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RESUMO 

CRISPIM JUNIOR, Carlos Fernando. Análise de Tecnologias para Dispositivos Móveis: Um 
Estudo de Caso na Área da Saúde. Itajaí, 2006. 190 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Ciência da Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, 
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2006.  
 
Este trabalho apresenta um estudo sobre as tecnologias de desenvolvimento na área de Computação 
Móvel (CM) de forma a comparar e selecionar as mais aptas; e a implementação de protótipos de 
aplicações nessas tecnologias para área da saúde de forma a corroborar a análise. A área da saúde 
alvo da aplicação foi a Cardiologia, abordada através de um estudo de caso referente a pacientes 
que sofrem de doenças cardíacas, e seu atendimento emergencial deve ser efetuado de forma rápida 
e bem elaborada. Procura-se aumentar as chances de sobrevivência desses pacientes 
disponibilizando o respectivo histórico de saúde através de dispositivos móveis, de forma a tornar o 
atendimento mais consciente. Tendo em vista que a Computação Móvel é a área da informática que 
tem por objetivo garantir mobilidade ao usuário de suas aplicações, elucidaram-se as tecnologias 
mais aderentes ao desenvolvimento de aplicações dessa área, realizando um estudo das mesmas e 
das soluções semelhantes já existentes. Além disso, foram pesquisados conceitos, riscos e restrições 
dos dispositivos de alta mobilidade do ramo, como telefone celular, PDA e smartphone. Dentre os 
pesquisados, os telefones celulares e smartphones se mostraram mais adequados por disponibilizar 
mobilidade, capacidade de acesso às redes de telefonia e de dados, além de terem se popularizado 
nos últimos anos. Com a análise e seleção das tecnologias mais aptas, desenvolveram-se protótipos 
nas tecnologias WALL e J2ME, ambas de diferentes arquiteturas, para estudar vantagens e 
desvantagens de cada abordagem, levando em consideração inclusive à vulnerabilidade dos dados 
transmitidos. Essas aplicações foram testadas tanto funcionalmente, como em sua ergonomia e 
usabilidade perante uma amostra de usuários pertencentes a área da Saúde e da Computação, 
atingindo média de 95,6 % de aprovação nas questões do formulário de avaliação. Essas aplicações 
e a análise de desenvolvimento realizada foram estruturadas de forma a servir de modelo para 
construção de produtos mais avançados e expansíveis, com aplicação em alas hospitalares e 
clínicas. Esses produtos, por exemplo, eliminam a necessidade do papel pela parte de enfermeiros e 
médicos plantonistas, tal como quaisquer outros especialistas em que a digitalização dos dados do 
paciente em um computador fixo é dispendiosa em custo, tempo e recursos humanos. 
 
Palavras-chave: Computação Móvel. Informática na Saúde. Atendimento Emergencial. 
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ABSTRACT 

This work presents a study about the technologies of development in the Mobile Computer (MC) 
area to compare and select the most qualified; and the implementation of prototypes of applications 
in these technologies for health area to confirm the analysis. Cardiology was the target health area 
of the application, it was approched through a case study regarding about the patients who suffer 
from cardiac illnesses, and its emergencial medical care must be effected of fast and well 
elaborated form. It is tried to increase the possibilities of survival of these patients turning possible 
the respective description of health through mobile devices, in order to become the medical care 
more conscientious. As the Mobile Computer is the area of the computer science that has as 
objective to guarantee mobility to the user of his/her applications, more adherent technologies  to 
the development of applications of this area had been elucidated, carrying out a study of the same 
ones and the similar solutions have already existed. Moreover, concepts, risks and restrictions of 
the devices of high mobility of the branch had been searched, such as cellular telephone, PDA and 
smartphone. Among the searched ones, the cellular telephones and smartphones had shown more 
adequated because they turn possible the mobility, capacity of access to the telephone and data 
nets, besides they turned popular last years. With the analysis and selection of more qualified 
technologies, prototypes in WALL and J2ME technologies had been developed, both in different 
architectures, to study advantages and disadvantages of each approach, considering also the 
vulnerability of the transmitted data. These applications had been tested as functionally as in its 
ergonomics and usability before a sample of users that belong to the health and the computer area, 
reaching the average of 95,6% of approval in the questions of the evaluation form. These 
applications and the analysis of development that were carried out, they had been structuralized to 
serve of model for construction of more advanced and expandable products, with application in 
hospital and clinical sections. These products, for example, eliminate the necessity of the paper by 
nurses and duty doctors, as any other specialists in which to type the patient’s data in a desktop 
computer is expensive in cost, time and human resources. 
 
Keywords: Mobile Computing. Computing in Health Care area. Emergencial Attendance. 
 



1 INTRODUÇÃO 

Com a popularização das aplicações web e o início da utilização das mesmas em 

dispositivos móveis, somados aos crescentes avanços tecnológicos e a proliferação da informática 

na área da saúde pode-se dizer que a Computação Móvel (CM) está encontrando uma vertente de 

desenvolvimento na área da saúde, tanto nas questões internas como externas ao paciente 

(TURISCO e CASE, 2001). 

O Brasil, por exemplo, é destaque na América Latina como detentor do maior número de 

assinaturas da tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications) (Figura 1), a qual é 

utilizada como padrão de comunicação entre os telefones celulares de operadoras com alto nível de 

satisfação do cliente (Figura 3), como a TIM e a Claro. 

No contexto mundial, a fabricante finlandesa de produtos para CM, Nokia, lançou no 

mercado 41 novos modelos de telefones com padrão de sofisticação entre intermediários e 

sofisticados em 2005, além de alcançar 62 votos excelentes dos 100 candidatos da pesquisa entre os 

consumidores da área (Figura 2) (ALENCAR, 2006). 
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Figura 1. Líderes em Tecnologia GSM na América Latina (2006) 

Fonte: Adaptado da Alencar (2006). 
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Figura 2. Pesquisa de Satisfação sobre os Fabricantes de Celulares (2006) 

Fonte: Adaptado da Alencar (2006). 
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Figura 3. Pesquisa sobre Qualidade das Operadoras de Telefonia no Brasil (2006) 

Fonte: Adaptado da Alencar (2006). 

Naturalmente a evolução da CM impulsionada pela combinação dos itens: dispositivos 

móveis, conectividade e sistema de informações centralizado, cada qual com considerações em 

performance, riscos e custo (TURISCO e CASE, 2001), gerou uma demanda por novas aplicações 

que aproveitassem os novos recursos. Essas aplicações são diretamente afetadas pelas restrições de 
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capacidade de processamento e armazenamento dos dispositivos, além da falta de padronização das 

plataformas e diversidade de arquiteturas de hardware existentes.  

Muitos desses dispositivos já utilizam sistemas operacionais que amenizam as disparidades 

entre os aparelhos durante o desenvolvimento, como o Symbian ou o Windows CE (Compact 

Edition). Outros se baseiam em plataformas tecnológicas que suportam uma tecnologia comum, 

como o Java/J2ME (Java 2 Micro Edition). Em outros casos o desenvolvimento é baseando na 

Internet, pois muitos dispositivos móveis ainda possuam severas restrições, sendo que através das 

linguagens de marcação o processamento está destinado ao servidor da aplicação, e a 

compatibilidade é garantida para os que possuem a mesma especificação WAP (Wireless 

Application Protocol). 

A fim de contornar as disparidades de processamento, vários modelos de processamento 

distribuído, ou mesmo variações dos mesmos, podem ser utilizados a fim de alcançar uma melhor 

performance. Dentre esses modelos, a arquitetura cliente-servidor tem se destacado por poder 

manter todo processamento do lado servidor, encarregando o lado cliente de apenas visualizar as 

informações (COMER, 2001). Sua grande vantagem está na compatibilidade que oferece às 

aplicações, alvo da maioria dos desenvolvedores da área de CM. 

Dentre as tecnologias de desenvolvimento aplicáveis a essa arquitetura têm-se o PHP 

(Hypertext Preprocessor) e o JSP (Java Server Pages), que aplicam o modelo cliente-servidor e tem 

a possibilidade de suportar as linguagens do padrão WAP da Internet Móvel. Esse padrão hoje se 

encontra na segunda versão, utilizando o XHTML (Extensible Hiper Text Markup Language) – MP 

(Mobile Profile) (WAPFORUM, 2002). 

Uma solução interessante para a Internet Móvel é o projeto WURFL (Wireless Unified 

Resource File Language), cujo objetivo é desenvolver aplicações compatíveis com as diversas 

linguagens de visualização desenvolvidas para o WAP. Esse projeto mantém uma base de arquivos 

XML (eXtensible Markup Language) com as especificações de diversos dispositivos, categorizados 

a partir das semelhanças entre os dispositivos de cada fabricante. Como exemplos dessas 

especificações pode-se citar o tamanho de tela, a linguagem de marcação suportada, o suporte a 

cores e a codificação de caracteres. Seu uso é livre e possui o código aberto e utilização livre, sendo 

que a base de especificações é atualizada por contribuições do mundo inteiro (PASSANI, 2006). 
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Outras tecnologias que merecem destaque são o C++, o SuperWaba para PDA (Personal 

Digital Assistant), o  Java/J2ME, o MEVB (Microsoft Embedded Visual Basic) da Microsoft, entre 

outros. O J2ME, por exemplo, tem entre suas vantagens a compatibilidade, pois se baseia no 

conceito de máquina virtual (MV), o qual permite uma abstração de plataforma e dispositivo, 

possibilitando a escrita de aplicações uma única vez, compatível com um grupo de dispositivos que 

compartilhem o mesmo tipo de MV (JODE, 2005).  

O âmbito desse projeto se concentrou em estudar as principais tecnologias para 

desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, tanto para PDA como para dispositivos de 

telefonia celular, sendo que o projeto de aplicação pretendido se destinará a aparelhos de telefonia 

celular, e o estudo foi abrangente devido a estar havendo uma convergência entre dispositivos de 

telefonia celular e PDA. 

O enfoque dos protótipos desenvolvidos foi na área da informática aplicada à saúde, 

principalmente por se possuir conhecimentos da área pelos trabalhos desenvolvidos anteriormente 

com Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP).  

O conteúdo da área afim foi extraído de um estudo de caso da especialidade de Cardiologia, 

voltado a Enfermagem e Medicina emergenciais, sendo que os dados foram obtidos através de 

colaboradores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UNIVALI (Universidade do Vale do 

Itajaí).  

O domínio do problema abordado na área da saúde foi o suporte a mobilidade de 

informações críticas que possam vir a melhorar o tratamento de pacientes que possuam 

necessidades especiais, doenças cardíacas ou que tenham sofrido alguma outra complicação na área 

citada, e que estejam sobre primeiros socorros. 

As tecnologias de desenvolvimento foram escolhidas com base na análise tecnológica 

realizada, e somadas as informações do estudo de caso, realizou-se a construção de dois protótipos 

de aplicação em diferentes arquiteturas de processamento e tecnologias, corroborando a análise 

inicial e identificando as vantagens e as desvantagens de cada abordagem. Dentre as tecnologia 

selecionadas estão o J2ME, com parte do processamento no dispositivo móvel e parte no servidor, e 

a biblioteca WALL (Wireless Abstraction Library)/WURFL, com visualização no cliente móvel, e 

processamento no servidor. 
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Utilizaram-se conceitos de disciplinas ministradas no curso de Ciência da Computação como 

Redes II e Sistemas Distribuídos para definição da comunicação e distribuição do processamento 

entre os módulos do sistema, noções de Arquitetura de Computadores para o projeto e o 

entendimento do funcionamento dos dispositivos móveis. Conceitos de Engenharia de Software 

para o levantamento de requisitos, análise e projeto do estudo de caso, além de conceitos de Banco 

de Dados para criação do repositório de informações. Por fim, conceitos de Estrutura de Dados e 

Programação aliados às novas tecnologias para codificação do projeto do estudo de caso nas 

aplicações. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A constante evolução da informática na área da saúde demanda soluções práticas e ágeis. 

Hospitais e clínicas passam cada vez mais a automatizar suas tarefas procurando facilitar suas 

rotinas de trabalho. Porém a falta de recursos financeiros e técnicos, além da necessidade de se 

possuir um computador presente em cada sala para atualizar os dados nos sistemas de Prontuário 

Eletrônico tornam muitos projetos de informatização inviáveis ou restritos. 

As instituições procuram por soluções de baixo custo e que permitam mobilidade a seus 

profissionais, propiciando atendimentos mais rápidos e precisos. Pacientes pós-operatórios precisam 

de acompanhamento dos sinais vitais e monitoração de sua recuperação, caracterizando conceitos 

como Home Care e Telemedicina. Profissionais de atendimento emergencial geralmente não 

dispõem das informações do paciente ao prestar primeiros socorros, pacientes de UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo) e ambulatório necessitam de acompanhamento no leito. Esses casos são bons 

exemplos onde a utilização de formulários em papel é obsoleta e incômoda, isto porque os mesmos 

sofrem degradação pela ação do tempo e do uso, além de serem mais passíveis de perda e 

requererem maior esforço para manter uma estrutura organizada. 

Sendo assim, necessita-se desenvolver aplicações móveis voltadas para área da saúde de 

modo que às mesmas sejam expansíveis, reusáveis e capazes de atender as principais 

funcionalidades presentes na rotina de registro da informação nos Prontuários Eletrônicos do 

Paciente pelos profissionais de saúde.  
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1.1.1 Formulação do problema 

Os pacientes pós-operatórios do segmento de Cardiologia que possuem registros de sua 

história clínica em alguma instituição e que estejam sendo acompanhados, diretamente ou não, são 

alvos potenciais de situações de atendimento emergencial. Estes pacientes possuem um conjunto de 

informações básicas de sua saúde que contribui significativamente para a melhoria dos primeiros 

socorros, que ocorrem entre o local da emergência e o encaminhamento para a instituição de saúde, 

porém não são muitas vezes utilizados por estarem armazenadas nas instituições, juntando-se ao 

atendimento somente quando o paciente chega à mesma. 

1.1.2 Solução proposta 

Analisaram-se as principais soluções tecnológicas emergentes na área da Computação 

Móvel e as já aplicadas na área da saúde atualmente elegendo as mais adequadas ao contexto de 

prontuários eletrônicos móveis e assim desenvolveu-se protótipos funcionais destes prontuários 

eletrônicos nas tecnologias selecionadas a fim de corroborar a análise efetuada. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Esse trabalho tem por objetivo analisar as tecnologias existentes para desenvolvimento de 

aplicações via dispositivos móveis como telefones celulares e PDA, e implementar um estudo de 

caso na área da saúde com enfoque no atendimento emergencial do paciente nas tecnologias 

escolhidas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Este projeto possui os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar as principais categorias de dispositivos móveis; 

• Analisar as principais tecnologias de desenvolvimento para CM; 

• Analisar a área de aplicação do Estudo de Caso e os itens necessários para construção do 

mesmo; 

• Pesquisar as tecnologias de segurança para Dispositivos Móveis a fim de demonstrar 

suas aplicações e vulnerabilidades; 
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• Delimitar a melhor solução de desenvolvimento para o Estudo de Caso; 

• Implementar o Estudo de Caso; 

• Testar e validar a aplicação através de Simuladores e de um aparelho de telefonia 

celular; e 

• Formalizar a análise realizada em um relatório sobre as tecnologias e sua aplicação no 

estudo de caso ressaltando vantagens e desvantagens. 

