel para médicos e pacientes, permitindo o armazenamento, consulta e 

recuperação de imagens médicas utilizando o protocolo DICOM, a consulta, 

atualização e  cadastro de registros e dados médicos relacionados ao paciente, 

auxiliando no correto diagnóstico do paciente. O modelo permite o armazenamento 

eletrônico dos dados de saúde através da utilização de nuvem computacional (Cloud 

Computing). Os dados estarão armazenados na nuvem e são previamente 

carregados por um Sistema de Informações Hospitalares, o aplicativo utiliza 

conectividade via Web Services e REST API e o sistema operacional Android. 

A aplicação SapoFitness, proposta por Lopes et. al (2011), possui como 

principal objetivo o controle, monitoramento e avaliação das atividades de uma 

pessoa que apresente um quadro de obesidade. O sistema permite ao usuário 

manter o seu registro pessoal de saúde, além de possibilitar o cadastro de sua 

ingestão diária de alimentos e também dos exercícios físicos realizados diariamente. 

A partir dos dados de saúde vital presentes no prontuário, o sistema irá avaliar o 

estado nutricional do paciente. Estes dados são monitorados de forma contínua, 

enviando alertas para o usuário a respeito de o seu programa alimentar, tendo como 

base as suas atividades físicas. O aplicativo propõe uma sugestão de dieta e um 

plano de exercícios, visto que tais funcionalidades não estavam presentes nos 
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demais trabalhos relacionados. A ferramenta possibilita o compartilhamento de suas 

conquistas com outros usuários do  SapoFitness ou até mesmo com amigos em 

outras redes sociais, tais como Twitter e Facebook. Os dados informados pelos 

usuários no seu dispositivo móvel são enviados e salvos em um banco de dados 

remoto, para isto são utilizadas mensagens HTTP utilizando SOAP e Webservices 

REST. O banco de dados irá manter os dados pessoais do usuário, dados do PHR, 

os dados referentes a ingestão de alimentos realizada pelo usuário e também os 

dados referentes as atividades físicas realizadas pelo usuário. 

Em Chang et. al (2010) é apresentado o modelo mPHR que permite aos 

usuários portadores de diabetes realizarem o monitoramento constantemente do seu 

estado de saúde. O aplicativo permite aos portadores de diabetes utilizarem os seus 

dispositivos móveis para realizarem o upload para o sistema dos seus dados 

pessoais e registros de saúde (nível de açúcar no sangue, hábitos de dietas, 

pressão sanguínea, esportes praticados e medicações). Estes dados ficaram 

disponíveis para o acesso via Internet. O médico ou enfermeiro podem acessar os 

registros de saúde dos pacientes, podendo assim realizar alguma consideração ou 

sugestão, eliminando a necessidade do paciente comparecer ao consultório, uma 

vez que isto será realizado de forma remota.  

Em Guerra (2010) é apresentado um aplicativo voltado para a área da saúde 

que servirá de modelo para uma futura análise na criação de interfaces de usuário 

para dispositivos móveis utilizadas no projeto ClinicSpace, que foi  desenvolvido pelo 

Grupo de Sistemas de computação Móvel (Gmob) da Universidade Federal de Santa 

Maria. O aplicativo permite ao usuário o acesso às informações referentes aos 

pacientes previamente cadastrados em um sistema médico. Também possibilita a 

visualização, edição e exclusão de compromissos de um determinado médico em 

sua agenda, facilitando o acesso rápido a informações hospitalares para os 

profissionais da saúde, através da integração dos dispositivos móveis dentro do 

contexto do hospital. Para o armazenamento das informações médicas, foi escolhido 

o serviço Google Health, armazenando os dados do EHR utilizando o padrão CCR. 

No que diz respeito ao armazenamento da agenda do médico com os seus 

compromissos, escolheu-se pela utilização do serviço Google Calendar. O aplicativo 

foi desenvolvido para a plataforma iOS.  

Para facilitar a comparação dos trabalhos relacionados, foi desenvolvido um 

comparativo, possibilitando assim a identificação de uma forma mais simples e 
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compacta das características e tecnologias utilizadas em cada um dos trabalhos, 

permitindo a identificação de características e lacunas relevantes para o trabalho a 

ser desenvolvido. O comparativo entre os trabalhos relacionados pode ser 

visualizado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Comparação dos Trabalhos Relacionados 

 

Paz (2012) 

@HealthCloud 
Doukas, Pliakas 
e Maglogiannis 

(2010) 
 

SapoFitness 
Lopes et. al 

(2011)  

mPHR  
Chang et. Al 

(2010) 
 

Guerra (2010) 

Meio de Acesso 
Dispositivos 
Móveis  

Dispositivos 
Móveis 

 Dispositivos 
Móveis 

Dispositivos 
Móveis e Web 

Dispositivos Móveis 

Sistema 
Operacional 

Android  Android Android Não especificado iOS 

Interoperabilidade 
Troca de 
Mensagens no 
padrão HL7 

Web Service REST 
API 

Web Service 
SOAP e REST  

Web Service Web Service 

Comunicação 
Rede do 
Ambiente 
Hospitalar 

3G ou Wi-Fi  3G ou Wi-Fi  3G ou Wi-fi  3G ou Wi-Fi  

Linguagem de 
Programação 

Java Java Java Não especificado Objective-C 

Bibliotecas 
Utilizadas 

Android SDK Android SDK Android SDK Não especificado 
Apple SDK 
API Google  Health                         
API Google Calendar                                         

Padrões Utilizados  
                            
HL7 

DICOM                             
Compreensão de 
imagens com 
JPEG2000                                                       

                                     
Comunicação 
com Redes 
Sociais                                                        

Não especificado 
                                               
Padrão CCR 

Banco de Dados SQLite SQLite 
Não 
especificado 

Não especificado  Não especificado 

Especialidade Não especificado Não especificado 
Controle de 
Obesidade 

Controle de 
Diabetes 

 Não Especificado 

Perfil de Usuário Médicos 
Membros de 
Equipes Médicas 

Pacientes 
com 
obesidade 

Pacientes com 
Diabetes e 
Médicos/Enferm
eiros 

Não Especificado 

Armazenamento 
na Nuvem 

Não 
 Amazon S3 Cloud 
Service 

Sim Sim 

Via serviços das 
aplicações Google 
Calendar e Google 
Health 

Utiliza Contexto 

Adaptação da 
aplicação ao 
perfil do usuário. 
Sistema destaca 
informações 
relevantes. 

