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RESUMO  
 

As emergências hospitalares comumente utilizam de comunicação entre os paramédicos das ambulâncias e os 

médicos de plantão para que seja passado todo tipo de informação sobre o paciente que chega a determinada 

emergência como, por exemplo, batimentos cardíacos, tipo sanguíneo, traumas, alergias, medicação aplicada, ou 

seja, todas as informações relevantes ao atendimento de urgência de um determinado paciente. A proposta é a 

criação de um sistema que agilize toda esta comunicação, ambulância (unidade móvel de atendimento) - Emergência 

(hospital), utilizando a computação móvel. 

 

PALAVRAS CHAVE 
 
Comutação móvel, Computação pervasiva, Telemedicina.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A gestão e utilização da informação e do conhecimento constituem a essência das atividades profissionais e do 
processo decisório na prática de saúde.  Os registros de saúde, dentre os quais o mais importante é o prontuário 
médico, que em situações de emergência médica são representados em papel e/ou até em conversas informais entre os 
paramédicos e médicos de plantão, estes prontuários de atendimento de urgência vem sendo mantidos em uma 
variedade de formatos, conteúdos e locais diferentes. A impossibilidade de acesso, integração e comunicação ágil de 
dados de pacientes individuais resulta em uma conjuntura escavacada do progresso dos problemas de saúde 
individuais em acidentes. A dificuldade de recuperar e repassar qualquer informação gerada de um atendimento de 
urgência da forma mais padronizada e legível possível se torna ponto fundamental em um atendimento de urgência 
para que se aumente a qualidade do atendimento e assim acrescentando maior chance de sucesso no atendimento ao 
paciente conduzido. 
 
Segundo Sabbatine (1995) os artifícios básicos de tomada de decisão na medicina são: a coleta de dados, decisão, 
ação e avaliação, todas conectadas a um registro médico seguindo uma ordem determinada. A tecnologia da 
informação voltada para área da saúde e na prestação de serviços da saúde tem impelido a uma crescente demanda 
por subsídios que colaborem com o desempenho do atendimento médico, visando realizar melhores serviços em 
menores custos e tempo para maior quantidade de pessoas possíveis. 
 
Este trabalho propõe a implementação de um sistema de computação móvel que vise realizar a transferência de 
informações em caso de um atendimento através do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A 
utilização da computação móvel neste caso se torna ponto decisivo para o funcionamento do sistema que está sendo 
proposto. 
 
Com a evolução dos dispositivos móveis e a alta conectividade hoje possível em grandes cidades, modernos serviços 
se tornaram possíveis, a integração e execução de aplicativos dinâmicos, aplicações gráficas com a visualização e 
transmissão de figuras e fotografias digitais, trazendo para si o conceito de computação pervasiva. 
 

2. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTES 
 
O Institute of Medicine of the National Academies (IOM, 1997), percebe que o prontuário eletrônico do paciente 
(PEP) é “um registro eletrônico que reside em um sistema de informação designadamente criado para apoiar os 
usuários fornecendo acesso a um completo conjunto de dados exatos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros 
recursos, como links para bases de conhecimento médico”. 
 
A Computer-based Patient Record Institute determina o prontuário eletrônico ressaltando que “um registro 
computadorizado de paciente é informação mantida eletronicamente sobre o estado de saúde e os cuidados que um 
indivíduo recebeu durante toda sua vida”. 
 



Dentre as várias definições mencionadas, o PEP ocasionalmente é definido também em diferentes designações, no 
entanto às vezes são usadas como sinônimos e possuem algumas diferenças, por exemplo: registro do paciente 
baseado em computador, registro eletrônico de saúde, registro eletrônico do paciente. 
 
Digitalizar a documentação de um paciente não deve ser admitido como um prontuário eletrônico, uma vez que não 
traz mudanças no comportamento e não permite a formatação da informação. O PEP é um meio físico em forma de 
repositório onde as informações de saúde, clínicas e administrativas estão armazenadas no decorrer de toda vida de 
um indivíduo, e desta forma muitos melhoramentos podem ser obtidos nesta forma de armazenamento.  Os principais 
benefícios que podem ser destacados com os prontuários eletrônicos serão: acesso rápido aos problemas de saúde e 
intervenções atuais; acesso a conhecimento científico atualizado com conseqüente melhoria do processo de tomada 
de decisão; melhoria de efetividade do cuidado, o que por certo contribuiria para obtenção de melhores resultados dos 
tratamentos realizados e atendimento aos pacientes; possível redução de custos, com otimização dos recursos. 
 