1.3 METODOLOGIA 

A elaboração desse trabalho seguiu a Metodologia descrita nos seguintes passos: pesquisa e 

análise de soluções semelhantes, determinação do estudo de caso, análise e projeto do estudo de 

caso escolhido, estudo de uma metodologia de desenvolvimento, análise das tecnologias de 

desenvolvimento para CM, definição das linguagens que serão implementadas no estudo de caso, 

estudo das linguagens escolhidas e da arquitetura do sistema. Após essas decisões iniciou-se a 

implementação do estudo de caso em dois protótipos de diferentes tecnologias, seguido pela 

validação dos mesmos, testes e análises com um grupo de usuários e por fim análise do 

desenvolvimento. 

A etapa de pesquisa e análise de soluções semelhantes foi realizada através da revisão 

bibliográfica de soluções semelhantes em artigos científicos de anais de congressos da área de saúde 

e indexadores de conteúdo na web. Os resultados foram compilados em um relatório único que 

permitiu a realização de análises sobre as principais tecnologias e dispositivos móveis mais 

aplicados, entre outras características que serão citadas no Capítulo 3. 

A determinação do estudo de caso se caracterizou pela definição da sub-área da Saúde para a 

qual a aplicação seria desenvolvida. A escolha pela área de Cardiologia se justificou por ser parte da 

linha de pesquisa de alguns projetos de um dos parceiros, o IEB, além do que se mostrava aderente 

perante os conceitos de CM e objetivos do projeto. As informações do domínio do estudo de caso 

foram obtidas através dos profissionais parceiros vinculados ao CCS/UNIVALI. 

A análise e o projeto do estudo de caso prosseguiram com a definição do estudo de caso, 

porém com objetivo de especificar, de forma textual e diagramada, o universo de funções e 

requisitos que o protótipo vem a atender. 
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O estudo da metodologia de desenvolvimento foi elaborado através da revisão de livros da 

área de Engenharia de Software, com o intuito de pesquisar os principais modelos metodológicos e 

a partir deles definir uma metodologia adequada ao ritmo e contexto do projeto. 

A etapa de análise das tecnologias de desenvolvimento para CM foi realizada através do 

estudo das principais tecnologias citadas em artigos científicos, manuais e especificações de 

fabricantes de dispositivos e sistemas operacionais móveis, de forma paralela à etapa de análise de 

soluções semelhantes. 

Com intuito de definir as tecnologias que implementaram o estudo de caso se utilizaram 

critérios como cumprimento dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio do 

projeto, suporte às características como compatibilidade, flexibilidade, facilidade de manutenção, 

entre outras características, descritas na respectiva seção. 

O estudo das linguagens escolhidas foi contínuo e sua fase inicial se baseou em livros da 

área, tutoriais, artigos científicos, etc, identificando as principais considerações em projetos nestas 

tecnologias e especificações dos órgãos mantenedores. 

O processo de escolha da arquitetura também foi baseado em um estudo da área de Redes e 

Sistemas Distribuídos além de uma pesquisa sobre artigos que permeavam essas áreas e a 

Computação Móvel que permitiram identificar o contexto de cada modelo.  

A etapa de implementação consistiu da codificação de dois protótipos do estudo de caso, 

cada um com uma tecnologia e uma arquitetura de processamento diferente, com intuito de eleger a 

tecnologia mais adequada para a área de domínio da aplicação, além das vantagens e desvantagens 

de cada abordagem. A etapa de validação aconteceu paralelamente, verificando a implementação e 

se as modificações necessárias devido aos recursos da tecnologia não prejudicavam funcionamento 

da aplicação. 

Após essas etapas foram realizados testes da aplicação com uma amostra de usuários a fim 

de colher informações sobre a usabilidade, a ergonomia e a funcionalidade do sistema, tanto como 

encontrar erros de codificação, o que o permitiu uma afinação da aplicação com os objetivos e 

funcionalidades. Após a bateria de testes, os questionários obtidos serviram de base para análises e 

gráficos sobre a receptividade do sistema. 
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Por fim, uma análise do desenvolvimento foi realizada levando em consideração o 

desenvolvimento de cada protótipo em determinada tecnologia, o desempenho das aplicações numa 

rede real, a receptividade dos usuários, a flexibilidade e compatibilidade das aplicações, facilidade 

de manutenção, entre outros fatores, que constam nas conclusões do trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto de quatro capítulos: Introdução, Fundamentação, Desenvolvimento 

e Conclusões, sendo os mesmos descritos a seguir de forma a fornecer uma breve visão de seu 

conteúdo ao leitor desta monografia. 

O Capítulo 2, Fundamentação Teórica, foi escrito com base numa pesquisa bibliográfica 

sobre a área de CM, com base em artigos científicos, livros e publicações de consórcios de 

desenvolvimento e regulamentação; somados a apresentação dos resultados obtidos nas etapas de 

soluções semelhantes, estudo de Caso e tecnologias em CM e suas respectivas análises, que se 

referem aos objetivos específicos: analisar as principais categorias de dispositivos móveis; analisar 

a área de aplicação do estudo de caso e os itens necessários para construção do mesmo; e analisar as 

principais tecnologias de desenvolvimento em CM. 

O Capítulo 3, Desenvolvimento, contém o projeto da aplicação do estudo de caso, a 

definição da metodologia de desenvolvimento, da arquitetura, das métricas de segurança e das 

linguagens de programação adotadas. Estes itens foram contemplados com base em livros, artigos e 

periódicos da área de Engenharia de Software, Redes, Computação Distribuída, CM, Linguagem de 

programação e Segurança descritos na bibliografia.  

O conteúdo do Capítulo 3 contempla os objetivos específicos: delimitar a melhor solução de 

desenvolvimento para o estudo de caso; pesquisar as tecnologias de segurança e vulnerabilidades; 

implementar o estudo de caso, e testar e validar a aplicação. 

O Capítulo 4, Conclusões, refere-se à análise do desenvolvimento deste trabalho, 

justificativas, considerações, conclusões e resultados pertinentes além das expectativas para 

trabalhos futuros e possíveis variações do projeto aqui proposto. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados os diversos conhecimentos necessários ao entendimento e 

desenvolvimento de aplicações para os dispositivos móveis atuais. Serão discutidos temas como 

Computação Móvel, Dispositivos Móveis, Tecnologias e Plataformas de Desenvolvimento, Análise 

das Tecnologias e Plataformas, Soluções Semelhantes, Análise das Soluções Semelhantes e foco 

dos protótipos que validarão as conclusões sobre as tecnologias discutidas. 

2.1 COMPUTAÇÃO MÓVEL 

A Computação Móvel pode ser classificada como um novo paradigma que possibilita a seus 

usuários o acesso a serviços envolvendo conceitos como processamento, mobilidade e comunicação 

com foco na informação independente do momento ou lugar (FIGUEIREDO e NAKAMURA, 

2003). 

Turisco e Case (2001) definem CM como qualquer solução onde a aplicação seja acessada 

via dispositivo de mão, realize transporte dos dados de onde e para onde o dispositivo necessitar, 

além de suportar comunicação através de tecnologias wireless e realizar processamento em lotes 

com fins de atualização (sincronização). 

Segundo Mateus e Loreiro (1998 apud FIGUEIREDO e NAKAMURA, 2003) a computação 

móvel amplia a computação distribuída por meio da comunicação sem fio (Figura 4), eliminando a 

necessidade da conexão a uma infra-estrutura física, geralmente estática. 

As tecnologias wireless criam redes sem fio permitindo a comunicação com dispositivos 

móveis. Essas redes sem fio são utilizadas freqüentemente como redes locais em escritórios 

corporativos para permitir que usuários se desloquem por todo o edifício enquanto mantém uma 

conexão de rede. Entre os padrões mais comuns nestes casos estão o 802.11b, conhecido como Wi-

Fi (Wireless Fidelity); o 802.11g; e o 802.11a além do Bluetooth e do Infravermelho (LEE, 

SCHNEIDER e SCHELL, 2005, p.66). 

A tecnologia Bluetooth permite que usuários se conectem sem fio a vários diapositivos 

eletrônicos de computação e de telecomunicações como impressoras, telefones celulares, PDA, 

Tablet PCs e notebooks. Trata-se de uma especificação de freqüência de rádio para comunicações 
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de curto alcance. Possui um bom desempenho em um intervalo de até 10 metros (LEE, 

SCHNEIDER e SCHELL, 2005, p.65). 

Já o Infravermelho, outra tecnologia sem fio, possui curto alcance, inferior ao Bluetooth, 

exigindo que os dispositivos estejam em linha reta para realizar suas transmissões de dados. 

Geralmente é utilizado em Pocket PCs, notebooks, PDAs e telefones celulares. (LEE, SCHNEIDER 

e SCHELL, 2005, p.56). 
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Figura 4. Visão da extensão provida pela da Computação Móvel a Internet 

Fonte: Adaptado de Coyle (2001). 

O propósito da computação móvel se difere da computação fixa como o cinema da televisão. 

Não se pode simplesmente utilizar aplicações feitas para um computador pessoal em um dispositivo 

móvel. Por exemplo, o cinema traz atrações como a estréia mundial de um filme, a televisão traz as 

notícias de última hora no mundo ou um especial de TV ao vivo. Seria impraticável colocar uma 

estrutura de um cinema em casa da mesma forma quanto uma televisão de 31 polegadas num 

cinema, não sendo também trivial se assistir as últimas notícias do mundo num cinema (YEUNG, 

PANGS e TEPHENSON, 2002).  

Essa mesma comparação vale para aplicações em dispositivos móveis. Não se pode almejar 

executar as mesmas aplicações do PC (Personal Computer) fixo no dispositivo móvel. Este último 

procura oferecer serviços em que a garantia de mobilidade de um indivíduo seja demandada. Ou 

seja, um telefone wireless procura fornecer ao portador comunicação e informações portáveis na 

palma da mão (YEUNG, PANGS e TEPHENSON, 2002). 
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Kotz e Chen (2000) dizem que ao invés de adaptar aplicações prévias para o novo contexto 

móvel, onde geralmente se abstrai a mobilidade desse novo paradigma para a aplicação, deve-se 

desenvolver uma infra-estrutura capaz de suportar novos tipos de aplicações, de forma a torná-las 

mais efetivas e adaptadas às necessidades de informação por parte dos usuários. Essa abordagem 

permite aproveitar características dinâmicas nesse contexto como localização onde se poderiam 

analisar itens como pessoas próximas, hora do dia, iluminação e até nível de ruído do ambiente. 

Segundo Yeung, Pangs e Tephenson (2002), alguns benefícios provenientes da computação 

móvel são o aumento da produtividade, pois possui mais recursos e ferramentas; a melhoria no 

processo de negócio, já que se eliminam os passos intermediários e as pessoas necessárias ao 

processo de transmissão da informação; de redução de custos, já que elimina os processos manuais 

envolvidos e diminui a latência do processo melhorando a comunicação. A Tabela 1 apresenta os 

benefícios da CM na área da saúde. 

Tabela 1. Benefícios da Computação Móvel para Área da Saúde. 

Aplicações 
Móveis 

Impacto 
Financeiro 
Positivo 

Melhora na 
Documentação 
e Codificação 

Redução 
do tempo 
de espera 
do 
Paciente 

Redução do 
tempo de 
espera do 
Profissional 

Melhora 
do Fluxo 
de 
Trabalho 

Redução 
do 
Número 
de 
Manuais/ 
Tarefas 

Aumento 
da 
Satisfação 
do 
Especialista 

Redução 
da 
Variação 
na 
qualidade 
dos 
cuidados 
em saúde 

Alerta de 
Mensagens/ 
Comunicação 

  X X  X X  

Captura e 
Codificação da 
Cobrança 

X X   X X   

Documentação 
Clínica 

 X   X X   

Suporte a 
Decisão 

X      X X 

Requisições 
Laboratoriais e 
Resultados de 
Exames 

  X X  X X  

Administração 
de 
Medicamentos 

 X   X X  X 

Escrita das 
Prescrições 

X  X X X X X  

Fonte: Adaptado de Turisco e Case (2001). 

Alguns usuários da CM ressaltam como suas principais vantagens: presença, localização, 

personalização e automação. Presença já que os serviços necessários estão sempre disponíveis, sem 
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a demora normal de iniciação de um computador pessoal. Localização, pois se podem carregar esses 

aparelhos onde quer que se vá, esperando que através das tecnologias baseadas em localização esses 

serviços reconheçam sua posição e lhe forneçam informações relevantes. A automação, pois através 

dos dispositivos móveis simplifica-se a vida do portador oferecendo conteúdo e informação 

independente do dispositivo utilizado (YEUNG, PANGS e TEPHENSON, 2002). 

Alguns dos principais desafios para a computação móvel de acordo com Kotz e Chen (2000) 

são: 

• Características do ambiente: destaque para largura de banda limitada, altas taxas de erro 

devido a desconexões freqüentes e interferências devido à mobilidade; 

• Energia: a mobilidade implica em fonte de energia própria, gerando dependência para 

com baterias, que em geral possuem baixa durabilidade; 

• Interface com os Dispositivos Móveis: telas pequenas e mecanismos de interação 

dificultam a entrada de dados; 

• Capacidade de Processamento: esses dispositivos possuem restrições de processamento e 

memória; e 

• Segurança: redes sem fio são mais sujeitas a ataques maliciosos, como seu meio de 

propagação é o ar, são mais suscetíveis à interceptação de dados. 

Yeung, Pangs e Tephenson (2002) citam alguns pontos chaves para o desenvolvimento de 

aplicações móveis, sendo esses classificados  nas categorias: software, hardware e infra-estrutura 

(Figura 5). 

No item software são citados tópicos importantes como: aplicações, ou seja, os programas 

que serão desenvolvidas; plataforma, que seria o ambiente para qual se destinarão às aplicações, os 

requisitos básicos envolvidos, a capacidade de atendimento possível, etc; ferramentas, que serão os 

meios utilizadas para criação das aplicações; e por fim os tipos de serviços que estarão presentes 

nestas aplicações, como informação de notícias, funções baseadas em localidade como localização 

de pessoas, entre outros (YEUNG, PANGS e TEPHENSON, 2002). 

Em infra-estrutura são citados tópicos como: cobertura, que se refere à área em que os 

dispositivos móveis poderão atuar, sendo possível acessar os dados não locais por redes sem fio ou 

redes de telefonia celular; compatibilidade, pois o crescente avanço da computação móvel ainda não 



 14 

estabeleceu padrões inter-redes e torna-se importante avaliar se o ambiente em que os dispositivos 

estarão atuando permitirão o correto funcionamento das aplicações; segurança, pois se deve privar 

pelo sigilo dos dados, evitando interceptação dos dados ou mesmo a leitura dos mesmos caso os 

dados venham a ser capturados; cobrança onde se deve avaliar a viabilidade da aplicação perante o 

tráfego de informações que realizará e o custo gerado (ibidem). 

 

Figura 5. Pontos-chave para o desenvolvimento de Aplicações Móveis 

Fonte: Adaptado de Yeung, Pangs e Tephenson (2002). 

Já o item hardware remete a análise dos tópicos: interface com usuário, por aplicações na 

área da CM apresentarem restrições mais sérias como pequenos telas, meios para entrada de dados 

menos eficientes como teclados alfanuméricos; bateria, no ramo da mobilidade a independência de 

fonte de energia é fundamental, porém para isso ainda são utilizadas baterias que em geral possuem 

baixa durabilidade e tempo de vida; protocolos, pois a variedade de dispositivos também é 

acompanhada pela variedade de protocolos que são utilizados pelos mesmo como GSM, CDMA 

(Code Division Multiple Access), AMPS (Advanced Mobile Phone System), etc; e por fim 

modalidade que se refere ao tipo de uso que o dispositivo se propõe como entrada de dado via voz, 

reconhecimento de caracteres, teclados, etc (ibidem). 