Não  Não Não Não 

Segurança 
Autenticação 
com usuário e 
senha 

Autenticação no 
Cloud Computing 
Service com SHA-1 
e SSL 

Não 
Especificada 

Autenticação 
com usuário e 
senha no acesso 
via website 

Autenticação com 
usuário e senha 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Alguns aspectos importantes podem ser destacados através da comparação e 

análise dos trabalhos relacionados. De um modo geral todos os trabalhos fazem o 

uso de aplicações para dispositivos móveis, no entanto somente um permite o 

acesso via website. A grande maioria também realiza o uso de tecnologias livres 

para o desenvolvimento dos trabalhos, como exemplo podemos citar o uso da 

linguagem JAVA e Android SDK. No que diz respeito a comunicação e 

interoperabilidade entre os sistemas, a utilização de webservices se mostra presente 

em praticamente todos os trabalhos. 

No que diz respeito ao perfil de usuário dos aplicativos analisados, a grande 

maioria tem como foco principal o papel exercido pelo médico, sendo que em alguns 

casos mais específicos, temos também a interação com o paciente, sendo este 

responsável por realizar a entrada dos dados necessários para os aplicativos. 

Apesar das soluções propostas serem utilizadas principalmente em dispositivos 

móveis, a utilização de recursos providos pelos dispositivos acabou não sendo 

levada em consideração, por exemplo, apenas um dos trabalhos realiza a utilização 

de algum tipo de contexto. Um ponto interessante a explorar que não foi abordado 

pelos trabalhos encontrados na literatura está na utilização da ciência de situação e 

com isso a possibilidade da geração de alertas que levam em consideração os 

dados dos pacientes. 

 

4 MODELO mobiPEP 

 

O mobiPEP propõe uma arquitetura de um sistema de prontuário eletrônico 

do paciente, voltado para o monitoramento e controle de sinais vitais. O modelo tem 

como objetivo permitir o acesso rápido aos seus dados, independente da 

localização, e que possa também colaborar com o sistema, fornecendo dados 

relativos à sua saúde. O mobiPEP também realiza a utilização de regras, que 

utilizam a ciência de situação para a geração de alertas para os pacientes. Na Figura 

1 é possível visualizar a Visão Conceitual do modelo.  

A arquitetura do modelo proposto será constituída por vários módulos, sendo 

cada uma das partes responsáveis pela realização de serviços mais específicos.  
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Figura 1 – Visão Conceitual do mobiPEP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1 Arquitetura Proposta  

 

O modelo proposto visa permitir ao usuário manter os dados armazenados 

em seu dispositivo móvel, assim como permitir a sincronização com um banco de 

dados em um servidor na nuvem. Estes dados serão são armazenados em um 

banco de dados SQLite localizado no próprio dispositivo do usuário. Outro ponto 

interessante do modelo proposto é a captura automática de dados do ambiente, 

proveniente através da utilização de sensores. Os sensores permitem realizar a 

captação de dados de saúde vitais do paciente, disponibilizando para o aplicativo. A 

partir dos dados coletados será utilizada a técnica de ciência da situação para a 

avaliação dos dados dos sinais vitais dos pacientes e com isso gerar os alertas 

necessários.  

O mobiPEP permite ao usuário a realização de uma sincronização dos dados 

armazenados na nuvem computacional. Está sincronização pode ser feita tanto dos 

dados presentes no dispositivos para a nuvem, ou da nuvem para o dispositivo. A 

sincronização é realizada através da utilização de serviços web, usando o padrão 

REST para realizar a troca das informações.  Os dados armazenados na nuvem 

computacional estão disponíveis para acesso tanto pela interface para o dispositivo 

móvel quanto através da utilização da interface via navegador web. Deste modo, o 

acesso poderá ser realizado independente do tipo de plataforma utilizada, facilitando 

a mobilidade dos profissionais da área da saúde e permitindo ao próprio paciente o 

acesso aos seus dados. A Figura 2 apresenta a arquitetura do modelo proposto pelo 
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mobiPEP que ficará no servidor na nuvem. O servidor será composto pelos 

seguintes componentes: 

 Integrador com o Dispositivo Móvel: Este módulo é responsável pela 

integração e sincronização dos dados presentes no dispositivo móvel e 

os dados armazenados na nuvem. 

 Interface Web: Com o intuito de permitir o acesso às informações 

através de diversas plataformas, o modelo prevê um componente 

específico para a disponibilização dos dados em uma Interface Web, 

que poderá ser acessada utilizando um navegador web. 

 Integração com Hospitais e Clínicas: Devido a quantidade de 

sistemas hospitalares distintos, a interoperabilidade entre sistemas é 

um fator de extrema importância. O mobiPEP propõe a utilização de 

padrões amplamente utilizados na área médica, como HL7 e DICOM, 

para a realização de troca de informações entre os sistemas. 

 Regras de Ciência de Situação: Módulo responsável por realizar a 

avaliação dos sinais vitais utilizando a ciência de situação e levando 

em consideração as regras armazenadas em uma base de 

conhecimento.  