3. A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MÉDICO 
 
A variabilidade humana além de tornar a prática médica mais difícil e interessante, muitas vezes dificulta a geração 
do conhecimento médico. Os processos gnosiológicos e cognitivos abrangidos na evolução do conhecimento médico, 
de maneira geral, a ciência médica evoluiu em paralelo às outras áreas do conhecimento humano, começando com o 
próprio gênero Homo há mais de dois milhões de anos, quando os primeiros curandeiros invocavam deusas e 
produziam poções pouco tragáveis onde os pobres doentes eram obrigados a engolir. A totalidade das diversas 
crenças pelo mundo afora, sempre impôs a doença a espíritos, bruxaria ou até intervenção divina. A ciência médica 
então trouxe os problemas de saúde para uma forma mais real, onde a doença passa a ser compreendida como 
inadequação, ou a um ruim funcionamento do organismo de uma pessoa doente.  
 
A medicina é aprimorada em evidências e fundamenta-se na tentativa de aperfeiçoarmos nossa ignorância por meio 
de uma sinopse das evidências contidas nas bases de dados locais e especialmente, na literatura internacional como 
também na grande base de dados universal do conhecimento médico, disponível na Internet. 
 
Quando estamos falando da Construção do Conhecimento Médico temos que citar as três revoluções conceituais e 
tecnológicas que marcam a medicina do século XXI, a medicina é fundamentada em evidências, a medicina pós-
genômica e a medicina darwinista, entende-se claramente à conclusão em que a parte “artística” da medicina 
(conhecida pelo eufemismo de ars curandi) tem base em nossa ignorância por lidarmos com a grande variedade 
humana. 
 
À medida que tais revoluções conceituais são estudadas e incorporadas ao trabalho clínico, se torna claro a 
variabilidade humana e que quando bem entendida, faz com que a medicina fique cada vez mais ciência e menos arte. 
É necessário que fique entendido que o conceito de arte médica é neste objeto de estudo entendido como a aplicação 
dos processos cognitivos de natureza heurística. Desta forma é claro e compreendido a importância de um grande 
repositório de conhecimentos médicos para um aumento no desempenho de atendimento hospitalar e necessário para 
ajudar acerca de certas situações clínicas, quase sempre devido à diversidade humana já que a variabilidade gera 
incertezas. 
 
 

4. O PADRÃO DE TRANSMISSÃO E REGISTRO DE DADOS EM SAÚDE 
 
 Á tempos que todos nós, utilizamos símbolos para a comunicação inteligível. Nos dias de hoje, a informática e o 
processamento digital da informação alterou relevantemente as formas de armazenamento, processamento e 
transmissão de dados. No entanto, independente do meio de utilização da mídia, a representação e troca de 
informações podem ocorrer de forma compreensível entre os usuários de um sistema de comunicação, para que isto 
exista serão necessárias pelo menos duas condições básicas: definição de um vocabulário comum para reprodução e 
registro de conceitos e que a comunicação ocorra de acordo com algumas regras compartilhadas pelos usuários.  
 
Este aspecto claro e simples do processo de comunicação lingüística se torna imprescindível para entendermos o 
engenho de elaboração e aplicação de sistemas voltados para área de saúde. 
 
Na área da saúde, existem várias pesquisas voltadas para sistematização da informação. Em adjacência a classificação 
de diagnósticos, a iniciativa foi feita em 1662 por John Graunt quando ele propôs uma tipologia de diagnósticos 
contendo 60 categorias de doenças (London Bills of Mortality, 1662). Outros projetos relacionados com a criação de 
modelos classificatórios em Medicina são: o Genera Morborum de Carolus Linnaeus (1763), o Nosologia Methodica 
de François Bossier de La Croix (1768), e a Synopsis Nosologica Methodicae de William Cullen (1785). Em 1853, 
no 1º. Congresso Mundial de Estatística, quando se pretendeu comparar freqüências de doenças em diferentes 
agrupamentos populacionais ficou evidente que seria necessário a uniformização da linguagem médica. 
 