A par das características da Computação Móvel passa-se a análise dos dispositivos que 

suportam esse conceito. Para tanto esses dispositivos devem ser capazes de realizar processamento, 

trocar informações por rede sem necessidade de uma conexão física, além de ser de fácil transporte 

pelo usuário (FIGUEIREDO e NAKAMURA, 2003).  
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2.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

De acordo com Figueiredo (2005), a quantidade de pessoas que utilizam dispositivos móveis 

aumenta a cada dia tornando esses dispositivos parte da rotina das pessoas. Este fato é apoiado 

pelos dados da Nokia que afirma ter entregado, aproximadamente, 350 milhões de dispositivos no 

mundo todo no ano de 2005 (NOKIA, 2006c). 

Um fato aliado a isso é o de que pessoas que se encontram em trânsito precisam de serviços, 

informações e entretenimento capazes de acompanhar o seu ritmo. Com o acesso aos serviços 

móveis, as decisões e interações começam a ocorrer instantaneamente. Sendo assim, o valor dos 

serviços móveis para os usuários finais acaba sendo impulsionado por três elementos distintos: a 

personalização do serviço, a rapidez na entrega e o conhecimento embutido. A combinação eficaz 

desses três elementos agrega valor às aplicações móveis prestadoras de serviços (NOKIA, 2006b). 

Figueiredo e Nakamura (2003) e Turisco e Case (2001) enquadram como dispositivos 

móveis: notebooks, tablets, PDAs, telefones celulares, entre outros. Segundo Muchow (2001, p.2) 

os dispositivos móveis são ferramentas de amplas funcionalidades que permitem desde a 

comunicação entre pessoas em qualquer lugar, até o acesso a e-mails, navegação na Internet e 

execução de aplicações dos mais variados tipos.  

Considerando dispositivos móveis de uso pessoal que propiciem funções como acesso, 

armazenamento e processamento de dados independente da localização do indivíduo destacam-se: 

os celulares e os PDAs.  

Os PDAs são dispositivos de mão (handhelds) criados com o intuito de serem organizadores 

pessoais, armazenando dados de interesse do usuário para visualização a qualquer momento e lugar. 

São pequenos computadores de tamanho reduzido com restrições em suas capacidades de 

processamento, memória e entrada de dados (FIGUEIREDO e NAKAMURA, 2003). Turisco e 

Case (2001) os definem como dispositivos de mão, capazes de prover ao usuário informação 

baseada em texto e serem capazes de atualizar seus dados, processo chamado sincronização, através 

de um computador ou de uma rede. 

Já existem PDAs com suporte a multimídia: vídeo, sons, fotos; conectividade via wireless, 

bluetooth e infravermelho; capacidade de processamento razoável e até mesmo expansão da 

memória de armazenamento por meio de cartões (FIGUEIREDO e NAKAMURA, 2003). 
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Os telefones celulares, que anteriormente possuíam apenas o intuito de oferecer 

comunicação via voz, passaram por um considerável avanço tecnológico. Ampliaram suas 

capacidades de processamento e armazenamento, além de integrar sua rede de comunicação à rede 

de dados com foco na Internet. Suas limitações e características se assemelham aos PDAs, porém o 

item entrada de dados é ainda mais restrito, por geralmente serem equipados de um teclado 

alfanumérico (FIGUEIREDO e NAKAMURA, 2003). A Tabela 2 demonstra a evolução dos 

celulares em cada geração. 

Tabela 2.Evolução das Gerações da Telefonia Celular 

Geração 1G 2G 2,xG 3G 4G 
Transmis-
são de 
Dados 
Analógica 

Transmissão de 
dados digital 
(TDMA, CDMA 
e GSM) 

Disponibiliza-
ção de 
aplicações 
pré-3G. 

Evolução 
CDMA e 
GSM 

Elevação das 
Taxas de 
Transmissão 
de dados 

Taxas de 
9600bps 

Taxas de 
9600bps a 
14400bps 

 Taxas de até 
2Mbps 

Tecnologias 
e aplicações 
ainda em 
discussão. 

Características 

 Surgimento de 
Aplicações WAP 

   

Fonte: Adaptado de Figueiredo e Nakamura (2003). 

A fim de contornar as limitações das categorias citadas, celulares e PDAs, está surgindo uma 

terceira categoria, caracterizada pela fusão das funções de telefonia móvel e assistente pessoal em 

um mesmo aparelho, chamada smartphones. 

Figueiredo (2005) define smartphones como aparelhos de telefonia celular que provêm 

funcionalidades de PDA. Já Turisco e Case (2001) os definem como aparelhos celulares capazes de 

suportar maiores transmissões de dados como também navegar na web, o enviar e receber fax e e-

mails, além de possuir funções de caderno de endereços e calendário. 

Com base nessas duas definições, pode-se dizer que os smartphones tratam-se de 

dispositivos mais poderosos em questões de processamento, armazenamento, mobilidade e entrada 

de dados em relação a seus antecessores, pois fundem suas melhores características, aumentando os 

recursos de desenvolvimento para novas aplicações. Várias fabricantes do ramo como a Motorola, a 

Nokia e a Sony já possuem aparelhos nessa categoria, bastando apenas aos desenvolvedores 

explorar suas capacidades. 
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Com a demanda por aplicações móveis, uma nova gama de ferramentas e linguagens de 

desenvolvimento surgiu, como as linguagens J2ME e SuperWaba, o sistema operacional Symbian, 

as ferramentas Microsoft Embedded Visual Basic, Microsoft Embedded Visual C, o NsBasic, entre 

outros. 

2.3 TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

A fim de analisar as principais formas de desenvolvimento de aplicações móveis atuais, 

realizou-se um levantamento das principais tecnologias e plataformas móveis de desenvolvimento 

utilizadas em alguns projetos, além da adição de outras que se mostraram pertinentes ao estudo. 

Dentre as tecnologias compreendidas estão a tecnologia J2ME, o SuperWaba, as ferramentas Ns 

Basic,  Microsoft Embedded Visual Basic, a API (Application Programming Interface) AppForge, a 

plataforma SYMBIAN OS (Operating System), o .Net, entre outros. 

2.3.1 AppForge 

A API AppForge Crossfire (AFC) é uma biblioteca que se integra com o Microsoft Visual 

Basic 6.0 e Studio.Net. Com base em seus controles e bibliotecas, o desenvolvedor pode criar uma 

série de aplicações independentes de dispositivo tendo como alvo smartphones e PDAs.  

Dentre as vantagens de utilização da AppForge estão (NOKIA, 2006a): 

• Total integração com ferramentas e IDEs (Integrated Development Environment) 

Microsoft; 

• Permite fácil reuso do núcleo lógico das aplicações promovendo independência de 

plataforma; e 

• Elimina a necessidade de desenvolvimento dedicado a um dispositivo. 

Uma desvantagem presente no uso dessa biblioteca é que caso se necessite utilizar a 

aplicação em uma plataforma diferente, é necessário que o código seja re-compilado para o novo 

ambiente, às vezes, com sendo necessárias certas modificações nas telas. 

2.3.2 J2ME 

Desde a primeira versão da linguagem Java, uma das ideologias foi o “Write once, Run 

anywhere”. Em suma, essa frase traduz a busca pela interoperabilidade de plataformas através de 
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uma codificação única. E assim manteve-se desde 1995, ano em que essa linguagem foi lançada e se 

popularizou atingindo muitas outras áreas além do segmento de computadores pessoais. Atualmente 

as tecnologias Java, da segunda versão, dividem-se em J2SE, J2EE e J2ME (MUCHOW, 2001). 

A edição J2SE (Java 2 Standard Edition) destina-se ao mercado de computadores pessoais e 

estações de trabalho, a J2EE (Java 2 Enterprise Edition) às aplicações corporativas como para 

servidores, servlets, página dinâmicas JSP, suporte a XML, entre outros. No entanto, a edição J2ME 

é dedicada ao desenvolvimento de aplicações para os dispositivos móveis, caracterizados por seus 

recursos limitados em relação aos equipamentos alvo das outras edições (MUCHOW, 2001). 

Como parte da tecnologia Java, o J2ME procura prover compatibilidade e portabilidade para 

as aplicações desenvolvidas. Com esse objetivo a tecnologia mantém conceitos como reuso de 

código, confiabilidade e segurança em suas aplicações. Seu modelo de funcionamento contém 

basicamente três camadas: a máquina virtual, a configuração e o perfil, sendo que a quarta camada, 

os pacotes opcionais, atua provendo extensões das funcionalidades básicas.  

A máquina virtual (KVM) consiste de poucas funções e serve de intermediário entre o 

dispositivo e a aplicação. A configuração (Configuration) refere-se à definição de uma 

plataforma/ambiente mínimo de execução para uma família de dispositivos. O perfil (Profile) 

complementa a configuração e se atém a detalhes específicos de determinados dispositivos, sendo 

um conjunto de APIs. Os pacotes opcionais, constituem-se a quarta camada, conforme Figura 6, e 

tem o intuito de estender as funcionalidades de certos aparelhos, porém não sendo parte estando 

obrigatoriamente presentes (BARROS, 200-?;  GIGUERE, 2002). 

 

Figura 6. Arquitetura J2ME 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2005). 
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Os pacotes opcionais também são um conjunto de API como o perfil, porém não definem 

um ambiente de execução completo para certa categoria de dispositivos especificamente. Eles são 

sempre usados em conjunto com perfis e configurações adicionando certas funcionalidades não 

universais para fazerem parte do conjunto padrão (GIGUERE, 2002). 

No entanto, os pacotes opcionais têm a implementação dependente do fabricante do 

dispositivo, sendo parte do ambiente de execução e não inclusos a partir dos aplicativos 

desenvolvidos. Alguns exemplos de pacotes opcionais são o Wireless Messaging API, que permite 

o envio e recebimento de mensagens usando o serviço SMS (Short Message Service); o Mobile 

Media API, que possibilita o uso de conteúdo multimídia, o Bluetooth Wireless API, que permite o 

uso da comunicação sem fio Bluetooth, entre outros (ibidem). 

A utilização de pacotes opcionais, no entanto, deve ser seguida de um estudo criterioso dos 

aparelhos a que se destina, de modo a avaliar a disponibilidade da mesma nesses dispositivos, ou 

ainda criar recursos para que a aplicação avalie a disponibilidade.  

2.3.3 WAP, XHTML Basic e XHTML Mobile Profile 

O WAP é um protocolo, desenvolvido pela Open Mobile Alliance (OMA), antigo WAP 

Fórum, com o intuito de prover acesso à Internet através de dispositivos móveis. Sendo capaz de 

trafegar sobre vários protocolos de comunicação como o GPRS, o Bluetooth, entre outros (NOKIA, 

2006b). 

A primeira versão desse protocolo (WAP 1.0) exibia informações escritas em WML 

(Wireless Markup Language) 1.1 sendo que a comunicação entre o dispositivo móvel e o servidor 

web, mantenedor das páginas, era mediada pela figura do gateway. Esse último item era 

responsável por realizar a conversão entre o WML e o formato binário exigido pelo WAP 

(FIGUEIREDO, 2005). 

A partir da versão 2.0 do WAP, a utilização do gateway tornou-se desnecessária e a 

implementação dos documentos passou a ser feita em XHTML Mobile Profile (MP) que descende 

da linguagem de marcação XHTML Basic (FIGUEIREDO, 2005). 

O XHTML Basic especifica um conjunto mínimo de módulos necessários para a definição 

de um documento XHTML válido, oferecendo suporte a imagens, formulários, tabelas básicas e etc. 

Sua atuação está em dispositivos que não suportem a utilização de todo conjunto de características 



 20 

XHTML, como telefones celulares, PDAs, pagers, entre outros (W3C, 2006). O principal objetivo 

dessa linguagem é prover uma especificação de documentos única que possa ser compartilhada 

entre várias comunidades e possua elementos suficientes para permitir autoria de conteúdo. Sua 

construção se baseou na especificação dos módulos XHTML que está definida em “Modularization 

of XHTML” (BAKER et al., 2000). 

O XHTML MP compartilha da mesma área de aplicação que a XHTML Basic, porém trata-

se de uma extensão da mesma. Essa extensão é responsável pela adição de elementos de 

apresentação, suporte a definição de folhas de estilos internas ao documento, suporte a scripts, entre 

outras funcionalidades. Um exemplo dessa relação é que um documento XHTML Basic puro é um 

documento XHTML MP válido (OMA, 2005; WAPFORUM, 2002). A Figura 7 ilustra o 

relacionamento das linguagens oriundas da especificação HTML (Hyper Text Markup Language). 

Exemplos de fabricantes que desenvolvem produtos para este ramo são a Nokia e a 

Motorola que possuem, respectivamente, os kits de apoio ao desenvolvimento NMIT (Nokia Mobile 

Internet Toolkit) e MIT (Motorola Internet Toolkit). 

 

Figura 7. Relação entre as linguagens de marcação atuais 

Fonte: ONEUPWEB (2005). 
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2.3.4 Microsoft Embedded Visual Basic 

O Microsoft Embedded Visual Basic permite aplicar os conhecimentos de Visual Basic na 

construção de aplicações para dispositivos móveis baseados em Windows CE. O MEVB possui um 

editor de código, um editor de formulários e um painel de propriedades, além de prover auxílio no 

processo de migração de aplicações já existentes para dispositivos móveis (MICROSOFT, 2000a). 

Dentre as plataformas suportadas estão o Handheld PC Pro, o Palm-size PC 1.2 e o Pocket 

PC, sendo que o MEVB ainda provê emuladores para teste dessas aplicações antes das mesmas 

serem transferidas para os referidos dispositivos (MICROSOFT, 2000b). 

2.3.5 Microsoft Embedded Visual C 

Esta outra ferramenta da Microsoft é dedicada ao desenvolvimento para plataforma 

Windows CE.NET, provendo emuladores, wizards, controles multimídia, navegação web e recursos 

wireless para o desenvolvimento de aplicações móveis (MICROSOFT, 2006d). 

Entre os tipos de dispositivos suportados estão: o PDA, os thin client baseados na plataforma 

Windows, os smartphones, os web pads, os controles industriais, os gateways residenciais, etc. 

Sendo que o código desenvolvido é nativo para essas plataformas (ibidem). 

A IDE do MEVC (Microsoft Embedded Visual C) é familiar aos desenvolvedores das 

plataformas Microsoft, baseando-se no Microsoft Foundation Class (MFC) e no Active Template 

Library (ATL) do Windows CE. Sendo que há possibilidade de implementar aplicações desde o 

ramo de entretenimento até o de processos de negócios, permitindo o acesso a bases de dados 

remotas e comunicação com servidores em rede (MICROSOFT, 2006d). 

2.3.6 Ns Basic 

O Ns Basic trata de um ambiente proprietário para o desenvolvimento de aplicações na 

linguagem Basic para dispositivos Palm, Newton e Windows CE. Permite a escrita e teste das 

aplicações no computador de desenvolvimento (NSBASIC, 2006). Algumas características da 

versão para Palm são: 

• Suporte a Palm OS versão 5.0 e anteriores; 

• Utiliza Basic estruturado e padrão; 
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• Possui recurso “autocompletar” de código; 

• Suporta comunicações seriais e por infravermelho; 

• Produz aplicações locais; 

• Suporta funções matemáticas e trigonométricas; e 

• Suporta bases de dados indexadas. 