 

Figura 2 – Arquitetura do servidor do mobiPEP na Nuvem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como o trabalho possui foco no desenvolvimento de uma solução para a 

utilização em dispositivos móveis, a Figura 3 realiza um detalhamento de cada um 

dos componentes que estarão envolvidos no sistema proposto para esses 

dispositivos. 
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Figura 3 – Arquitetura mobiPEP no Dispositivo Móvel 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Interface do Usuário: componente responsável por disponibilizar um 

meio de interação entre o usuário e o sistema, é a parte visível para o 

usuário final. Deve ser projetada de modo a facilitar a utilização do 

sistema. A interface do usuário estará adaptada ao perfil do usuário, de 

modo a melhorar a usabilidade do aplicativo. 

 Entrada de Dados do Usuário: O sistema proposto depende 

fortemente de informações provenientes por parte do usuário do 

aplicativo, seja ele paciente ou médico. As informações utilizadas pelo 

sistema serão informações fornecidas pelos usuários, coletadas por 

sensores ou importadas de outros sistemas. 

 Acesso ao Banco de Dados: Componente é responsável por 

centralizar e realizar todas as operações relativas a operações de 

banco de dados. 

 Alertas: Tem como principal função emitir notificações do aplicativo 

para o usuário, informando, por exemplo, nas seguintes situações: 

recomendações, lembretes e agendamentos. Estes alertas poderão ser 

tanto de informações enviadas por um médico, relativas a alguma 

informação dos dados do paciente ou também através de sugestões 

que serão fornecidas pelo aplicativo. Essas sugestões levam em 
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consideração dados históricos, regras pré-definidas e informações de 

uma base de conhecimento que está contida na aplicação. Utilizando o 

Google Cloud Message para enviar as notificações. 

 Segurança e Administração: Este componente tem como principal 

finalidade garantir que todas as informações antes de serem 

armazenadas, serão criptografadas, de modo a aumentar a segurança 

dos dados e dificultando que pessoas não autorizadas.  

 Compartilhamento: Componente responsável por viabilizar ao usuário 

o compartilhamento dos seus dados com outros usuários do sistema. 

Por exemplo, um médico teria acesso a todos os dados históricos do 

paciente, facilitando o seu acesso às informações do paciente e 

consequentemente facilitando na realização de diagnósticos baseado 

em dados históricos. O compartilhamento das informações poderá ser 

realizado através da troca de mensagens Médico-Paciente. Tanto o 

médico pode enviar uma mensagem para o paciente, quanto o 

paciente poderá enviar uma mensagem para o médico. Esta 

mensagem ficará disponível para o destinatário em uma lista de 

mensagens no aplicativo do mobiPEP. 

 Aplicação e Controle dos Dados: Este componente pode ser 

visualizado como a parte central da aplicação, sendo responsável por 

controlar todo o fluxo do processo da aplicação. É responsável por 

realizar a integração entre os demais componentes do sistema, 

possibilitando que os componentes consigam interagir entre si, 

realizando a troca de informações entre eles. 

 Regras de Ciência de Situação: Componente responsável por se 

comunicar com a base de conhecimento que está no servidor web, 

permitindo assim a ciência de situação. Os dados de sinais vitais 

inseridos no aplicativo do mobiPEP serão enviados para o servidor 

web, onde os dados são submetidos a um conjunto de regras que 

realizam a avaliação da situação dos sinais vitais do paciente, gerando 

alertas no dispositivo móvel quando da necessidade.   
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4.2 Requisitos  

 

A presente seção apresenta os requisitos definidos. Os requisitos foram 

separados em duas categorias: Requisitos funcionais e não funcionais. Para facilitar 

a visualização das funcionalidades que estarão disponíveis para cada um dos perfis 

de usuários, a Figura 4 apresenta o Diagrama de Casos de uso da solução proposta. 

A seguir são listados os principais requisitos funcionais: 

 RF01 – Manutenção de Usuários: o usuário com perfil administrador 

poderá adicionar, editar, visualizar e excluir usuários no sistema; 

 RF02 – Cadastrar Médicos: o usuário com perfil administrador poderá 

adicionar, editar, visualizar e excluir médicos no sistema. 

 RF03 – Cadastrar Hospitais/Clínicas: o usuário com perfil 

administrador poderá realizar o cadastro, edição, visualização e 

remoção de clínicas ou hospitais. 

 RF04 – Gerenciar Pacientes: o usuário com perfil de médico poderá 

adicionar, visualizar e excluir pacientes em sua listagem de pacientes 

atendidos. 

 RF05 – Prescrever Medicamentos: o usuário com perfil de médico 

poderá prescrever medicamentos para os seus pacientes. 

 RF06 – Prescrever Vacinas: o usuário com perfil de médico poderá 

prescrever vacinas para os seus pacientes. 

 RF07 – Comunicar com o Paciente: o usuário com perfil de médico 

poderá enviar informações para um determinado paciente. 

 RF08 – Solicitar Exames: o usuário com perfil de médico poderá 

solicitar exames para os seus pacientes. 

 RF09 – Realizar Consulta: Usuário com perfil de médico poderá 

cadastrar o atendimento de seus pacientes. Caso o perfil seja do tipo 

Paciente, então este poderá cadastrar as suas consultas. 

 RF10 – Cadastrar e Visualizar Mensagens Recebidas: Usuário com 

perfil de paciente poderá enviar mensagens para os médicos e também 

será capaz de visualizar as mensagens recebidas dos médicos.  
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 RF11 – Gerenciar Médicos: Usuário com perfil de paciente poderá 

selecionar quais são os seus médicos, adicionando eles em uma lista 

separada. 

 RF12 – Compartilhar Informações: o usuário com perfil de paciente 

poderá compartilhar seus dados com médicos. 

 RF13 – Gerenciar Perfil: o usuário com perfil de paciente poderá 

visualizar os seus próprios dados pessoais, deverá possibilitar também 

a edição dos dados. 