Jacques Bertillon em 1886 criou uma classificação, com 161 categorias de diagnósticos. Ele apresentou sua 
classificação no congresso de Chicago em 1893, e sua classificação foi assumida por diversos países. Esta foi à base 
da CID - Classificação Internacional de Doenças, sendo de fundamental importância para a organização, recuperação 
e análise de informações em Medicina.  
 



Após todo o século de evolução, hoje já existem inúmeras organizações nacionais e internacionais dedicadas para a 
elaboração destes padrões. A de maior expressão é a ISO (International Standards Organization), que é responsável 
pela padronização/normatização em diversas áreas. Na área de informática em saúde, a ANSI-HISB (American 
National Standards Institute – Healthcare Informatics Standards Board) coordena diversas organizações que 
trabalham com a criação de padrões nos Estados Unidos. 

 
5. COMPUTAÇÃO PERVASIVA 
 
Imagine-se como um médico entrando em um hospital, portando um palmtop. Imagine agora que, ao entrar no 
hospital você é informado que existe um paciente em fase terminal na UTI. “Que pena!”, você pensa, pois até aonde 
você sabe, a UTI fica no 21º andar e não dará tempo para você chegar antes que ele venha a falecer. Felizmente seu 
palmtop “sabe” que te informar todo o prontuário do paciente. Além disso, o mesmo interagindo com os outros 
dispositivos existentes no hospital, “descobre” e informa em tempo real alguns dados importantes sobre a atual 
situação deste paciente, como por exemplo: batimentos cardíacos, pressão arterial, tipo sanguíneo, remédios 
ministrados aplicados, quantidade de soro aplicado. O palmtop informa também, para sua sorte, todos os 
procedimentos tomados pela equipe médica de plantão, a qual você encontrará em menos de dois minutos. Diante 
destas informações o palmtop pode mostrar ainda possíveis intervenções que não foram realizadas, sugerindo novos 
medicamentos que possam melhor ou estabilizar o quadro clinico do paciente. Então “isto é ótimo”, sabendo que não 
terás muito tempo para chegar a UTI já estás no elevador e precisas tomar alguma decisão de urgência por que seu 
palmtop informou em tempo real que os batimentos cardíacos estavam diminuindo segundo a segundo, prontamente 
você pega seu palmtop e encaminha uma mensagem para a enfermeira chefe da UTI e manda aplicar certa quantidade 
de adrenalina no paciente, que bom você salvou mais uma vida. Agora já na UTI você pode tomar todas as 
providências cabíveis ao paciente. Daí então você lembra que o seu consultório é no mesmo hospital e precisas saber 
quais os horários das consultas marcadas, então prontamente pegas o palmtop abre o seu consultório virtual e através 
dele você coleta as informações sobre as consultas e descobre que ainda tem tempo para realizar um lanche. 
 
Interessante não?  Apenas de posse de um simples dispositivo móvel você poderia realizar estas ações de qualquer 
lugar e em qualquer hora. E não é apenas isso; todas as tarefas acima realizadas foram feitas da forma mais natural 
possível, levando-se em conta a realidade de um médico, como se a computação estivesse mesclada ao seu dia a dia. 
Desta forma se contextualiza de um formato bastante simples um cenário da computação pervasiva, que foi idealizada 
por Mark Weiser (Weiser, 1991). 
 
Dispositivos baratos, com baixo custo de energia e infra-estrutura de rede sem fio são os três elementos básicos para 
que se exista o conceito de computação pervasiva. Quando Weiser fez as afirmações acima citadas, as tecnologias de 
hardwares e softwares não estavam preparadas para suportar o paradigma da computação pervasiva. A comunicação 
sem fio, como as utilizadas atualmente, não estavam disponíveis ou não estavam portados dentro dos dispositivos 
móveis. Desta forma as aplicações pervasivas não poderiam ser compreendidas nem desenvolvidas. 
A partir do momento em que começaram a criar dispositivos móveis mais poderosos, em termos de processamento e 
disposição de memória, fez com que fosse possível implementar aplicações mais complexas.  
 