2.3.7 Framework .Net 

O framework .Net para dispositivos móveis é denominado Microsoft Mobile Internet Toolkit 

(MMIT), também conhecido como ASP.NET Móbile Controls. É uma extensão do ASP.NET e do 

Visual Studio, com o intuito de habilitar o suporte a aplicações para dispositivos móveis através de 

linguagens de marcação compatíveis (MICROSOFT, 2006a).  

O desenvolvimento pode ser realizado na ferramenta Visual Studio .Net ou C#, sendo 

possível aproveitar o conhecimento que se tem sobre aplicações ASP.NET e estruturas de 

linguagens, com restrições apenas às classes utilizadas para esse tipo de aplicação, um pouco mais 

limitadas (HADDAD, 2004). 

A vantagem do MMIT está na abstração proposta que elimina a preocupação do 

programador em relação às características dos dispositivos durante o desenvolvimento. Isso é 

possível pelo fato de que quando o dispositivo acessa a página ASP, o framework instalado num 

servidor ASP.NET verifica o modelo do dispositivo e constrói dinamicamente a linguagem de 

marcação adequada ao mesmo (HTML 3.2, WML 1.1, cHTML. XHTML) e retorna a resposta 

(MICROSOFT, 2006a).  A Figura 8 apresenta os estágios que um processo de acesso percorre até 

uma resposta ser retornada. 
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Figura 8. Estágios de Funcionamento do ASP.NET Mobile 

Fonte: Adaptado de Microsoft (2006b). 

O pacote do MMIT é composto de (MICROSOFT, 2006c): 

• Mobile Web Forms Controls: que gera as linguagens de marcação para diferentes 

dispositivos; 

• Mobile Internet Designer: que se integra com o Visual Studio.NET para prover um 

ambiente de desenvolvimento drag-and-drop; 

• Browser Capabilities: que estende os dispositivos ASP.NET aos dispositivos móveis; 

• QuickStart Tutorial: que traz um tutorial da tecnologia e alguns exemplos; 

• Developer Documentation: composto da documentação do desenvolvedor; e 

• Device adapter: traz amostras de códigos do adaptador de códigos. 

2.3.8 SuperWaba 

Esta tecnologia é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações para dispositivos como 

PDA e smartphones, sendo seu conceito semelhante ao J2ME, em que o desenvolvimento é baseado 

numa estrutura composta de uma máquina virtual e bibliotecas básicas e de extensão 

(SUPERWABA, 2006).  
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O kit de desenvolvimento dessa ferramenta é composto da máquina virtual, de bibliotecas 

básicas e de extensão, de ferramentas para compilação e instalação dos aplicativos, além de 

exemplos e documentação sobre a tecnologia (SUPERWABA, 2006).  

Sua licença de utilização apresenta duas modalidades: a GPL (General Public License) e a 

LGPL (Lesser General Public License), sendo ambas discutidas no decorrer desse trabalho. Entre 

suas principais vantagens estão: a plataforma aberta, os baixos custos de manutenção e a 

possibilidade de aproveitar a maioria dos editores e ferramentas construídos para o Java devido à 

semelhança entre os mesmos (ibidem). 

2.3.9 Plataforma Symbian OS 

O Symbian OS é um sistema operacional para telefones celulares, desenhado para suportar 

dados 2G, 2.5G e 3G, presente em aparelhos de vários fabricantes de dispositivos móveis (DIXON, 

2003). As aplicações são nativas e desenvolvidas em C++ através de APIs específicas. Permite a 

sincronia com computadores pessoais, sendo esta realizada através de um padrão de linguagem de 

marcação aberto, denominado SyncML (Syncronization Markup Language) (FIGUEIREDO, 2005).  

A arquitetura desta plataforma apresenta cinco camadas principais (Figura 9): uma camada 

de abstração entre o hardware e o núcleo do sistema operacional, uma de serviços básicos, uma de 

sistema operacional, uma para serviços de aplicações e a de interface com o usuário (ibidem). 

 

Figura 9. Arquitetura do Sistema Operacional Symbian 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2005). 
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2.3.10   Projeto WURFL 

O projeto WURFL trata-se de um projeto de código aberto e utilização livre, cujo objetivo é 

permitir o desenvolvimento de aplicações compatíveis com as diversas linguagens de marcação 

desenvolvidas para o WAP. 

Esse projeto consiste no uso de uma base de arquivos XML, que contem as especificações 

dos dispositivos móveis, categorizados a partir das semelhanças existentes entre as famílias de 

dispositivos de cada fabricante. Características essas como, por exemplo, o tamanho de tela, a 

linguagem de marcação (visualização) suportada, se suporta o uso de cores, o tipo de codificação de 

caracteres, etc. A atualização da base de informações é realizada através das contribuições de 

pesquisadores e usuários do projeto do mundo todo (PASSANI, 2006). 

    O projeto WURFL possui implementações em várias linguagens de programação como 

PHP, Java, Perl, Python, Ruby e .Net. Uma das implementações é o WALL, que consiste em uma 

linguagem de marcação intermediária que permiti a abstração entre as linguagens de marcação 

WAP e a programação. O funcionamento é semelhante ao MMIT da Microsoft, onde a linguagem 

WALL é convertida dinamicamente na linguagem WAP adequada ao dispositivo que efetuou o 

acesso (ibidem). 

O WALL/WURFL também é enquadrado na arquitetura web como o MMIT, possui alto 

reuso do código, porém com vantagens perante o concorrente como licença livre e alta 

compatibilidade da aplicação. Essa compatibilidade é fundamentada em sua base de dados que 

possui dados de aproximadamente 5000 dispositivos (OPENWAVE, 2006). 

2.4 ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS PESQUISADAS 

Com base na pesquisa bibliográfica realizada e exposta na seção anterior foram realizadas 

análises comparando cada tecnologia com aspectos de projeto, funcionalidades, custo, entre outros. 

Dentre as tecnologias avaliadas estão: o J2ME, o Ns Basic, o AFC, o SuperWaba, o WAP, o projeto 

WURFL, o .Net, o MEVC.  

Dentre os critérios utilizados na análise das tecnologias estão: arquitetura das soluções, 

licença de uso da tecnologia, portabilidade da aplicação, reuso de código e dispositivos suportados. 

A seguir são descritos os critérios de classificação de cada item. 
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Os itens portabilidade e reuso do código se caracterizam pela facilidade migração das 

aplicações para outras plataformas ou dispositivos e pelo reuso ou reaproveitamento dos códigos 

desenvolvidos em outras aplicações, respectivamente. Esses itens seguem as classificações descritas 

a seguir: 

• Alta(o): Abstração do tipo de dispositivo no desenvolvimento e compatibilidade com 

muitos dispositivos. Caracterizam-se por tecnologias independentes de plataforma, 

capazes, através de uma mesma aplicação, de atender grande variedade de dispositivos; 

• Média(o): Abstração do tipo de dispositivo no desenvolvimento e pequeno suporte de 

dispositivos. Semelhante a primeira categoria, porém abrange uma quantidade de 

dispositivos menor que a da primeira categoria, na casa das centenas; 

• Baixa(o): Baixa abstração ou desenvolvimento específico. Compõe-se das tecnologias 

em que o desenvolvimento é feito para uma plataforma ou dispositivo específico, como 

um sistema operacional móvel ou um modelo de dispositivo. 

O critério Arquitetura é subdivido nas categorias: local e web. Sendo a categoria local 

referente a aplicações que residem parcialmente ou totalmente no dispositivo móvel, e 

conseqüentemente efetuam processamento no mesmo. Já a categoria web se refere a tecnologias em 

que pouco ou nenhum processamento é realizado no dispositivo móvel, são aplicações baseadas na 

Internet e em páginas WAP.  

O critério Licença constitui-se nas condições de uso da tecnologia de desenvolvimento, se 

divide nas categorias: livre, proprietária, LGPL e GPL. A seguir descrevem-se as categorias 

apresentadas para Licença: 

• Livre: compõem-se das ferramentas as quais tanto a mesma como o produto 

desenvolvido através dela são de livre utilização pelo desenvolvedor, deixando a cargo 

do mesmo decidir por cobrar pelas aplicações desenvolvidas.  

• Proprietária: enquadram-se nesta categoria tecnologias proprietárias, ou seja, que devem 

ser adquiridas mediante o fabricante, e possuem regras de utilização que devem ser 

respeitadas. 
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• GPL: esta categoria é representada por tecnologias em que a utilização é livre, 

permitindo ao desenvolvedor cobrar pelas aplicações desenvolvidas, porém o obrigando 

a disponibilizar publicamente o código-fonte da sua aplicação (FSF, 1991). 

• LGPL: essa licença permite ao usuário utilizar-se da tecnologia, podendo não divulgar o 

código-fonte da aplicação que desenvolveu e revendendo-a sem qualquer restrição, 

porém pagando ao mantenedor da tecnologia uma quantia pela utilização da mesma sob 

estas condições (FSF, 1999). 

Na Tabela 3 é exibido um comparativo das principais tecnologias pesquisadas em relação 

aos critérios citados. 

Tabela 3. Tecnologias x Características. 

Tecnologia Arquitetura Licença Portabilidade Reuso do Código 
AppForge Local Proprietário Baixa Médio 
J2ME Local Livre Alta Alto 
Ns Basic Local Proprietário Baixa Alto 

MEVC Local Livre Baixa Alto 
WAP Web Livre Alta Baixo 
WALL/WURFL Web Livre Alta Alto 
.Net Web Proprietário Média Alto 
SuperWaba Local GPL e LGPL Média Alto 

 

Após uma breve comparação das tecnologias em relação a alguns critérios de projeto e 

desenvolvimento, verifica-se na Tabela 4 o suporte das mesmas em relação aos dispositivos móveis: 

telefone celular, PDA e smartphones. 
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Tabela 4. Análise das Tecnologias e Categorias de Dispositivos 

Dispositivo 
Tecnologia 

Celular PDA Smartphones 
AppForge  X X 
J2ME X X X 
Ns Basic  X  

MEVC  X  
WAP X com web X 
WALL/WURFL X com web X 
.Net X com web X 
SuperWaba  X X 

 

Analisando a Tabela 3, pode-se constatar que a tecnologia J2ME é uma da mais pontuadas 

nos itens Portabilidade e Reuso de código para uma arquitetura Local, sendo que a mesma é de 

licença livre. Sendo assim a mesma mostra-se uma solução interessante e de baixo custo para esse 

tipo de arquitetura. Outra solução semelhante é o SuperWaba, baseado no mesmo conceito de MV, 

porém ainda oferecendo suporte a poucos dispositivos. 

Com relação às tecnologias para desenvolvimento web, o projeto WURFL destacou-se pela 

sua compatibilidade. Este projeto apresenta suporte aos mais variados aparelhos e linguagens de 

marcação, enquanto o .Net, solução proprietária da Microsoft, oferece suporte a 200 aparelhos no 

momento, e o WAP puro apresenta restrições de versão, limitando a aplicação a versões mais 

antigas quando se busca compatibilidade. 

2.5 EXEMPLOS DA COMPUTAÇÃO MÓVEL APLICADA À SAÚDE 

Foram pesquisadas algumas soluções semelhantes entre os projetos de aplicações móveis em 

saúde com intuito de revelar seus objetivos, sua tecnologia e plataforma de desenvolvimento. Vê-se 

nas subseções a seguir os resultados encontrados. 

2.5.1 Utilização do computador de mão integrado à telefonia celular no 
atendimento médico: desenvolvimento de sistema e avaliação 

Essa aplicação consiste de um sistema de prontuário simplificado, baseado no sistema Clinic 

Manager da UNIFESP, no qual profissionais médicos realizam acesso à ficha do paciente através de 

smartphones (PDA com funcionalidades de telefone celular). A ferramenta de desenvolvimento foi 

o Visual Basic com apoio da biblioteca AppForge, onde essa biblioteca permite a geração do código 
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da aplicação para diferentes plataformas de PDA como: Symbian OS, Windows Pocket PC e Palm 

OS, sem a necessidade de alterações no código-fonte. 

O intuito da aplicação está em diminuir a perda de informação nos atendimentos médicos 

que ocorrem fora do consultório como situações em que o profissional médico presta auxílio ao 

paciente via telefone. Sendo possível através da aplicação desse projeto obter-se melhores 

informações do paciente no momento do atendimento (SALOMÃO e SIGULEM, 2004). Pode-se 

conferir algumas telas do sistema na Figura 10. 

   

Figura 10. Interfaces do Computador de Mão – UNIFESP 

Fonte: Salomão e Sigulem (2004). 

2.5.2 HandMed – Um sistema móvel integrado para captura automática de 
sintomas 

O HandMed faz parte de um projeto maior denominado GIMPA. O projeto GIMPA tem o 

intuito de: monitorar o paciente integrando uma rede de sensores ao corpo humano, manter 

bibliotecas de sintomas, Prontuários Eletrônicos, entre outros. O HandMed está encarregado de 

realizar a captura automatizada desses sintomas do paciente, a fim de possibilitar um 

acompanhamento e prevenção de problemas com a saúde do mesmo (Figura 11). A aplicação é 

desenvolvida em J2ME com a API Personal JAVA através da ferramenta JBuilder, sendo os testes 

realizados no aparelho PDA Sharp Zaurus SI-5500, que se baseia em uma plataforma Linux 

(CASTRO et al., 2004).  
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Parte da monitoração do paciente é feita através de formulários preenchidos pelo próprio 

paciente, que são imediatamente enviados após seu preenchimento através de uma rede para o 

banco de dados central. Além disso, o sistema é alimentado por informações fornecidas por 

profissionais de saúde, pacientes, responsáveis pelo paciente, além do pessoal de cadastramento de 

informações básicas (ibidem). 

   

Figura 11. Interface do Sistema HandMed 

Fonte: Adaptado de Castro et al. (2004). 

2.5.3 Protótipo para coleta de informações em saúde utilizando dispositivos 
móveis 

O PDAEmbu é um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis a fim de efetuar a 

coleta e análise de informações do paciente de forma organizada, sendo suas informações extraídas 

do modelo de entrevista em papel desenvolvido pelos alunos de graduação em Medicina da 

UNIFESP/EPM (MORAES, PISA e LOPES, 2004).  

A tecnologia de desenvolvimento é o J2ME, sendo que o projeto está sendo analisado e 

implementado seguindo o padrão de orientação a objetivos. Sua aplicabilidade está em dispositivos 

PDA e o armazenamento das informações é realizado em bancos de dados de licença livres e não no 

sistema nativo do aparelho. O projeto justifica o uso de Java por ter entre seus objetivos a 

independência de dispositivo (ibidem). 
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2.5.4 Sistema de monitoração de pacientes apoiado em web e Palmtops 

Este projeto visa melhorar a eficiência da monitoração e do acompanhamento dos pacientes 

internados em um hospital, através da combinação de uso de um sistema web e aplicações em 

Palmtops. Esse projeto tem o objetivo de substituir o uso excessivo de formulários em papel de 

forma a agilizar a entrada de dados (através do PDA), eliminando o uso de pranchetas pelos 

enfermeiros principalmente. Dessa forma a informação seria cadastrada via PDA e enviada 

imediatamente a um servidor de informações, sendo a visualização das mesmas feita através de 

qualquer computador ligado a Internet ou no próprio PDA (Figura 12). Essas alternativas 

permitiriam a um profissional de saúde a capacidade de acompanhar a evolução do quadro de saúde 

de seu paciente à distância (PINHEIRO et al., 2004). 