 RF14 – Compartilhar Informações: o usuário com perfil de paciente 

poderá compartilhar alguns de seus dados. 

 RF15 – Visualizar Alertas: o usuário com perfil de paciente ou médico 

poderá visualizar os seus alertas. 

 RF16 – Controlar vacinas: o usuário com perfil de paciente poderá 

controlar as suas vacinas, cadastrando-as no sistema, podendo 

visualizar a sua lista de vacinas e também de próximas vacinas. 

 RF17 – Cadastrar Medicamentos: o usuário com perfil de paciente 

poderá realizar o cadastro de seus medicamentos, permitindo que 

controle quais os medicamentos que devem ser tomados, além de 

permitir um controle histórico dos medicamentos utilizados. 

 RF18 – Controlar dados de saúde triviais: o usuário com perfil de 

paciente poderá realiza o cadastro de algumas informações de saúde, 

como por exemplo: Temperatura, Pressão Arterial e Frequência 

Cardíaca. Com isso, poderá realizar o controle baseado em 

informações históricas que poderão ser visualizadas por ele, além de 

serem apresentadas através de gráficos, quando possíveis.  

 RF19 – Histórico de Consulta: o usuário com perfil de paciente 

poderá adicionar as consultas que já realizou, permitindo assim um 

acompanhamento histórico. 

 RF20 – Detecção de Risco: o sistema deverá possuir uma 

funcionalidade que avalie os dados de sinais vitais do paciente, 

gerando alertas quando os valores apresentarem algum risco. 

E os requisitos Não-Funcionais, abordam aspectos sobre o funcionamento 

interno da solução, como: 
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 RNF01 - Escalabilidade e confiabilidade: a solução proposta deverá 

utilizar um banco de dados relacional. 

 RNF02 - Interoperabilidade - Utilizar servidor web: o servidor da 

aplicação será uma aplicação web. 

 RNF03 – Interoperabilidade – utilizar o padrão HL7: para facilitar a 

integração com os sistemas hospitalares, a aplicação utilizará o padrão 

HL7 para disponibilizar os dados para as instituições de saúde. 

 RNF04 – Interoperabilidade – Utilizar serviços webREST: o servidor 

disponibilizará serviços web utilizando o padrão REST, facilitando 

assim a comunicação com os clientes de diferentes plataformas, em 

especial para a plataforma móvel. 

 RNF05 – Implementação – dispositivo móvel: Disponibilizar o 

aplicativo para a plataforma Android com versão 4.0 ou superior.  

 .RNF06 – Portabilidade – Sistema Web: o modelo propõe a 

disponibilização de uma interface web para o acesso as informações.  

 RNF07 – Segurança: o usuário deve utilizar seu usuário e senha para 

realizar o acesso ao sistema, permitindo assim que as informações 

sejam visualizadas somente pelas pessoas autorizadas. 

Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do mobiPEP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Ciência de Situação e os Sinais Vitais 

 

Para a avaliação dos dados de sinais vitais, são definidas regras que são 

responsáveis por avaliar cada uma das situações referentes aos sinais vitais. A 

Figura 5 ilustra a estrutura de uma regra. 

 
Figura 5 – Exemplo de definição de regra  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A Figura 6 apresenta uma visão do processo de avaliação da ciência de 

situação que é realizada pelo mobiPEP. Onde primeiramente os dados de sinais 

vitais são coletados pelo aplicativo e após isso são enviados para um servidor web, 

onde estes dados são avaliados levando em consideração as regras definidas em 

uma base de conhecimento. Feito esta avaliação, um retorno com o status da 

situação avaliada é enviado para o dispositivo móvel, que por sua vez irá analisar e 

dependendo da situação irá gerar um alerta para o usuário e irá atualizar o status da 

lista do correspondente sinal vital. 

 
Figura 6 – Processo de Avaliação dos Sinais Vitais 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Para permitir a avaliação do modelo proposto, foi desenvolvido um protótipo. 

O foco da implementação foi em desenvolver as funcionalidades mais importantes 

para o paciente e também relacionadas com a ciência de situação. Portanto foram 

definidos os seguintes requisitos para serem implementados no protótipo: RF01, 

RF09, RF10, RF11, RF13, RF15, RF16, RF17, RF18, RF19, RF20, RNF 01, RNF 02, 

RNF 04, RNF 05, RNF 07.  O protótipo desenvolvido permite ao usuário realizar a 

entrada de dados de forma manual em seu dispositivo móvel ou através do uso de 

sensores. Um prontuário eletrônico de paciente pode contar inúmeros dados, no 

caso do protótipo desenvolvido foi dado um enfoque no controle e gerenciamento de 

dados vitais de saúde, sendo estes limitados inicialmente aos sinais vitais mais 

importantes: Temperatura, Pressão Arterial e Frequência Cardíaca (POTTER, 

PERRY, 2006). 

 

5.1 Tecnologias Empregadas 

 

O modelo propõe a utilização através de dois modos de acesso, sendo o 

primeiro através da utilização de dispositivos móveis e o segundo através de uma 

interface web. No protótipo desenvolvido, o foco foi no desenvolvimento da aplicação 

para a plataforma Android. Também foi desenvolvido um serviço web REST para a 

interação com esse aplicativo. 

No desenvolvimento do serviço web, foi utilizada a linguagem de 

programação Java, tendo como ambiente de desenvolvimento o Eclipse. O serviço 

REST foi hospedado em uma máquina na Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute 

Cloud), de forma a garantir a alta disponibilidade, segurança e permitir a 

escalabilidade. Como banco de dados no servidor web foi utilizado o MySQL e está 

hospedado em um servidor Apache Tomcat 8.0. Para a disponibilização dos serviços 

que serão utilizados pelo aplicativo foi utilizada o Jersey, utilizando o formato JSON 

para realizar a transferência de dados entre as aplicações. 