Quando estamos falando de redes de computação pervasiva, temos que nos preocupar com os detalhes envolvidos na 
comunicação dos sistemas computacionais e o ambiente. Desta forma os estudos são voltados diretamente para a 
criação de interfaces de redes sem fio, sistemas embarcados e até protocolos como os de transporte, roteamento e 
mobilidade. 
 

6. TRANSMITINDO E ARQUIVANDO IMAGENS MÉDICAS 
 
A utilização de imagens diagnósticas como base de informação integrante ao Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 
é patente. Em casos de cirurgia plástica, dermatologia, por exemplo, mostra que não apenas a descrição textual é 
capaz de substituir a informação representada por uma simples imagem. 
 
Em qualquer sistema digital de prontuário devemos considerar as visualizações de dados do paciente. A propriedade 
principal das imagens, o seu grande tamanho, faz com que sejam tratadas de forma diferenciada em relação aos 
outros dados que são armazenados no prontuário. Um bom exemplo é se fomos citar uma única imagem de raios-X 
digital, esta ocuparia dependendo da resolução, algo em torno de dois a sete mega bytes. Na utilização de um sistema 
pervasivo onde teríamos tanto o prontuário do paciente disponível quanto a visualização de qualquer exame em 
tempo real se torna fator central garantir o arquivamento e a transmissão eficiente do enorme volume de dados 
representado pelos exames médicos envolvendo imagens. 
 
O arquivamento modelo de forma adequada, codificado e com anotações, aceitam a realização de pesquisas e 
cruzamentos mais seguros, sendo capaz de gerar novas hipóteses e conhecimentos clínicos. Outro ponto fundamental 
em que devemos ter bastante atenção é a transmissão segura e sigilosa de dados entre interessados, mesmo que 
localizados em regiões remotas ao ambiente, com esta segurança se permite a discussão de casos complexos e o 
acesso distribuído a prontuários eletrônicos ou a situação atual de um determinado paciente, pelo clínico em 
atendimentos emergenciais ou regulares. 
 



 
 
Figura 1. Representação Conceitual de um Sistema integrado de informações médica. 

 
A ilustração representa a forma conceitual de um sistema integrado de informações médicas. No lado esquerdo é 
representado o modelo simples da seqüencia de processos importantes para a realização de algum atendimento 
genérico de com ou sem imagens. Temos o Cadastro do Paciente, Agendamento, exame (incluindo todos os 
procedimentos necessários à sua execução) e Laudo (fruto final do exame). Esta representação é seguida pela 
comunicação com o Bancos de Dados (HI, sistemas de informações Hospitalares e PACS, Sistema de Comunicação e 
Arquivamento de imagens) que, conseguinte, também mantêm relacionamento direto entre si uma aplicação 
visualização, prontuário eletrônico de pacientes, o PEP, aproveitando informações de todos estes Bancos de Dados 
nos permite realizar a integração de dados identificativos, relatórios textuais e imagens. 
 

7. COMPUTAÇÃO MÓVEL 
 
Computação móvel foi criada a partir de um paradigma no qual os usuários poderiam levar seus computadores 
pessoais para onde estiverem e sempre mantendo alguma conectividade com outras máquinas. Nos anos 80 foi 
possível a fabricação de computadores portáteis e que podiam ser conectados a internet através de um mondem e uma 
linha telefônica. Com a evolução tecnológica trouxe maior funcionalidade e desempenho muito melhor a estes 
equipamentos, um exemplo disto é o atual notebook que traz diversas formas de comunicação sem fio como, por 
exemplo, WiFi, Bluetooth infraRed e até 3G. 
 