Com respeito ao enfoque tecnológico, esse sistema foi mapeado através do modelo entidade-

relacionamento e aplicado em um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) Oracle 9i. O 

desenvolvimento do sistema foi realizado parte na ferramenta Delphi, para plataforma de 

computador fixo, e parte no Ns Basic 3.1, para plataforma Palmtop (PINHEIRO et al., 2004). 

 

Figura 12. Tela de Consulta/Prescrição Médica 

Fonte: Pinheiro et al. (2004). 

2.5.5 Visualização de imagens médicas em PDA para ambientes hospitalares 

Essa aplicação tem foco na visualização de imagens médicas em dispositivos móveis PDAs 

com aplicação no HEB (Hospital Estadual de Bauru). Utiliza-se de um servidor de imagens baseado 
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no padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) e das ferramentas, ambas 

gratuitas, MEVC 3.0 e 4.0 (MORGADO et al., 2004a).  

Como marco alcançado pelo projeto está a otimização no algoritmo JPEG (Joint Photografic 

Experts Group), utilizado pelos sistemas PDA para descompressão de imagens, a fim de melhorar o 

desempenho limitado desses dispositivos. Com respeito à troca de informações entre dispositivos, a 

comunicação é realizada através do padrão wireless (ibidem). A Figura 13 exibe um exemplo do 

sistema pretendido. 

 

 

Figura 13. Sistema de Visualização de Imagens via PDA 

Fonte: Morgado et al. (2004b). 

2.5.6 Utilização de computação móvel e tecnologia web em sistemas de controle 
pós-transplante 

Esse sistema é composto de duas partes, uma residente no PDA e outra em um servidor de 

informações. Essa aplicação espera facilitar o acompanhamento e a centralização da informação 

eliminando redundância de dados e aumentando a segurança da informação do paciente na situação 

pós-transplante. Toda informação do paciente é armazenada em um servidor de banco de dados, no 

caso o Interbase (RÓGERI e RODRIGUES, 2004). 
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Os dispositivos Palm são carregados com as informações do paciente no início do dia e 

descarregados no final do turno do profissional através de um aplicativo de sincronia instalado em 

um computador pessoal, que se encarrega de atualizar as informações do sistema web e Palm 

(ibidem).  

Parte do desenvolvimento se baseou na API Appforge para Visual Basic com o intuito de 

gerar uma aplicação independente de plataforma (Figura 14). Já a outra parte do sistema é 

implementada na linguagem PHP, também independente de plataforma, provendo um sistema 

acessível aos usuários de qualquer computador capaz de se conectar a Internet. A cada usuário é 

permitido o acesso apenas às informações dos pacientes de sua responsabilidade e proibido a 

alteração de informações antigas (RÓGERI e RODRIGUES, 2004). 

  

Figura 14. Interfaces do Sistema de Controle Pós-Transplante 

Fonte: Rógeri e Rodrigues (2004). 

2.5.7 Epocrates Essential 

O Epocrates Essential é um pacote de aplicativos para PDA que compõe os serviços de 

consulta, referência e apoio à decisão. Reúne três dos produtos da família Epocrates: Rx, SxDx e 

Lab (Figura 15), que são referências para escolha de medicamentos, identificação de doenças e lista 

de sintomas, e apoio ao diagnóstico e escolha de testes laboratoriais, respectivamente. A versão 

Essential é comercial, sendo que há algumas versões gratuitas para teste. Os dispositivos suportados 

são os PDAs nas plataformas Palm OS e Pocket PC OS (GOLDSTEIN, 2006). 
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Figura 15. Interfaces do pacote Essential: Rx, Sx e Lab, respectivamente 

Fonte: Epocrates (2006). 

2.5.8 Acesso a informações médicas através do uso de sistemas de computação 
móvel 

Trata-se de um projeto do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para incorporação do uso de dispositivos 

móveis como PDAs, tablets, celulares e notebooks no dia-a-dia dos profissionais de saúde. O 

objetivo do primeiro ano está em disponibilizar informações sobre laudos, histórico clínico e 

diagnóstico, além de dados de ordens médicas como prescrições, resumos, etc via esses 

dispositivos. O sistema caracteriza-se por ser on-line, ou seja, todos dispositivos devem estar 

conectados para se acessarem as informações (MURAKAMI et al., 2004).  

Em geral, o padrão de comunicação utilizado é o Wi-Fi, porém os telefones celulares ainda 

não têm uma tecnologia definida para acessar o sistema.  A respeito da solução utilizada, um 

servidor foi adicionado ao sistema, sendo esse responsável por interceptar as páginas HTML do 

sistema e convertê-las no padrão de visualização adequado ao dispositivo que está realizando o 

acesso, como XHTML, WAP ou VoiceXML (Figura 16) (ibidem).  

Os desenvolvedores ressaltam a necessidade de um melhor estudo das interfaces para 

dispositivos móveis, pois mesmo convertendo-as no padrão correto de visualização, algumas 

funcionalidades como entrada de dados e sistema de autenticação demonstram-se inadequadas 

quando comparados aos recursos de interação presentes nos computadores pessoais e nos 

dispositivos móveis (ibidem). 
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Figura 16. Visualizações convertidas para o computador, Palm e celulares, respectivamente 

Fonte: Adaptado de Murakami et al. (2004). 

2.6 ANÁLISE DAS APLICAÇÕES EM CM NA SAÚDE 

A seguir são apresentadas as análises efetuadas sobre as aplicações móveis em saúde 

encontradas e citadas na seção anterior, que serviu de instrumento para verificar o estado da arte das 

aplicações atuais. 

Na Tabela 5 encontra-se um comparativo entre os projetos, as tecnologias e os dispositivos 

móveis utilizados. 

Tabela 5. Projeto x Tecnologias x Dispositivos 

Projeto Tecnologia Dispositivo Móvel 
UNIFESP AppForge PDA 
HandMed J2ME/Personal Java PDA 
PDAEmbu J2ME PDA 

USP NsBasic PDA/Palmtop 
HEB MEVC (Microsoft) PDA 
UCNP AppForge PDA 
Epocrates Essential Não encontrada PDA/Pocket PC e Palm 
AIMUSCM-Incor XHTML, WAP PDA, Tablets, Celulares e Notebooks 

 

Com base na Tabela 5 produziu-se o gráfico ilustrado na Figura 17, que apresenta duas 

tecnologias como mais populares no desenvolvimento dos projetos, o J2ME da Sun Microsystems e 

a biblioteca AppForge Crossfire que se integra ao Visual Basic da Microsoft. 
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Figura 17. Gráfico das Tecnologias utilizadas em projetos (2004) 

A Figura 18 ilustra as categorias de dispositivos que foram utilizadas nesses projetos, tendo 

os PDAs se sobressaído com 87% das implementações, sendo a outra parte das aplicações mista nos 

dispositivos utilizados. Julgasse que este resultado se deve pela época de publicação dos artigos, 

ano de 2004, pois se crê que com a evolução dos celulares e o surgimento dos smartphones, estes 

dois últimos aparelhos sejam mais qualificados para as novas aplicações devido a trafegarem dados 

através da Internet pela rede de telefonia celular, não se restringindo a redes wireless da instituição. 

Dispositivos utilizados

87%

13%

PDA

PDA, Celulares e etc

 

Figura 18. Gráfico dos principais dispositivos utilizados em projetos (2004) 
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2.7 ESTUDO DE CASO 

Na área da saúde o pré-atendimento de pacientes que estão sendo acompanhados por 

profissionais de saúde por motivos como: situar-se em período de pós-cirurgia ou serem portadores 

de doenças do coração, classificam esses pacientes como aptos a utilizarem ou se beneficiarem de 

serviços oriundos da área de Telemedicina e Home Care. 

A Telemedicina conceitua-se por prover uma estrutura de suporte aos cuidados de saúde do 

paciente, em situações nas quais a distância é fator crítico, através de profissionais de saúde dotados 

de ferramentas construídas com base na tecnologia da informação e na troca de informações de 

modo a efetuar melhores diagnósticos, prevenir e tratar doenças, além de atualizar os 

conhecimentos desses profissionais. Em suma seu maior interesse está em melhorar a saúde das 

pessoas e suas comunidades (FRIEDMAN et al., 1996).  

Um exemplo de uso da Telemedicina são os equipamentos de monitoração do paciente, em 

que o mesmo permanece em sua casa e seus dados são enviados para um centro de 

acompanhamento. Essa solução é adequada em casos que a instituição e o paciente estão em cidades 

diferentes, ou existe uma diferença sócio-econômica que dificulta o acesso do mesmo aos serviços 

universais de saúde.  

Um conceito semelhante é o de Home Care que se trata da prestação de serviços de atenção 

à saúde do paciente em sua própria residência. De acordo com Springhouse Corporation (1995) 

existem ao menos três divisões do Home Care: 

• Assistência Domiciliar: corresponde aos serviços prestados em nível domiciliar aos 

pacientes que já superaram a fase aguda do processo, mas ainda se encontram em 

situação clínica delicada, necessitando de atenção constante, além dos portadores de 

doença crônica que necessitem de cuidados específicos de baixa complexidade ou em 

caráter paliativo e/ou profilático, com característica de média duração e programação 

eletiva (COLOMER et al., 1998); 

• Atendimento domiciliar: esta modalidade se assemelha ao atendimento em nível 

ambulatorial, com o diferencial da realização em domicílio. São atendimentos de curta 

duração, com marcação prévia (COLOMER et al., 1998); e 
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• Internação ou Hospitalização domiciliar: é uma alternativa assistencial da área de saúde, 

que consiste em um modelo de organização capaz de prover cuidados médicos e de 

enfermaria, de caráter hospitalar, qualitativa e quantitativamente, aos pacientes em suas 

casas, quando já não precisam de toda a infra-estrutura hospitalar, mas ainda requerem 

atenção e assistência completas (COLOMER et al., 1998).  

Em suma os conceitos de Telemedicina e Home Care se aplicam aos pacientes que se 

encontram em situações delicadas, como a necessidade de um atendimento emergencial em sua 

residência, em uma rua ou em qualquer outro lugar. São situações em que a eficácia do pré-

atendimento aumenta com o uso do seu histórico de saúde. Tanto essas informações pregressas 

auxiliam nos primeiros-socorros assim como os procedimentos que foram realizados nesses 

momentos são importantes no momento em que há continuidade do atendimento nas instituições 

hospitalares ou clínicas em que o paciente é encaminhado, como para auditoria de procedimentos. 

Com base nas dificuldades até então citadas, o estudo de caso inicialmente procurou se 

concentrar no atendimento emergencial do paciente, assim pesquisando conjuntos de informações 

essenciais para essas situações. No entanto, devido à variedade e extensão de especialidades e 

conteúdos abordados nestes atendimentos, optou-se por atender apenas uma das especialidades 

desta área da saúde. Sendo assim, foi escolhido o atendimento emergencial a pacientes sofredores 

de doenças do coração, apoiado pelo conhecimento de professores da UNIVALI (Universidade do 

Vale do Itajaí) na modelagem do conjunto de informações pertinentes a esses momentos. 

Esse modelo de informações privilegia pacientes que já estão sendo acompanhados por 

instituições de saúde, onde suas principais informações estão disponíveis a fim de garantir uma 

maior familiarização por partes dos profissionais que o estão atendendo. Esse grupo de informações 

constitui-se de um prontuário do paciente resumido, denominado PEP - Mobile, sendo passível de 

expansão caso necessário, pois no momento trata-se apenas de um modelo acadêmico para 

validação das tecnologias atuais para dispositivos móveis. O modelo de informações do estudo de 

caso utilizado neste projeto está descrito no APÊNDICE B. 

 



3 DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo refere-se às etapas pertinentes à elaboração do estudo de caso como o 

levantamento de requisitos, e análise e projeto do estudo de caso, como também a codificação e 

testes dos protótipos de acordo com a metodologia de desenvolvimento descrita, e a arquitetura da 

aplicação definida. Contém também a justificativa das tecnologias utilizadas, as métricas de 

segurança adotadas, e a análise dos testes realizados. 

Toda etapa de modelagem do estudo de caso foi realizada utilizando a linguagem UML  

(Unified Modeling Language), com apoio da ferramenta Enterprise Architect na diagramação e na 

especificação de requisitos. Produziram-se diagramas de Caso de Uso, Seqüência, Atividades, 

Classe de Negócio, Classe de Projeto, Implantação e Componentes além do diagrama Entidade-

Relacionamento para criação do Banco de Dados e da Prototipação de Telas.  

A descrição dos diagramas é feita de forma parcial neste capítulo, ilustrando funções de 

maior importância para o sistema, sendo que a descrição integral de todos os diagramas construídos 

inclusive os aqui explícitos está contida no APÊNDICE A. 

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Pfleeger (2004) diz que um processo é uma série de etapas que envolvem atividades, 

restrições e recursos a fim de se produzir algo. Esse algo pode ser definido como um produto de 

software, de hardware ou qualquer outro objeto que queira se obter.  

Em um processo de desenvolvimento de software têm-se geralmente as seguintes etapas: 

análise e definição de requisitos, projeto do sistema, projeto do programa, programação, teste das 

unidades, teste do sistema, a entrega do mesmo e sua manutenção, sendo cada um desses estágios 

um processo como um todo e um processo por si só (ibidem). 

Muitos modelos de processo são definidos na literatura como o modelo cascata, o modelo 

em V, a prototipação, o espiral, o incremental, entre outros (PFLEEGER, 2004; PETERS e 

PEDRYCZ, 2001). Neste trabalho escolheu-se como metodologia de desenvolvimento um processo 

híbrido e simplificado (Figura 19), baseado nos modelos Cascata, Prototipação e Modelo em V. 
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Figura 19. Metodologia de Desenvolvimento Proposta 

O modelo apresentado na Figura 19 ilustra a metodologia proposta que foi seguida para o 

desenvolvimento da aplicação do estudo de caso, composto pelas etapas de análise de requisitos, 

projeto do sistema, prototipação de telas, projeto do programa, prototipação do projeto, codificação, 

testes e entrega. 

O funcionamento desta metodologia é descrito nos seguintes passos: análise dos requisitos 

onde são definidos requisitos funcionais, não-funcionais, regras de negócio e restrições; em seguida 

foi realizada a etapa de projeto do sistema onde foram criados os diagramas de caso de uso, 

atividades, classe de negócio em paralelo com o desenho de telas na fase de Prototipação de Telas 

gerando um projeto mais consistente. 

Após a execução das etapas de projeto do sistema e prototipação de tela iniciou-se a etapa de 

projeto do programa onde foram criados os diagramas de seqüência, classes de projeto, objetos, 

entidade-relacionamento e implantação em paralelo com a prototipação de projeto, onde as 

primeiras telas e as comunicações entre os objetos foram criadas na linguagem ou ferramenta de 

programação escolhida, com intuito de validar a tecnologia perante o projeto.  

Logo que a etapa de projeto do programa terminou, passou-se para etapa de Codificação, 

onde apenas finalizou-se a conversão do projeto do programa na aplicação. Esta etapa aconteceu em 
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conjunto com a etapa de testes de forma cíclica onde à medida que os primeiros módulos da 

aplicação foram gerados os mesmos entraram na etapa de testes, a fim de diminuir as 

inconsistências e falhas que pudessem ser encontradas na aplicação final.  