A aplicação Android foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação 

Java em conjunto com o SDK do Android, sendo desenvolvida utilizando o Eclipse 

com plugin ADT (Android Development Tools) como plataforma de desenvolvimento. 

O aplicativo possui como requisito a versão 4.0 ou superior do Android. 
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Para o desenvolvimento das regras de detecção de situação, foi utilizada a 

ferramenta Drools BALI (2009). O Drools Rule Engine é um Sistema de Gerência de 

Regras de Negócio desenvolvido e mantido pela JBoss Inc. Através dela é possível 

criar e manter uma representação declarativa de conhecimento imersa em um 

ambiente Java de desenvolvimento de aplicações. De uma forma geral pode ser 

visto como um motor de regras da plataforma que executa regras de negócio dado 

um conjunto de fatos.  

Figura 7 – Funcionamento da ferramenta Drools  

 

Fonte: Adaptada de BALI (2009). 

 

O processo de comparação de fatos com regras pré-estabelecidas, consiste 

na verificação da presença de elementos chaves dentro de um conjunto de dados. 

Vários algoritmos podem ser usados para cumprir tal tarefa. O Drools Expert  

implementa e herda do algoritmo Rete (Forgy, 1982), que em sua API é chamado 

ReteOO. Na Figura 7 é possível visualizar como é o processo de avaliação das 

regras.  As regras são armazenadas em uma Memória de Produção (Production 

Memory) e os fatos aos quais elas serão comparadas são mantidos na Memória de 

Trabalho (BALI, 2009). 

 

5.2 Desenvolvimento da Solução 

 

A Figura 8 apresenta os componentes desenvolvidos na implementação do 

protótipo. O enfoque principal foi o desenvolvimento de um aplicativo de prontuário 

eletrônico de paciente para dispositivo móvel que integre sinais vitais e permita 

detectar diferentes situações. O diagrama possibilita a visualização do modo de 

operação entre o dispositivo móvel e o serviço web, bem como a interação entre o 

serviço web e o módulo responsável pela aplicação das regras do Drools. Além 

disso, permite identificar onde cada um dos recursos está localizado. 
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Figura 8 – Componentes do Protótipo mobiPEP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O desenvolvimento foi iniciado pelo aplicativo Android, seguindo as 

especificações definidas pelos requisitos. A seguir foi desenvolvido o serviço web e o 

módulo responsável por realizar a avaliação dos sinais vitais em conjunto com as 

regras definidas no Drools Expert. Os testes foram executados em um dispositivo 

real e também em um emulador. 

 

5.3 Aplicação Cliente 

 

A aplicação cliente para dispositivos móveis foi desenvolvida buscando 

disponibilizar uma interface intuitiva, de fácil utilização e rápida aprendizagem. A 

Figura 9 apresenta o leiaute de algumas das telas que estão disponíveis na 

aplicação para a plataforma Android. Na Figura 9 temos as seguintes telas da 

aplicação: (a) tela inicial da aplicação, a partir dela o usuário pode criar um novo 

usuário ou autenticar para usar a aplicação; (b) tela de menu principal, nesta tela o 

usuário tem o acesso de forma rápida as principais funcionalidades disponibilizadas 

pela aplicação; (c) tela de mensagens, nesta tela são exibidas as mensagens que 

foram enviadas para os médicos ou que foram recebidas pelo paciente, sendo 

também possível enviar novas mensagens; (d) menu de sinais vitais, permite o 

acesso rápido as funcionalidades referentes aos sinais vitais; (e) histórico de 

vacinas, além de permitir o acesso ao histórico de vacinas do paciente, também 

possibilita a visualização das próximas vacinas a serem feitas, também 

possibilitando o cadastro de novas vacinas.  
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Figura 9 – Interface da Aplicação Android do mobiPEP  

 

(a)                       (b)                     (c)                        (d)                      (e)      

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6 AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

Para realizar a avaliação do protótipo do modelo desenvolvido foram 

utilizadas dois tipos de avaliação: o primeiro com o objetivo de validar a aceitação do 

modelo proposto, avaliando a aceitação através da eficácia, eficiência e satisfação, e 

a segunda avaliação tem como objetivo realizar a validação da parte responsável 

pela ciência da situação, avaliada através da utilização de cenários. 

 

6.1 Avaliação de Usabilidade 

 

De acordo com a ISO 9241-11, usabilidade é definida como “medida na qual 

um produto pode ser usado por usuários específicos com eficácia, eficiência e 

satisfação em um contexto específico de uso”. (INTERNATIONAL STANDARD 

ORGANIZATION, 1998). Para a avaliação de usabilidade, Zhang e Adipat (2005) 

propuseram métodos para a avaliação dos mais importantes aspectos de 

usabilidade definidos pela ISO 9241-11: eficácia, eficiência e satisfação.  

A avaliação do protótipo foi baseada na avalição realizado por Kenteris, 

Gavalas e Economou (2009). A eficácia foi avaliada como o percentual de conclusão 

das tarefas propostas. A eficiência, por sua vez, levou em consideração a média dos 

tempos obtidos nas avaliações comparada com um tempo referência, obtidos pelo 

uso da aplicação por um usuário especialista. Nesta primeira etapa da avaliação, 
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foram definidas cinco tarefas a serem executadas pelos usuários, conforme 

apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Tarefas propostas para avaliação da aplicação 

Tarefa 1 Criar um novo usuário na aplicação mobiPEP. 

Tarefa 2 Adicionar um profissional aos seus médicos e visualizar as informações 

adicionadas. 

Tarefa 3 Cadastrar um sinal vital (temperatura) e Listar o histórico de sinais vitais 

cadastrados. 