Outra ramificação da computação móvel nos trouxe o computador de mão, handheld computing, a utilização de 
equipamentos que cabem na palma da mão, incluindo também os telefones móveis, os assistentes digitais pessoais, 
PDAs – Personal Digital Assistants. Possuindo uma característica de ser utilizado para uso geral, os PDAs são 
capazes de executar e portar diversos tipos de aplicações, porem se compararmos aos laptops, tem menor tamanho, 
menor capacidade de bateria, também possuem menos poder de processamento, uma tela menor dentre outras 
restrições porem em termos de conectividade os PDAs não deixam a desejar se comparados aos notebooks. 
Estudos provam que a computação de mão tem seguido uma interessante tendência, está existindo uma confusão na 
diferenciação entre PDAs, telefones móveis e equipamentos de mão de finalidade específica, como por exemplo, as 
câmeras digitais. Vários tipos de telefone móvel possuem funcionalidades de computação do tipo PDA, tendo em 
vista que executam alguns dos seguintes sistemas operacionais; Linux, Symbiam, ou Microsoft Mobile. Os PDAs e os 
telefones móveis geralmente têm câmeras, leitores de código de barras, teclados e até outros acessórios, fazendo deles 
uma alternativa aos equipamentos de mão de finalidade específica. Podemos citar o exemplo de um usuário que 
queira tirar fotografias digitais, este pode utilizar uma câmera, mas também pode utilizar um telefone móvel ou 
também pode utilizar o seu PDA. Desta forma é fácil afirmar que todos estes equipamentos também podem possuir 
uma alta combinação de conectividade sem fio. 
  

8. TELEMEDICINA 
 
Conhecida simplesmente como a utilização da medicina a distância, a Telemedicina e uma aplicação da telemática 
médica. Já quando estamos falando de telemática estamos nos referindo pura a simplesmente o aproveitamento 
integrante de informática e telecomunicações á medicina. Na Telemedicina existem diversas subdivisões como a 
telesonografía, telecirugía, consulta médica, TV radiologia, Remote Thermal Digital Imaging Diagnóstico - RTDID 
(Diagnóstico remoto por imagenología digital térmicoa), etc. 
 



 
 
Figura 2  Exemplo de um Sistema Dermatológico aplicando o conceito de telemecina[2]. 
 
A evolução dos dispositivos de telecomunicações é muito acelerado e conseqüentemente desaproveitado em demasia 
e ainda mais na área de saúde, uma área onde a informática e as telecomunicações trariam grandes benefícios e desta 
forma trazendo uma grande redução de custos, de maneira especial agora, em virtude das consultas médicas estarem 
sendo executadas com mais agilidade, porém com o grande aumento do volume e o mau aproveitamento desta 
tecnologia é natural que a qualidade vem caindo. Conseqüentemente leva a um aumento de custos pelos tratamentos 
das complicações de doenças não detectadas previamente. 
 
Podendo ser aplicada em todos os campos médicos, incluindo cirurgias, a Telemedicina, no entanto, não é aplicada 
nas mais simples aplicações onde se utilizada nos permitiria a maior redução de custos em virtude de uma maior 
eficiência, cobertura e qualidade. Na Medina temos como base o diagnóstico, é nele onde temos as aplicações, mas 
simples que poderiam ser utilizadas com a Telemedicina. Com estas aplicações poderíamos realizar o aumento na 
eficiência, qualidade, agilização dos resultados, redução de tempo, com custos de transforme de enfermos, equipes 
médicas, ou seja, uma grande economia fazendo com que as atividades médicas fiquem menos custosas. 
 

 
 
Figura 3 – Representação Amplicada de um Sistema ON-LINE de Diagnósticos a Distância[2]. 
 



A implementação da Telemedicina a todo ramo médico, ao contrario do que se pensa é muito menos custosa do que 
se imagina. As novas tecnologias de Comunicação devem ser aplicadas em medicina porem requer conhecimento, 
criatividade e experiência para pô-las em prática. 
Sabido que o conhecimento na telemática médica é muito limitada e ainda no momento em que um proposta de uma 
aplicação é apresentada esta é normalmente recusada, isso impede a diminuição dos custos, conseqüentemente o 
aumento da qualidade, eficiência que a informática e as telecomunicações nos permitem e são desperdiçadas. 
 
 

9. SISTEMA UBÍQUO EM AMBIENTE HOSPITALAR DE URGÊNCIA 
 
O SAUM, Sistema de Assistência a Urgência Médica, visa deixar mais simples e prático a comunicação entre as 
equipes paramédicas móveis e os médicos de plantão em emergências hospitalares.  
Os paramédicos em UTIs móveis, médicos de plantão e computadores de diversos hospitais estarão interligados a 
uma central onde poderão compartilhar diversas informações.  A finalidade desta integração poderá facilitar, por 
exemplo, esta determinada situação: Uma equipe em uma UTI móvel recebe um chamado para realizar o socorro em 
uma determinada avenida do centro da cidade, em chegando ao lugar à equipe realiza todos os procedimentos de 
primeiros socorros provenientes de seu ofício, ao embarcar o enfermo na UTI móvel (ambulância), após cinco 
minutos de deslocamento do acidente, o quadro médico do enfermo piora de maneira drástica, o paramédico já 
esgotou suas ações e não sabe, mas o que ser feito, de posse do seu Palmtop, o paramédico entra em contato, através 
do SAUM, diretamente com o Palmtop do médico de plantão no hospital destino.  
 