Após os testes de validação e funcionamento, a aplicação foi repassada a uma amostra de 

profissionais da área de domínio da aplicação os quais realizaram a última etapa de testes que 

validou a aplicação a entrar no estágio de entrega. Alcançando a etapa de entrega o produto estava 

maturo o suficiente para ser utilizado pelos usuários finais. 

Com respeito aos protótipos desenvolvidos frente à metodologia abordada, iniciou-se o 

processo de desenvolvimento pelo estudo e análise dos requisitos onde se definiram os principais 

requisitos funcionais, não funcionais, de negócio e limitações da aplicação. Em seguida foi 

executada a etapa de projeto de sistema em paralelo com a prototipação de telas que auxiliou a 

descrição das funções do sistema. 

Logo após as etapas de análise de requisitos, de projeto do sistema e de prototipação de telas 

foi efetuada a primeira parte do projeto do programa que descreveu as funções do sistema através de 

diagramas, sendo acompanhada em paralelo pela prototipação do projeto que procurou verificar a 

funcionalidade da tecnologia. Essas duas etapas foram executadas de forma cíclica de modo a 

melhorar o produto final. 

Terminadas as etapas de projeto do programa e prototipação de projeto iniciou-se a etapa de 

codificação das duas aplicações propostas, que envolveu a transformação do até então projeto nas 

aplicações almejadas. Essa etapa ocorreu sem maiores contratempos, apenas realizando pequenas 

mudanças nos métodos descritos em projeto de modo a adaptar a novas idéias de interação entre as 

partes do sistema. Durante esta etapa iniciaram alguns testes de validação da aplicação eliminando 

pequenas falhas existentes, de modo a liberar um produto mais coeso para etapa de testes com o 

usuário. 

A etapa de testes verificou tanto a usabilidade do sistema quanto a validade das 

funcionalidades no controle dos usuários, além de elicitar alguns erros que persistiam na aplicação. 

Os usuários foram acompanhados individualmente no uso do sistema, de forma a obter informações 

sobre a opinião do mesmo, satisfação, eficiência e eficácia do módulo. Para tanto, além da 

verbalização de suas ações, o usuário também respondeu um questionário que serviu de base para 

uma análise estatística do desempenho da aplicação PEP - Mobile. 
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Após essa última etapa, algumas correções foram realizadas de modo a eliminar os erros 

encontrados nos testes, como também melhorar a interação com o usuário onde se descobriu regiões 

de uso crítico ou que geraram dúvidas. 

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Nessa seção serão abordados os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio do 

sistema e limitações da aplicação. 

3.2.1 Requisitos funcionais 

Foram especificados os seguintes requisitos funcionais (RF): 

• RF01: O sistema deve permitir o cadastro e visualização das informações do prontuário 

emergencial do paciente; 

• RF02: sistema deve fazer buscas de paciente por Nome e CPF; 

• RF03: sistema deve permitir a inclusão de novos pacientes via aplicação móvel; 

• RF04: O sistema deve conter um módulo de administração que permita a inclusão de 

novos usuários, defina o tempo de acesso por autenticação, além do cadastro de dados 

geográficos como Cidades e Estados; e 

• RF05: O sistema deve permitir a inclusão/alteração de um tempo máximo de ociosidade 

para aplicações acessadas. 

• RF06: O sistema deve possibilitar autenticação do usuário; 

3.2.2 Requisitos não funcionais 

Como requisitos não funcionais (RNF) as seguintes especificações foram realizadas: 

• RNF01: O sistema deve ser desenvolvido utilizando uma camada de abstração que 

permita independência de SGBD; 

• RNF02: O sistema deve conter duas visões de acesso: administrador e profissional de 

saúde; 

• RNF03: O sistema deve privilegiar a utilização de lista de opções no preenchimento de 

informações; 
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• RNF04: O sistema não deve demorar mais que 30 segundos entre trocas de telas e 

registro/visualização de informações; 

• RNF05: O projeto do sistema deve ser avaliado de acordo com critérios de usabilidade 

no decorrer do projeto para amenizar as dificuldades de utilização geralmente presentes 

em aplicações para dispositivos móveis; 

• RNF06: Listas de opções devem conter a opção “vazio”, além de realizar a validação 

lógica das combinações de listas presentes nos formulários, caso não seja possível 

restringir as escolhas às combinações corretas, deve-se informar ao usuário a ocorrência 

desse tipo de inconsistência; 

• RNF07: Os dados presentes no prontuário emergencial devem seguir o modelo das 

informações obtidas com a entrevista dos profissionais da área de saúde; 

• RNF08. A aplicação deve ter como ambiente de execução os dispositivos de telefonia 

celular e os smartphones; 

• RNF09: Deve-se procurar criar uma aplicação independente de fabricante ou modelo de 

hardware; e 

• RNF10. A linguagem ou ferramenta de programação escolhida deve permitir reuso de 

código e desenvolvimento da aplicação em camadas. 

3.2.3 Regras de negócio 

Como regra de negócio (RN) foi definida: 

• RN01: O sistema deve terminar o acesso às informações do paciente quando a aplicação 

ficar ociosa por um determinado período de tempo, definido pelo administrador do 

sistema, exigindo uma nova autenticação; e 

• RN02: A aplicação móvel deve manter sincronia entre suas informações e as do Banco 

de Dados Central. 

3.2.4 Restrições 

A aplicação contém as seguintes restrições: 

• Não mantém as tabelas de medicamentos; 
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• Mantém apenas dados textuais ou lista de opções; 

• Não mantém padrões de diagnósticos como CID-10; 

• Não se compromete a ser um sistema de prontuários completo, pois é voltado ao 

atendimento emergencial. 

3.3 PROJETO DO SISTEMA 

Nesta seção serão descritos os diagramas de Caso de Uso, Classe de Negócio e Atividade 

que serviram de apoio para análise das características do Estudo de Caso além de uma prototipação 

inicial das telas da aplicação.  

3.3.1 Diagramas de casos de uso 

Os diagramas de caso de uso estão divididos em três pacotes: Atendimento, Administração e 

Controle de Acesso. A Figura 20 e a Figura 21 referem-se aos pacotes Administração e 

Atendimento que representam as principais funcionalidades do estudo de caso. Estes diagramas 

tanto quanto os oriundos destes que exercerem função de cadastro também incluem a visualização 

das informações do tópico a que se referem. Observa-se que as funções de cadastro não permitem a 

alteração de informações por motivos de segurança pertencentes ao domínio do problema. 

Administrativo

Administrador

(from PCT01 - Controle de acesso)

UC03.01 Cadastra 
Usuário

UC03.02 Bloqueia 
usuário

UC03.03 Define 
tempo de sessão

 

Figura 20. Diagrama de Caso de Uso da Visão Administrador 
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Atendimento

Profissional de Saúde

(from PCT01 - Controle de acesso)

UC02.01 Cadastra 
Paciente

UC02.02 Cadastra 
Antecedentes 

Clínicos

UC02.03 Cadastra 
Av aliação 

Cardiov ascular

UC02.04 Cadastra 
Av aliação 

Neurológica

UC02.05 Cadastra 
Av aliação 

Respiratória

UC02.06 Cadastra 
Ev olução

UC02.07 
Seleciona Paciente

 

Figura 21. Diagrama de Caso de Uso da Visão Profissional de Saúde 

3.3.2 Prototipação de telas 

A título de estudo e projeto das interfaces foram construídos diagramas iniciais das telas do 

sistema PEP - Mobile. As telas estão divididas da mesma forma que os pacotes de caso de uso já 

apresentados, sendo que as telas da visão Atendimento compreendem as avaliações (Av.) do 

paciente e as da visão de Administração as funções do administrador. Os protótipos das telas estão 

inclusos no APÊNDICE A. 

3.3.3 Diagramas de atividade 

Nesta seção é apresentado o fluxo de atividade do sistema, apresentando os atores 

Profissional de Saúde e Administrador. O diagrama exemplifica a condução dos mesmos do 
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processo de autenticação do sistema, até o direcionamento para a visão pertinente que ilustra as 

possíveis ações de cada tipo (Figura 22).  

O diagrama de atividade segue o mesmo padrão imposto aos diagramas de caso de uso, que 

inclui em todas as funções de cadastro a sua respectiva visualização. Ou seja, neste diagrama são 

ilustradas seqüencialmente as funções de seleção de paciente, antecedentes clínicos, avaliação 

cardiológica, avaliação respiratória, avaliação neurológica e evolução podem ser acessadas em 

qualquer ordem após a etapa de seleção de paciente. Essas funções mais o cadastro do paciente, 

com exceção da seleção de paciente, executam tanto o cadastro como a visualização das 

informações dos tópicos abordados. 
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Operador:Operador Administrador:Administrador Profissional de Saúde:Profissional de Saúde

Autenticação

Início

Fim

Seleção de Paciente

Antecedentes Clínicos

Av aliação
Cardiov ascular

Avaliação Neurológica

Avaliação Respiratória

Evolução

Opções de Atendimento

Cadastro de Paciente

Tipo de Usuário

Administração
de Usuários

Opções Administrativas

Alterar Tempo de
Sessão

Sair do Modo Administrador

Sair do Modo de Atendimento

Novo Paciente Paciente existente

 

Figura 22. Diagrama de Atividades do Sistema 

3.3.4 Diagrama de classes de negócio 

Nesta seção é apresentado o modelo de classes de negócio, apresentado na Figura 23, que 

ilustra as entidades participantes do domínio do sistema e seus respectivos relacionamentos.  
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Figura 23. Diagrama de Classes de Negócio 
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3.4 PROJETO DO PROGRAMA 

Esta etapa caracteriza-se por uma diagramação mais voltada para etapa de Codificação do 

que para a visão analítica da etapa de Projeto de Sistema. Sendo assim, entre os objetivos está a 

realização do levantamento detalhado da seqüência de ações que dão origem às funções do sistema; 

o relacionamento das classes do negócio na visão de projeto do programa identificando a figura da 

interface e do controle do sistema; os elementos integradores do sistema através de uma visão de 

implementação e componentes; e o modelo Entidade-Relacionamento ilustrando o modelo de 

armazenamento de informações. 

3.4.1 Diagramas de seqüência 

Os diagramas de Seqüência foram construídos a partir dos casos de uso, evidenciando a 

seqüência de ações tomadas pelos atores a fim de concluir as atividades previstas no sistema. Por se 

basear nos casos de uso, sua subdivisão segue o critério de visões: Administrador e Atendimento. 

A Figura 24, a Figura 25 e a Figura 26 apresentam diagramas da visão de Atendimento, 

especificando as funções realizadas pelo profissional de saúde ao prestar atendimento ao paciente. 

 

Figura 24. Diagrama de Seqüência da Avaliação Neurológica 
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Figura 25. Diagrama de Seqüência da Avaliação Respiratória 

 

Figura 26. Diagrama de Seqüência da Seleção de Pacientes 

Na Figura 27 e na Figura 28, são exibidos diagramas da visão Administrador nas funções de 

alteração do tempo de duração de uma sessão de acesso ao sistema, ou seja, do tempo que a mesma 
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ficará inativa, até que seja necessária uma nova autenticação; e da rotina de bloqueio de acesso a um 

usuário. 

 

Figura 27. Diagrama de Seqüência da Alteração do Tempo de Sessão 

 

Figura 28. Diagrama de Seqüência do Bloqueio de Usuário 
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3.4.2 Diagramas de classes de projeto 

A seguir são apresentadas as especificações de algumas classes de projeto desenvolvidas 

seguindo uma arquitetura de três camadas, correspondente a visão de implementação das classes de 

negócio e das atividades do sistema. A Figura 29, a Figura 30 e a Figura 31 ilustram os diagramas 

de atendimento das funções de Cadastro do Paciente, Cadastro de Antecedentes Clínicos e Seleção 

do pacientes, respectivamente. 

 

Figura 29. Diagrama de Classe de Projeto do Cadastro Paciente 
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Figura 30. Diagrama de Classe de Projeto dos Antecedentes Clínicos 
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Figura 31. Diagrama de Classe de Projeto da Seleção de Paciente 

3.4.3 Diagramas de entidade-relacionamento 

Após as etapas de modelagem da seqüência das atividades do sistema e formulação do 

diagrama de classes de projeto, passou-se para a modelagem do repositório de informações do 

sistema através do modelo Entidade-Relacionamento (Figura 32). 
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Figura 32. Diagrama Entidade-Relacionamento da aplicação PEP - Mobile 
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3.4.4 Diagramas de implantação e componentes 

Nesta seção procurou-se exibir a integração entre os componentes do sistema e sua 

implantação, especificando os relacionamentos existentes entre cada módulo. O diagrama de 

implantação e seus componentes são ilustrados na Figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama de Implantação e de Componentes da Aplicação 

3.5 ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO 

Esta etapa compreende a codificação do projeto da aplicação do estudo de caso em uma 

aplicação funcional através das tecnologias escolhidas. Nesta seção serão descritas as arquiteturas 

das aplicações, a justificativa para escolha das tecnologias adotadas como a linguagem de 

programação J2ME, e WALL do projeto WURFL; a análise dos fatores de segurança para assegurar 

o sigilo dos dados, os protótipos da aplicação e as respectivas considerações sobre seu 

desenvolvimento e por fim a análise dos testes realizados. 

O desenvolvimento de dois protótipos foi realizado para corroborar as hipóteses levantadas 

durante a etapa de análise de tecnologias, além da avaliação de cada abordagem de arquitetura. Um 

protótipo utilizou a linguagem de programação J2ME, que se classifica como arquitetura local, 

enquanto o outro seguiu a tecnologia WALL do projeto WURFL, baseando-se na arquitetura web e 

processamento no servidor. 

3.5.1 Arquitetura da aplicação 

Para a escolha das tecnologias a serem utilizadas para programar os protótipos é importante 

analisar e definir a arquitetura do sistema a fim de estruturar a distribuição do processamento e 

contextualizar corretamente a aplicação no seu hardware. 
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Para as aplicações em questão, desenvolvidas em WALL/WURFL e J2ME, um dos modelos 

que mais se mostrou adequado foi o cliente/servidor e suas variações, pois os protótipos 

necessitaram acessar uma rede de comunicação para requisitar as informações do paciente 

necessárias.  

A Tabela 6 retrata algumas variações do modelo cliente/servidor frente a perspectiva do 

acesso e atualização das informações da aplicação. 

Tabela 6. Tipos de Arquiteturas 

Dimensões 
Arquitetura 

Disponibilidade dos 
dados 

Atualização dos 
dados 

Precisão dos dados 

Cliente Magro 
Servidor Fixo 

Dados nem sempre 
disponíveis 

Dados sempre 
atualizados 

Localização 
precisa. 

Cliente Gordo 
Servidor Fixo 

Dados nem sempre 
disponíveis 

Dados nem sempre 
atualizados. 

Localização 
precisa. 

Clientes e 
Servidores Móveis 

Dados nem sempre 
precisos 

Dados nem sempre 
atualizados 

Localização nem 
sempre precisa 

Fonte: Adaptado de Santos, Casanova e Seixas (2004). 

Tendo em vista que os protótipos implementados, devido a suas restrições, não armazenarão 

os dados do paciente no dispositivo móvel, de forma a não comprometer a compatibilidade da 

aplicação através de implementações especializadas como um modelo de dispositivo, para tanto os 

dados são mantidos em um servidor de banco de dados central, onde as aplicações requisitam as 

informações de acordo com a demanda. 