Tarefa 4 Enviar uma mensagem para o médico e visualizar as mensagens 

recebidas. 

Tarefa 5 Cadastrar uma vacina e visualizar as próximas vacinas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A avaliação foi realizada utilizando um aparelho Samsung S Duos com o 

sistema operacional Android versão 4.0.3. A avaliação foi realizada por um grupo de 

dezoito pessoas, composto por pessoas de diferentes perfis: sendo quinze homens 

e três mulheres, com faixa etária variando entre treze anos até trinta e um anos de 

idade e com área de atuação profissional variadas, procurando retratar público que 

faria o uso do aplicativo em um cenário real. Primeiramente foi realizada uma breve 

explicação sobre Prontuário Eletrônico do Paciente, após isso foi apresentada a 

solução proposta pelo modelo mobiPEP e por último foi realizada uma breve 

apresentação do funcionamento do aplicativo.  Após esta etapa inicial, foi solicitado 

a cada um dos usuários executasse duas vezes cada uma das tarefas solicitadas, 

sendo cada uma das execuções cronometradas, possibilitando assim o cálculo de 

aprendizado da segunda tarefa em relação à execução da primeira. A Figura 10 

mostra o resultado obtido no aspecto eficácia, onde é possível visualizar que todos 

os usuários completaram com sucesso as tarefas solicitadas. Mostrando assim que 

a aplicação Android é eficaz, uma vez que houve êxito nas avaliações realizadas. 

 

Figura 10 – Percentual de avaliadores que completarem as cinco tarefas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 11 mostra a avaliação do atributo de eficiência, onde cada uma das 

colunas demonstra o percentual de tempo necessário para executar cada tarefa em 

relação ao de um usuário especialista (tempo referência). Para a comparação foram 

utilizadas as médias de tempo obtidas pela segunda execução das tarefas, escolha 

feita pelo fato de que este tempo se demostra mais aproximado da realidade, uma 

vez que nesta execução os usuários já estão mais familiarizados com a aplicação. 

 

Figura 11 – Comparação de desempenho entre avaliadores e o desempenho predefinido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De um modo geral, praticamente todos os usuários apresentaram um 

desempenho superior na segunda execução da tarefa, demonstrando assim um 

aprendizado. Os tempos que foram registrados durante as realizações dos testes por 

parte dos usuários podem ser visualizados no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Média dos resultados obtidos e o tempo predefinido (em segundos) 

 

Primeira Execução Segunda Execução Tempo Referência 

Tarefa 1 00:00:48 00:00:40 00:00:35 

Tarefa 2 00:00:11 00:00:09 00:00:08 

Tarefa 3 00:00:16 00:00:14 00:00:12 

Tarefa 4 00:00:21 00:00:16 00:00:15 

Tarefa 5 00:00:24 00:00:20 00:00:18 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para que fosse possível realizar a avaliação referente ao atributo satisfação, 

foram definidos um conjunto de afirmações utilizando a metodologia TAM 

(Technology Acceptance Model), baseado na proposta de Davis (1989). Dois fatores 
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são considerados de extrema importância no que diz respeito à aceitação de uma 

aplicação ou de uma tecnologia por parte das pessoas (MARANGUNIĆ & GRANIĆ, 

2014). O primeiro fator é o nível de percepção em relação à utilidade da aplicação e 

o segundo diz respeito a facilidade no uso da aplicação. Foi definido um total de dez 

afirmações, sendo cinco delas abordando a temática de utilidade da aplicação e as 

outras cinco abordando o quesito de facilidade no uso da aplicação. Como forma de 

mensurar as respostas foi utilizada a Escala Likert (LIKERT, 1932). 

As afirmações definidas no que diz respeito à utilidade da aplicação são as 

seguintes: 

1. As funcionalidades oferecidas pelo sistema são relevantes; 

2. As ações que podem ser executadas são importantes para o paciente; 

3. O aplicativo possibilita ao usuário manter o controle dos seus sinais vitais; 

4. O sistema permite ao paciente ter o controle de seus dados de saúde; 

5. Eu utilizaria o sistema se ele estivesse disponível. 

 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos no atributo referente a utilidade da 

aplicação. A Figura 12 apresenta um gráfico com a média geral dos resultados 

obtidos. Ao avaliar os dados obtidos, foi constatado que não ocorreu nenhum voto 

negativo ou neutro, sendo todos os votos positivos. Os usuários consideraram as 

funcionalidades do sistema como relevantes, sendo que 77,8% optaram pela opção 

“Concordo Plenamente”. 

 

Tabela 1 – Resultados avaliação referente a utilidade da aplicação 

Questão Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Indiferente 
Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Totalmente 

1 88,89% (16) 11,11% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

2 72,22% (13) 27,78% (5) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

3 61,11% (11) 38,89% (7) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

4 88,89% (16) 11,11% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

5 77,78% (14) 22,22% (4) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

Média Geral 77,8% 22,2% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 – Média das respostas obtidas quanto a utilidade da aplicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As afirmações definidas no que diz respeito à facilidade no uso da aplicação 

são as seguintes: 

1. O Sistema é fácil de ser entendido. 

2. A Aplicação é de fácil utilização. 

3. A interface garante o acesso rápido as funcionalidades. 

4. A Aplicação permitiu o cadastro e visualização de sinais vitais de forma 

ágil e prática. 