De pronto o médico recebendo a solicitação levanta por meio do sistema todos os procedimentos realizados pelo 
paramédico, de posse de todas estas informações o médico sugere outro procedimento, agora via voz, e solicita a 
imagem do enfermo, enquanto o paramédico ouvindo as instruções do médico de plantão realiza os procedimentos, o 
enfermeiro assistente, que está na UTI móvel, liga a câmera do Palmtop e em tempo real filma todo o procedimento 
que está sendo realizado pelo paramédico, sob as instruções do médico de plantão. 
 

 
Figura 4 – Representação de uma consulta remota de Leitura Cardíaca – Médico local e Paciente na unidade 
móvel. 
 
Após todos os procedimentos e a melhora do enfermo, o próprio médico que estava passando as instruções já informa 
à ambulância que o determinado hospital onde se encaminharia o enfermo não tem mais vagas, desta forma o próprio 
médico através do palmtop e utilizando o SAUM convoca outro médico de plantão em outro hospital, mas agora não 
para o palmtop do outro médico e sim para o computador central do outro hospital, este já sabendo disponibilidade da 
vaga, informa a aceitação deste novo paciente, e por meio de mensagem vista e sonora no telão central da emergência 
informa a chegada em cinco minutos desta ambulância informando as condições atuais de saúde deste paciente como 
também disponibilizando todo prontuário médico e procedimentos realizados pela equipe de paramédicos que o 
encaminha. 
 
O interessante de se notar é que apenas nesta situação de atendimento nós temos a utilização de pelo menos três 
cenários. O primeiro é a comunicação da UTI móvel e o médico, onde o paramédico solicita melhores instruções para 



proceder no atendimento, o segundo cenário seria o acompanhamento médico remoto, onde o médico passa as 
instruções por voz e solicita a filmagem em tempo real transmitida para o Palmtop do médico, e o terceiro cenário 
seria a comunicação entre o Palmtop e o computador central do hospital. 
 

9.1 Domínio do Sistema SAUM 
 
O SAUM, será um sistema com módulos desktops e embarcado, para construir softwares embarcados precisamos ter o 
conceito de independência de plataforma em um contexto que prevê a utilização de diversos modelos de hardware e 
de software. Para atender tal característica a proposta é adotar a tecnologia JAVA por possuir atributos que 
compreendem atributos adequados de portabilidade para este tipo de aplicação. 
A linguagem J2ME, (Java 2, Platform Micro Edition) é uma versão específica da linguagem JAVA que vai permitir a 
interação entre fornecedores dos mais diversos dispositivos. 
 

 
Figura 5 – Proposta de Arquitetura na Plataforma JAVA para o SAUM. 

 
A visão geral do sistema está da proposta da forma em que todos os dispositivos móveis se comunicarão através de 
um Satélite e este satélite ligado a um computador central que proverá todos estes serviços. 
Os dispositivos móveis como também os desktops poderão através do SAUM trocar mensagens e serviços diretamente 
um com os outros. 
 

 
Figura 6 – Ilustração da visão geral de funcionamento do SAUM. 
 
 
 
 



10. CONCLUSÃO 
 
Este trabalho propôs a construção de uma ferramenta para prover suporte à execução pervasiva em ambientes 
hospitalares, através de uma arquitetura enxuta e de fácil compreensão e entendimento. 
Foi apresentada também a importância da utilização da tecnologia voltada para saúde, Telemedicina com o apoio da 
telemática. Provando também que se utilizarmos os benefícios trazidos pelas telecomunicações teria uma redução no 
tempo de espera em hospitais, menores custos em procedimentos médicos e conseqüentemente uma melhor qualidade 
no serviço e assim aumentando a probabilidade de sucesso em atendimentos médicos.  
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