Com respeito à arquitetura escolhida, a aplicação desenvolvida com base no projeto 

WURFL segue, em princípio, o modelo cliente magro, servidor fixo, o qual concentra o 

processamento do lado servidor, justificado pelo projeto se basear no uso das linguagens de 

marcação WAP.  

Já o protótipo em J2ME tem por base o modelo cliente gordo, servidor fixo, no contexto de 

processamento, pois nesse caso a aplicação se situa no dispositivo móvel e somente faz as 

requisições de dados ao servidor de informações. Dessa forma não tem a desvantagem de manter 

informações desatualizadas localmente, como acontece em algumas aplicações semelhantes. 
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No contexto de implementação, as aplicações foram projetadas com suporte ao modelo de 

arquitetura de implementação em três camadas, onde a aplicação é separada nas visões de interface, 

de controle do sistema e de dados de persistência.  

3.5.2 Tecnologias escolhidas 

Após a análise e escolha da arquitetura do sistema e a etapa de análise das tecnologias 

vigentes terem apresentado resultados satisfatórios, comparou-se os resultados de forma a avaliar a 

aderência dos mesmos frente aos principais requisitos do documento de projeto e aos parâmetros de 

programação. 

Dentre as tecnologias analisadas citam-se o .Net, o SuperWaba, o J2ME, o projeto WURFL, 

o Ns Basic, o Microsoft Embedded Visual Basic e o Embedded Visual C, o .Net, o Symbian OS, o 

AFC e as linguagens de marcação de texto provenientes do WAP. 

Em si, essas tecnologias se dividem em duas categorias de acordo com o item arquitetura: 

local e web. Diga-se web o uso de páginas WAP como meio de interação com o usuário, e local as 

aplicações que grande ou parte do processamento é feito no dispositivo em que se situa, diferente do 

web, em que é quase inexistente do lado cliente. 

Para a escolha das tecnologias que foram utilizadas no projeto, limitou-se às opções que 

oferecessem suporte, ao menos, a dispositivos de telefonia celulares e cumprissem total ou 

parcialmente, características como compatibilidade com um grande número de aparelhos, no 

contexto diversidade de hardware; permitissem re-usabilidade de código entre aplicações; 

provessem independência de plataforma; e fossem, de preferência, gratuitas. 

Os dispositivos de telefonia celular foram escolhidos devido a possibilitarem acesso à rede 

de Internet mesmo quando fora da instituição. Smartphones e telefones celulares, além de 

propiciarem a comunicação por voz em um mesmo aparelho, acessam a Internet de pontos não 

cobertos pelas redes de uma instituição, o que é um fator decisivo quando se prestam atendimentos 

externos. 

Já as diferentes arquiteturas e suas conseqüentes implicações na implementação justificaram 

a codificação de protótipos nas duas estruturas para fins de estudo e testes, sendo na categoria web, 

uma aplicação baseada no projeto WURFL e na local utilizada a linguagem de programação J2ME.  
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Dentre as razões para justificar a escolha dessas tecnologias estão: 

• As licenças de utilização da tecnologia e comercialização das aplicações desenvolvidas 

são livres; 

• Possuem ampla compatibilidade perante a diversidade de dispositivos do mercado; 

• São independentes de plataforma; 

• Possibilita o desenvolvimento tanto especializado quanto genérico para um grupo ou 

dispositivo afim; 

• Alto reuso de código entre as aplicações; 

• Suporte ao desenvolvimento em camadas; e 

• Grande variedade de ferramentas que suportam o desenvolvimento como editores, IDE, 

entre outros, tanto gratuitos como proprietários. 

Outras ferramentas avaliadas como framework .Net na categoria web e o SuperWaba no 

desenvolvimento local, apresentam grande potencial, porém a gama de dispositivos suportados 

ainda está abaixo das ferramentas escolhidas. O Ns Basic se destina ao desenvolvimento Palmtop 

enquanto o MEVB a plataformas compatíveis com o  Windows CE  e a biblioteca AFC é 

compatível com os dispositivos suportados por essas tecnologias porém ainda está no mesmo estado 

que o SuperWaba e o .Net. 

3.5.3 Análise dos Fatores de Segurança 

Os protótipos da aplicação PEP - Mobile contêm algumas medidas de segurança de modo a 

minimizar os possíveis furtos de informações por parte de pessoas mal intencionadas. Dentre as 

medidas adotadas estão: uso de autenticação de usuário, identificação do usuário nas requisições ao 

servidor, troca de informações utilizando o protocolo HTTPS, invalidação do acesso à aplicação 

quando atingir o tempo máximo de ociosidade permitido seguido de re-identificação de usuário ou 

término da aplicação, e validação da autenticidade das informações pelo uso de chave criptográfica. 

A primeira medida está apoiada na identificação do usuário que se baseia no uso de nome de 

usuário e senha. Quando o usuário realiza o acesso, o servidor criptografa a senha entrada e a 

compara com a versão armazenada no banco de dados. Essa criptografia é realizada porque a versão 

da senha armazenada no banco de dados também está criptografada por motivos de segurança. Essa 
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precaução evita que caso a senha seja furtada do banco de dados não seja possível utilizá-la, pois 

apenas na forma original produziria resposta equivalente pelo algoritmo criptográfico.  

A medida de segurança por requisições identificadas ao servidor de dados inicia-se após a 

etapa de identificação do usuário, e trata de incluir nas requisições ao servidor da aplicação o 

identificador do usuário. Isso torna possível controlar os acessos à base de informações da aplicação 

e impedir acessos indevidos. O registro do identificador do usuário, no entanto, é realizado somente 

quando ocorrem cadastros de informações. Operações de visualização apenas verificam a 

consistência do identificador, mas não o armazenam. 

A terceira medida adotada, referente ao tráfego das informações, por exemplo, trata-se da 

transferência dos dados de forma criptografada utilizando SSL (Secure Socket Layer). O SSL é um 

protocolo usado para fornecer um canal de dados criptograficamente protegido para requisições 

HTTP. Nesse protocolo, o servidor se identifica por um certificado que confirma sua autenticidade, 

podendo o cliente também o fazê-lo, porém não sendo comum (CHESWICK, BELLOVIN e 

RUBIN, 2005 apud DIERKS e ALLEN, 1999; RESCORLA, 2000b). 

Sendo assim, os protótipos desenvolvidos se basearam no uso do SSL sobre o protocolo 

HTTP, denominado HTTPS. O uso de certificados foi implementado apenas no servidor. No 

cliente, apenas na versão da aplicação em J2ME, foi adicionado o certificado do servidor, não para 

identificação, mas para confiabilidade, pois nessa tecnologia as conexões com entidades portadoras 

de certificados desconhecidos não é possível. 

A quarta medida, invalidação do acesso à aplicação ou re-identificação do usuário ocorre 

quando a aplicação mantém-se aberta e ociosa por um determinado período de tempo. Caracteriza-

se pela ausência de troca de informações com o servidor. Ocorrendo essa situação, interpreta-se que 

aplicação está aberta em decorrência do esquecimento do sistema aberto do usuário. Sendo assim a 

medida consiste em solicitar ao usuário que refaça a identificação ou mesmo termina-se a aplicação, 

para evitar acessos indevidos ao sistema por terceiros quando o usuário está desatento ou quando o 

dispositivo é furtado. 

O funcionamento desse controle baseia-se no princípio de que em cada requisição ao 

módulo servidor, um parâmetro de tempo é atualizado, começando após a identificação do usuário. 

Quando a diferença entre o tempo decorrido entre a última atualização e o tempo da nova 
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requisição, independente do tipo de requisição, exceder o tempo limite definido pelo administrador, 

é solicitado ao usuário que refaça nova autenticação ou termina-se a aplicação. 

A última medida adotada refere-se à consistência dos dados residentes na base de 

informações. Toda tabela de dados do banco de informações possui um campo de consistência, 

onde o mesmo é responsável por armazenar uma chave criptográfica gerada a partir do algoritmo 

SHA-1 sobre os dados da tabela, incluindo o identificador do usuário e paciente, exceto o próprio 

campo. Essa medida propõe um campo de consistência que indique quando houve modificações nos 

dados de determinado registro sem utilização do sistema, pois, a comparação da chave criptográfica 

dos dados do registro não coincidirá com a armazenada no campo de consistência. 

Sobre as diferentes visões ou perfis de utilização do sistema, Administrador e Profissional 

de Saúde, os privilégios oferecidos a cada uma dessas são diferenciados e mutuamente excludentes. 

Desta forma, não há possibilidade de um Administrador acessar funções do operador Profissional de 

Saúde e vice-versa. Desta forma, garantem-se os privilégios mínimos necessários ao correto uso das 

atribuições de cada tipo de operador. 

Após a contextualização das medidas de segurança adotadas, fez-se uma análise das 

vulnerabilidades existentes, de modo que, em trabalhos futuros, outros pesquisadores estejam 

conscientes desses pontos e possam procurar outras soluções a fim de saná-los. 

O algoritmo SHA-1 utilizado para criptografia de senha e criação do campo de consistência, 

é executado no lado servidor da aplicação, sendo uma criptografia de sentido único. No entanto, o 

tráfego da informação de identificação até o servidor ainda é inseguro, pois a senha trafega pelo 

canal de dados em seu estado original. Sendo assim, a segurança do canal de dados está vinculada 

totalmente ao protocolo HTTPS, fato que deve ser reavaliado caso esse protocolo venha a se tornar 

inseguro. 

O uso do algoritmo criptográfico SHA-1 foi utilizado por ser o novo padrão de criptografia 

estabelecido pela ICP-Brasil desde maio de 2006, para assinatura de certificados digitais. Essa 

entidade definiu esse padrão para utilização em certificados digitais de autenticidade de registros, 

sendo o do algoritmo acompanhado de outros procedimentos e recursos que não serão utilizados 

nem discutidos aqui (RIBEIRO, HIRA e ZUFFO, 2006). 

Esse último caso poderia ser resolvido caso houvesse na aplicação em J2ME possibilidade 

de se criptografar os dados de identificação antes de enviá-los pela rede, porém não foram 
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encontradas funcionalidades que atendam a essa tarefa. Já a aplicação em WALL e JSP, por se 

tratar de um sistema web, tem o mesmo inconveniente, somado ao fato de não haver a possibilidade 

de criptografia senão no servidor, pois todo processamento está contido no mesmo. 

A vantagem garantida pela criptografia de senhas, mesmo apenas no servidor, é que caso 

haja uma invasão no banco de informações dos operadores da aplicação, todas as senhas lá 

existentes estarão ininteligíveis por parte do invasor. 

Na aplicação em WALL e JSP, o controle de identificação é realizado através de um 

processo de armazenamento de IP em banco de dados, porém esse processo pode ser burlado caso o 

invasor conseguir furtar o IP de um usuário que está realizando acesso, e assim manter uma 

conexão ativa com a aplicação. Uma das soluções possíveis seria o uso de re-direcionamento de 

páginas, onde após a primeira identificação, o usuário recebe uma URL (Universal Resource 

Locator) que identifica seu acesso perante o servidor da aplicação, e assim solidifica a integridade 

das operações. 

3.5.4 Aplicação em J2ME 

Esta aplicação baseada na tecnologia Java para dispositivos móveis (J2ME) tem por base a 

configuração CLDC versão 1.1 e o perfil MIDP versão 2.0. Foi projetada seguindo uma arquitetura 

cliente-servidor, com armazenamento de parte da aplicação no dispositivo móvel, parte a qual é 

responsável por organizar os dados, interagir com usuário através de formulários e telas de 

visualização de informações, além de encaminhar as requisições de consulta e registro de 

informação para aplicação PEP – Server. 

Apesar do módulo cliente não permanecer conectado diretamente com a Internet e a 

execução de algumas das funções continua mesmo quando desconectado, o mesmo enquadra-se na 

categoria de aplicações on-line, e para o correto funcionamento deve existir a disponibilidade de 

sinal para conexão com a rede da Internet. 

A codificação da aplicação cliente foi realizada na ferramenta Netbeans versão 5.0, 

distribuída com o pacote de desenvolvimento JSDK (Java Standard Development Kit). Essa 

ferramenta adicionada do modulo Netbeans Mobility e do pacote Sun Java WTK (Wireless 

Toolkit), permite a criação de aplicações na tecnologia J2ME. A vantagem do uso do Netbeans está 
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na possibilidade de criar interfaces de aplicações móveis de forma flexível e facilitada, pelo uso da 

abordagem “arrastar-e-soltar”, facilmente combinando e visualizando os componentes de interface. 

Outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento foram testadas, como o Eclipse, com a 

adição do pacote Eclipse ME, que permite o desenvolvimento de aplicações na tecnologia J2ME. 

No entanto, apesar desta ferramenta ter um melhor desempenho que em questão de processamento, 

a mesma não possui o recurso de desenvolvimento de interface da concorrente, o qual reduz o 

tempo de desenvolvimento significativamente. 

 

Figura 34. Modelo de Implementação da Aplicação em J2ME 

Sobre a validade da codificação frente os diagramas de projeto, esta aplicação foi dividida 

em módulo cliente e módulo servidor, a camada de interface se situa no dispositivo cliente junto à 

camada de controle que está dividida entre o módulo cliente e o servidor (Figura 34). Na parte 

cliente existe um objeto de controle para cada item do estudo de caso, gerenciando a respectiva 

interface, a validação dos dados entrados pelo usuário, a requisição dos dados para visualização e o 

encapsulamento para armazenamento na aplicação servidor. 

A aplicação do servidor, nomeada PEP - Server, recebe as requisições do módulo cliente, 

através do método POST do protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol), respondendo as 

mesmas em texto puro. As classes de controle existentes na aplicação cliente móvel são 

encaminhadas para suas correspondente no módulo servidor, com exceção das classes de 

autenticação e usuário que correspondem à classe de controle do Operador. As requisições sempre 

são enviadas ao servidor de modo a atingir a componente denominada Ponte.  

Sobre as interfaces de visualização e cadastro dos dados, cada formulário de cadastro possui 

sua respectiva tela, devido à quantidade de campos e regras de negócio, enquanto as visualizações 
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são realizadas em um mesmo objeto de tela que carrega uma tabela individual para cada item do 

estudo de caso de forma independente e transparente ao usuário. 

Além de a aplicação estar divida em módulo cliente e servidor, foi realizada a divisão entre 

as visões administrador e profissional de saúde por se tratarem de funções distintas e exclusivas, de 

modo a economizar espaço na memória do dispositivo. Ou seja, o acesso de cada função não é 

determinado apenas pelo nome de usuário e senha, com posterior habilitação na aplicação das 

respectivas funções, mas sim pela aplicação instalada.  

Outra divisão realizada refere-se a requisição de informações do paciente no servidor web. 

A princípio foi concebida uma aplicação que ao efetuar a visualização de um item do estudo de caso 

de determinado paciente, requisitava todos os registros do mesmo para determinado item. Por 

exemplo, se o profissional deseja visualizar os Antecedentes Clínicos do paciente, que possui cinco 

registros nesse item, a aplicação recebia todos esses registros de uma única vez e os exibia um a um 

ao usuário. 

No entanto, procurando garantir compatibilidade entre dispositivos de menor capacidade e 

analisar os impactos do tráfego de rede na aplicação, outro protótipo foi codificado, porém com as 

requisições de registro realizadas individualmente. Ou seja, o profissional de saúde solicita a 

visualização de determinado item, por exemplo, os antecedentes clínicos, então a aplicação móvel 

requisita o número de registros do item desejado, e logo o recebimento do primeiro registro desse 

item do paciente. A aplicação cliente exibe o primeiro registro e o número de registros totais, 

solicitando os outros à medida que haja solicitação.  