5. O sistema facilita o controle dos dados por parte do paciente. 

 

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos no atributo referente a facilidade no 

uso da aplicação. A Figura 13 apresenta um gráfico com a média geral dos 

resultados obtidos na avaliação de facilidade de uso da aplicação. Na análise da 

avaliação referente a facilidade de uso da aplicação, percebe-se que não houve 

votos negativos, no entanto na primeira afirmação obteve-se uma votação na 

resposta “Indiferente”. Porém na terceira afirmação temos um percentual de 100% 

de respostas “Concordo Plenamente”, demonstrando que a aplicação possibilita um 

acesso rápido as funcionalidades disponibilizadas. Nas outras afirmações, a 

quantidade de respostas positivas na alternativa “Concordo Plenamente” foram 

superiores, demonstrando um alto nível de aceitação por parte dos avaliadores e 

permitindo assim verificar que a aplicação possui fácil utilização.  
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Tabela 2 – Resultados avaliação referente a facilidade no uso da aplicação 

Questão Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Indiferente 
Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Totalmente 

1 83,33% (15) 11,11% (2) 5,56% (1) 0,00% (0) 0,00% (0) 

2 88,89% (16) 11,11% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

3 100,00% (18) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

4 94,44% (17) 5,56% (1) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

5 83,33% (15) 16,67% (3) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 

Média Geral 89,8% 9,0% 1,20% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  

Figura 13 – Média das respostas obtidas quanto a facilidade no uso da aplicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante o processo de avaliação os usuários acabavam também 

expressavam as suas ideia em relação ao aplicativo. Foi possível perceber que a 

interface de usuário se mostrou bastante intuitiva, onde ao final do uso do aplicativo 

os avaliadores elogiavam a facilidade de uso. Um ponto levantado pelos usuário foi 

a questão de automatização da coleta dos dados, como por exemplo através da 

utilização de sensores ou via integração com outros sistemas ou dispositivos, 

valendo ressaltar que estes aspectos são comtemplados pelo modelo proposto, mas 

que não foram desenvolvidos no protótipo devido a limitação de tempo. 

De um modo geral, a avaliação referente a usabilidade obteve resultados bem 

satisfatórios, mostrando um ótimo nível de aceitação da aplicação por parte dos 

usuários. 
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6.2 Avaliação das Regras para Ciência da Situação 

 

A comunidade científica vem utilizando cenários para realizar a avaliação em 

ambientes ubíquos (Satyanarayanan, 2011). Para realizar a avaliação das regras de 

detecção de situação, foram utilizados diversos cenários baseados em dados 

sintéticos elaborados seguindo as classificações propostas em livros clássicos de 

Medicina (PORTO, PORTO, 2009) e de Enfermagem (POTTER, PERRY, 2006). Na 

sequência são descritos três exemplos de cenários que foram utilizados durante a 

avaliação.  

 

Cenário 1 - Temperatura: “Fernanda acordou durante a madrugada não se 

sentindo muito bem, apresentando suspeita de gripe. Durante o dia a sua 

temperatura se manteve em estado normal. Ao final da tarde, ela começou a notar 

que não estava muito bem. O sistema, após coletar os dados (Figura 14.a), detectou 

que Fernanda apresentava uma situação de Febre Alta” (Figura 14.b). Baseado nas 

informações coletadas, o mobiPEP, a partir das regras definidas no Drools, realizou 

a avaliação das regras e encontrou uma das regras que se encaixava na situação 

apresentada por Fernanda (Figura 14.c). Após isso, o sistema realizou a avaliação e 

gerou um alerta na aplicação informando Fernanda sobre a sua situação”. Fernanda 

continuou utilizando o aplicativo para realizar o controle de sua temperatura, no 

entanto a temperatura se manteve dentro da normalidade, sendo assim, o mesmo 

processo de avaliação de situação ocorre no aplicativo. Como a temperatura está 

dentro da normalidade, nenhum tipo de aviso é gerado, mas a lista com o histórico 

de temperaturas é atualizada. 

Figura 14 – mobiPEP telas cenário 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Uma vez que a aplicação detecta a situação de que novos dados relativos a 

temperatura foram inseridos no sistema, o aplicativo do mobiPEP irá se comunicar 

com o servidor web enviando estas novas informações para o processo de avaliação 

das regras. Os valores serão processados pelo módulo responsável pelas regras de 

ciência da situação. Com base nas regras definidas, cada uma das novas medições 

irá ser classificada de acordo com regras que representam as classificações de 

temperatura (POTTER; PERRY, 2006). Após isso os valores das classificações são 

enviados para o dispositivo móvel do paciente, atualizando o status de cada uma 

das medições de temperatura realizada, conforme a Figura 14.b. 

 

   Cenário 2 – Frequência Cardíaca: “Barbara é uma pessoa que apresenta 

um quadro muito delicado, pois apresenta risco cardíaco, com isso necessita de um 

monitoramento constante de sua frequência cardíaca, com o intuito de evitar futuros 

problemas. Certo dia ela acordou durante a madrugada, não se sentindo muito bem.  

Durante o dia em seu local de trabalho e realizando as suas atividades diárias, 

Barbara realizou o uso da aplicação do mobiPEP para controlar a sua frequência 

cardíaca. Durante um longo período do dia o seu estado estava normal, no entanto 

ao final do expediente o sistema detectou uma alteração nos batimentos cardíacos. 

Baseado na situação detectada, o sistema detectou um cenário de risco e a partir 

das regras definidas na base de conhecimento, a aplicação informou Barbara 

através de um alerta sobre o ocorrido”. Na Figura 15 são apresentados os valores 

utilizados como base para a criação das regras de ciência de situação utilizando o 

Drools. 

 

Figura 15 – Classificação Frequência Cardíaca 

 

Fonte: Adaptado de POTTER;PERRY (2006). 

 

Cenário 3 – Pressão Arterial: “Pedro é um pai de família e está com 

cinquenta e cinco anos de idade. Atualmente não apresenta nenhum problema de 

saúde grave, no entanto, possui em sua família um histórico de antepassados com 
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problemas relacionados à hipertensão. Sabendo deste quadro, Pedro procura 

manter uma alimentação saudável, evitando o consumo de sal, alimentos 

gordurosos e de alimentos industrializados. Aliado a este cuidados, Pedro também 

utiliza constantemente o aplicativo do mobiPEP, de modo a realizar o monitoramento 

de sua pressão arterial, pois a aplicação permite que ele colete os dados através de 

sensores ou que possa informar esses dados manualmente caso deseje. Com isso 

ele possui um histórico de todas as medições realizadas”. Nesse caso de Pedro, o 

mobiPEP monitora constantemente as informações referentes a sua pressão arterial, 

permitindo a detecção de situações onde a pressão dele esteja alterada. Quando a 

aplicação detecta um nível de risco na pressão de Pedro, utilizando como base as 

regras de contexto de situação definidas pelo modelo mobiPEP, a aplicação irá 

alertar Pedro através de uma notificação em seu dispositivo móvel, esta notificação 

será enviada utilizando a plataforma do Google Cloud Message. Caso apresente um 

quadro de nível crítico, o modelo mobiPEP também envia uma notificação para o 

médico, uma vez que Pedro tenha cadastrado previamente um médico com a 

especialidade de cardiologista. Com isso, além de alertar o paciente sobre uma 

situação de risco, a aplicação também alerta o médico, permitindo assim mais 

eficiência e agilidade no tratamento, uma vez que o médico já irá possuir as 

informações e estará ciente da situação do seu paciente.     

 

7 CONCLUSÃO 

 

O aumento da utilização de dispositivos móveis em conjunto com a evolução 

da tecnologia possibilitou e facilitou o acesso as informações independente de local, 

proporcionando cada vez mais a utilização da computação móvel e ubíqua nas mais 

diversas áreas. Na área da saúde o panorama não é diferente, os dados estão 

deixando de serem registrados em papéis e passam a ser registrados em sistemas 

informatizados. O modelo proposto foi construído levando em consideração 

conceitos da computação móvel e ubíqua, visando possibilitar ao paciente o acesso 

de forma rápida e simplificada das suas informações de saúde. Um dos pontos mais 

importantes do mobiPEP está na utilização da técnica de ciência de situação, que 

permite a avaliação dos sinais vitais do paciente e possibilita a geração de alertas 

em casos que houver a necessidade. Na arquitetura do modelo foi proposto diversos 

módulos: aplicação para dispositivos móveis, aplicação web para acesso via 



 

 

32 

browser, um servidor web REST permitindo a comunicação a entre as diferentes 

plataformas. O modulo responsável pela aplicação web via browser não foi 

desenvolvido, devido a limitação do tempo.  

Um protótipo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o modelo proposto. 

Este protótipo foi submetido a avaliação por um grupo de usuários. Este grupo de 

usuários avaliou o aplicativo através da execução de tarefas, permitindo assim a 

mensuração da eficácia e eficiência, esse mesmo grupo de usuários avaliou o 

protótipo no que diz respeito a satisfação, avaliação feita através de um conjunto de 

afirmações utilizando a metodologia TAM. Em ambas as avaliações os resultados se 

mostraram bons, não obtendo nenhuma resposta negativa. O mobiPEP apresentou 

uma aceitação de praticamente 80% como “concordo plenamente” demonstrando 

uma boa aceitação. O aplicativo desenvolvido apresentou uma ótima avaliação no 

quesito de usabilidade da aplicação, uma vez que obteve praticamente 90% de 

aprovação. Na avaliação dos cenários utilizando a ciência de situação, o aplicativo 

se comportou da maneira esperada, demonstrando que a parte responsável pela 

avaliação das situações e das regras está funcionando corretamente, 

disponibilizando alertas para os pacientes e médicos, assim, auxiliando e 

contribuindo para uma agilidade no tratamento. 

Em comparação com os trabalhos relacionados, nenhum dos sistemas 

explorava mecanismos de ciência de situação. Na sua grande maioria os trabalhos 

estudados são focados em um tipo de usuário específico (médico ou paciente), 

enquanto que o mobiPEP possibilita ambos os perfis utilizarem e ainda permite que 

haja uma interação entre o médico-paciente e vice-versa. Em nenhum dos trabalhos 

foi citado a utilização de sensores para a realização da coleta dos dados. 

Existem algumas oportunidades de melhorias para o modelo em trabalhos 

futuros. Uma das possibilidade é a utilização de mecanismos de gamification, de 

modo a incentivar o uso do aplicativo por parte dos usuários. Outra possibilidade é 

na área de integração com sensores e equipamentos hospitalares, que não foi 

desenvolvida no protótipo de avaliação. Além disso, disponibilizar a solução para 

outras plataformas como iOS e Windows Phone. Outra abordagem possível seria a 

utilização de ontologias, bem como a ampliação da utilização da ciência de contexto 

para outras funcionalidades além dos sinais vitais. 
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mobiPEP: A ubiquitous model of Electronic Patient Health  

 

Abstract: The current paper describes the modeling of a system of personal health 
record patient-focused and exploring the situation-awareness and alerting in case of 
anomalies. The model was developed taking into account concepts of mobile and 
ubiquitous computing and situation-awareness and has focus on vital signs. The 
mobiPEP model includes the development of a complete architecture, however, for 
the evaluation of the application only the prototype developed to mobile devices. The 
article presents the model since its modeling, definition of requirements, choice of 
technologies to the development of a prototype for the Android platform. The 
application was evaluated in terms of usability, measuring the effectiveness and 
efficiency, and user satisfaction. Some scenarios were developed for the evaluation 
of rules based on situation-awareness. The results obtained in the evaluations were 
positive, with almost 90% approval regarding the ease of use and about 80% 
approval regarding the usefulness of the application, demonstrating the interest 
acceptance by users in relation to the proposed model by mobiPEP. 

 

Keywords: Personal Health Record, Vital Signs, Ubiquitous Healthcare, Mobile 
Computing, Ubiquitous Computing. 
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