Uma observação importante é que o dispositivo armazena apenas um registro por vez, desta 

forma, quando outro registro é recebido, seu antecessor é apagado da memória do dispositivo. Os 

resultados de desempenho e comparação entre essas abordagens são discutidos na seção de testes. 

A justificativa para o uso da configuração CLDC versão 1.1 e MIDP versão 2.0 está na 

maturidade da tecnologia e no suporte, agora obrigatório, de conexões do tipo HTTP seguro, 

chamado HTTPS. Esse tipo de conexão é necessário pelo sigilo dos dados do paciente, os quais, 

trafegando através de conexão comum, poderiam ser facilmente interceptados. 

Na Figura 35, Figura 36 e Figura 37 são visualizadas algumas telas do protótipo 

desenvolvido em J2ME no simulador padrão do pacote WTK. As telas apresentadas são o cadastro 

do paciente, os antecedentes clínicos e a avaliação respiratória, respectivamente. 
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Figura 35. Cadastro de Pacientes 

 

Figura 36. Cadastro dos Antecedentes Clínicos 

 

Figura 37. Cadastro da Avaliação Respiratória 
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Entre as considerações sobre o uso do J2ME, estão à interação com as ações do usuário, 

podendo limitar as ações do mesmo ou habilitá-las em tempo de execução. Também é possível 

utilizar às funcionalidades gráficas presentes para criação de animações, novos componentes, etc. 

Com relação ao acesso a conexões com a Internet, as mesmas devem ser realizadas de forma 

concorrente no sistema com uso de Threads, ou seja, fluxos de processamento diferentes. Esses 

recursos devem ser empregados de forma a proteger a aplicação de possíveis travamentos da 

aplicação com conseqüente travamento de todo dispositivo. 

 Na máquina virtual padrão do perfil MIDP 2.0 não existem funções de segurança e 

criptografia como o SHA-1, o que não permite que os dados de identificação sejam criptografados 

antes da transmissão pela rede de dados e garanta mais segurança. No entanto, existe um pacote 

opcional chamado SATSA, que inclui tais funcionalidades como criptografia em SHA-1. 

O inconveniente produzido pelo uso de pacotes opcionais está de que os mesmos fazem 

parte do ambiente de execução do dispositivo e não podem ser incluídos na aplicação durante o 

desenvolvimento. Por esse motivo, esses pacotes são soluções viáveis, porém de compatibilidade 

limitada, pois sua implementação depende do fabricante (GIGUERE, 2002). 

3.5.5 Aplicação em WALL e JSP 

Este protótipo se caracterizou por ser uma aplicação totalmente web, onde o dispositivo 

móvel necessita estar constantemente conectado à Internet, e o sistema é acessado através de um 

navegador web. 

A aplicação situa-se em um servidor web Apache Jakarta Tomcat e as páginas web tem sua 

lógica de funcionamento implementada através da linguagem de programação JSP, que faz parte do 

pacote J2EE. A biblioteca WALL pertencente ao projeto WURFL é utilizada para a definição das 

interfaces das páginas, onde a mesma atua como uma camada abstrata que é transformada 

dinamicamente na linguagem de marcação de texto suportada pelo navegador do dispositivo. 

Desta forma, a aplicação apresenta extensa compatibilidade com os mais diversos tipos de 

dispositivos móveis, pois não se vincula aos navegadores de dispositivos celulares, mas sim as 

linguagens de marcação de texto WAP existentes. 
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As regras de negócio, validações de dados e funcionalidades foram implementadas nas 

páginas web através da tecnologia JSP, que tem entre seu código a definição das interfaces na 

linguagem abstrata WALL. 

A Figura 38 exibe o relacionamento entre as camadas da aplicação no servidor web, que se 

estende da interface criada com o WALL, à camada de controle escrita na linguagem JSP e seu 

relacionamento com o banco de dados do sistema pela Ponte do PEP - Server. 

 

Figura 38. Modelo da Implementação da Aplicação em WALL/WURFL 

Algumas dificuldades foram encontradas como a inserção do código JSP dentro das 

marcações WALL. Esse tipo de ação, empregada constantemente na programação web, não 

possível, restringiu a manipulação dinâmica das páginas a apenas controlar o fluxo de ações do 

usuário, verificar o conteúdo dos campos de formulários de dados e recuperar dados para 

requisições de inserção.  

Por exemplo, ações de troca de conteúdo dinâmico como a modificação do conteúdo dos 

campos de formulário de cadastro, mostraram-se inviáveis. Outro fato é que aparentemente a 

abordagem da biblioteca WALL/WURFL prima por compatibilidade, tornando o design das 

aplicações mais complexo e, às vezes, degradado.  

Com respeito à aplicação produzida, a mesma possui maior compatibilidade que a J2ME, e o 

item manutenção é bem desenvolvido, pois concentra toda aplicação em um único ponto. No 

entanto, esse último fato a torna mais vulnerável as condições da rede de dados da Internet, que em 

horários de pico pode vir a causar transtornos pela demora no carregamento das páginas e 

efetivação das transações. 
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Sobre questões de segurança, o protótipo se baseia no tráfego de dados pela rede usando 

conexão SSL, com autenticação de usuário em intervalos de tempo pré-determinados, para que 

situações onde os navegadores web permaneçam abertos por muito tempo, devido a descuido dos 

usuários, não contribuam para invasão do sistema seguida de possível furto de informações. 

Sobre o controle de autenticação dos usuários, não foi possível se utilizar técnicas de 

identificação por sessão de dados no servidor ou cookies no cliente, isto devido a alguns 

navegadores móveis não oferecerem suporte e por este motivo a biblioteca WALL aparentemente 

também não. Esse fato foi constatado durante os testes e, portanto, uma suposição, pois nada foi 

encontrado na documentação do projeto WURFL e da biblioteca WALL. 

A par dessas dificuldades foi desenvolvido um controle de identificação do usuário por IP de 

modo a monitorar e validar o acesso do mesmo a aplicação. O controle consiste em armazenar no 

banco de informações o IP do usuário quando o mesmo se identifica com sucesso no sistema. Desta 

forma, a cada nova requisição ao sistema, é analisado se a mesma provêm de um IP válido. 

Esse controle atua em parceria com a invalidação do acesso ao sistema por tempo máximo 

de ociosidade alcançado. Ao realizar a identificação com sucesso, a aplicação também guarda o 

tempo de acesso. A cada nova requisição o sistema confere o tempo de ociosidade máximo definido 

pelo administrador, e quando a comparação o tempo atual excede o tempo, é solicitada uma nova 

identificação. Já quando a diferença de tempos é menor que a máxima permitida, o tempo de 

comparação é atualizado para o instante atual, estendendo o tempo de acesso do usuário. 

Sobre o acesso aos dados de persistência, a aplicação em WALL e JSP se baseia no mesmo 

modelo que o protótipo em J2ME, requisitando operações à aplicação PEP – Server, responsável 

pelo acesso ao banco de dados e objetos de persistência. As classes de controle também sofreram a 

mesma divisão presente no módulo cliente em J2ME, porém com a diferença de o módulo móvel 

estar aplicadas dentro das páginas JSP. 

Sobre as requisições de operações para a aplicação PEP – Server, as mesmas também são 

realizadas através do método POST sobre o protocolo de transferência HTTPS, utilizando os 

mesmos parâmetros já descritos na aplicação anterior. 

Nas figuras a seguir visualizam-se algumas das telas da aplicação desenvolvida no 

simulador V7 da Openwave, sendo essas telas, respectivamente, cadastro de paciente, antecedentes 

clínicos e avaliação respiratória.  
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Figura 39. Cadastro do Paciente – WALL/WURFL 

 

Figura 40.Cadastro dos Antecedentes Clínicos - WALL/WURFL 

 

Figura 41. Cadastro da Avaliação Respiratória - WALL/WURFL 

Como considerações sobre o uso da tecnologia estão às dificuldades de criação de um 

leiaute mais elaborado, pois devido a prezar por compatibilidade, foram utilizados somente os 

recursos presentes no WALL, embora seja possível combinar os mesmos com algumas linguagens 

de marcação específicas e aumentar a variabilidade. No entanto, essa combinação reduz a 

compatibilidade pretendida pela biblioteca, tornando inválido o objetivo principal de atender 

diversos dispositivos independente de navegador web ou linguagem de marcação utilizada. 
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Além disso, também se cita a não possibilidade de integração dos comandos JSP entre os 

comandos WALL. Esse fato acabou por não permitir o uso de trocas de conteúdo dinâmicas e 

criação de certas funcionalidades da forma como haviam sido projetadas. A falta de suporte a 

armazenamento de informações em cookies e sessão de acesso no servidor também são citadas 

como geradoras de dificuldades técnicas. 

3.5.6 Aplicação PEP - Server 

A aplicação PEP – Server trata-se do módulo servidor responsável pelo acesso à base de 

dados tanto da aplicação em J2ME como da WALL e JSP, esse módulo atua como entidade 

gerenciadora das requisições de consulta e armazenamento no banco de informações. Esta aplicação 

aceita requisições do tipo GET e POST, nos protocolos do tipo HTTP e HTTPS (HyperText 

Transfer Protocol Secure), sendo privilegiado o uso de POST e HTTPS nos protótipos 

desenvolvidos. 

Todo módulo foi escrito na tecnologia J2EE, sendo a unidade principal, chamada ponte, 

classificada na categoria servlet e responsável por identificar os tipos de requisições e as respectivas 

classes de controle a que se destinam. As requisições realizadas são remanejadas pela unidade 

principal através de alguns parâmetros que identificam a classe de controle e o método da mesma a 

que se destinam.  

Além disso, informações sobre a identificação do operador do sistema que está realizando a 

requisição também são incluídas, com exceção para requisição de identificação de usuário 

evidentemente. 

Outros possíveis campos internos as requisições se referem a controle ou dados internos 

necessários às classes que se destinam. Embora as requisições sejam feitas no formato de dados de 

requisições GET e POST, as respostas são sempre em texto puro, geralmente em vetores 

serializados. Para esses casos, e também devido às restrições existentes na tecnologia J2ME, criou-

se uma classe de vetores seriais padrão no projeto. 

O objeto dessa classe é responsável por efetuar a operação de serialização/deserialização dos 

dados, ou seja, organizar as informações de forma seqüencial para que possam ser transmitidas pelo 

canal de dados e retornadas ao estado original quando chegarem ao destino. Esta operação foi 
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padronizada nas respostas das consultas de ambos os protótipos desenvolvidos. A referida classe 

está descrita no APÊNDICE A, identificado como “vetorSerial”. 

Com respeito ao SGBD utilizado, trata-se do MySQL Server na versão 5.0, justificado por 

ser de uso gratuito para aplicações acadêmicas e sem fins lucrativos e atender as necessidades de 

projeto. Todas as operações de consulta e registro são realizadas apenas pelas classes de 

persistência, onde as mesmas não têm contato direto com as configurações do SGBD, sendo 

restritas ao uso de comandos SQL (Structured Query Language). 

O acesso intermediário entre as classes de persistência e o banco de dados é efetuado apenas 

pela classe “acessoBD”, que promove a independência de plataforma de banco de dados. Sobre o 

modelo de dados projetado, o mesmo foi implementado de acordo com o previsto, com exceção 

para o modelo de bases de dados do protótipo em WALL e JSP. 

O modelo de dados dessa aplicação difere apenas na tabela Operador, justificado pelas 

dificuldades de armazenamento e controle dos dados de identificação já citados, onde foram 

necessários alguns campos extras no modelo para validação do acesso. As outras tabelas, no 

entanto, não apresentam nenhuma modificação, permitindo a coexistência na mesma base de ambos 

os protótipos. 

3.6 TESTES DO SISTEMA 

Esta seção apresenta os dados e informações referentes às rotinas de testes do sistema, os 

formulários de usabilidade aplicados, os simuladores e aparelhos utilizados, e por fim as conclusões 

extraídas sobre as opiniões dos usuários através da avaliação por questionário. 

Os dispositivos utilizados para testes dos protótipos foram os simuladores OPENWAVE V7 

Simulator e Default Color Phone do kit WTK da Sun para testes em laboratório, e os aparelhos 

W600i da Sony Ericcson, V3 Razar e V300 da Motorola, e CF75 da Siemens para testes com 

usuários, sendo que suas especificações estão presentes no ANEXO III. 

Foram realizados dois tipos de teste: um para validação das funções e do correto 

funcionamento da aplicação pelo desenvolvedor e outro para avaliação da aplicação do ponto de 

vista dos usuários. O primeiro teste foi realizado avaliando fatores como tempo de carregamento 

dos dados, tempo de troca entre as telas de cada aplicação, diferenças entre os protótipos em J2ME 
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no contexto da recuperação de informação, forma individual ou por tópico, avaliação pelo tipo de 

arquitetura dos protótipos, etc. 

O segundo teste consistiu da avaliação do sistema por uma amostra de usuários, verificando 

itens como funcionalidade, ergonomia e usabilidade dos protótipos. A avaliação foi guiada por um 

ensaio de interação que foi seguido pela aplicação de um questionário de avaliação, presentes no 

ANEXO I e II respectivamente, onde o usuário avaliou itens de usabilidade, ergonomia e 

funcionalidade. 

A amostra de usuários conteve profissionais da área da Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 

Psicologia, Computação e outros, sendo cada tópico avaliado no geral e por área. Nas subseções a 

seguir apresentam-se os resultados obtidos. 

3.6.1 Testes de validação da aplicação 

Esta etapa de testes foi responsável por validar o funcionamento da aplicação em condições 

reais, verificando o desempenho das aplicações nos referidos dispositivos, além de ter filtrado erros 

de codificação antes do contato com os usuários de teste. Para tanto, utilizaram-se os aparelhos de 

telefonia reais e simuladores. 

Perante os simuladores utilizaram-se o V7 da OPENWAVE para aplicação WALL e o 

Default Color Phone do pacote da de desenvolvimento da Sun para a aplicação em J2ME, sendo 

que ambos apresentaram correta exibição e funcionamento da aplicação desenvolvida. 

Com respeito aos testes em telefones celulares, inicialmente usou-se o modelo W600i da 

Sony Ericsson para a aplicação em WALL e a em J2ME. Na aplicação em WALL o navegador 

padrão apresentou correta visualização de toda página, com conversão adequada da linguagem 

WAP.  

Além do teste no navegador padrão desse dispositivo, a aplicação também foi testada no 

navegador OPERA Mini para esse dispositivo, porém a conversão da linguagem WALL no WAP 

suportado pelo mesmo foi correta e prejudicou o funcionamento da aplicação. O navegador Opera 

Mini trata-se de um navegador gratuito para dispositivos móveis da empresa Opera. 

Em contrapartida, analisando a aplicação em J2ME no aparelho, apesar da mesma apresentar 

correto funcionamento e o dispositivo ter permitido uma fácil instalação, ocorreram algumas 
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inconsistências de foco nos campos de formulário. Enquanto nos simuladores o foco do formulário 

iniciava no primeiro campo, nesse dispositivo o mesmo iniciava no último, problema que 

prejudicou a usabilidade do sistema. 

Infere-se que esse fato seja causado pela implementação da máquina virtual desse modelo da 

Sony Ericsson, porém não se teve outro dispositivo para realizar o teste dessa aplicação para 

corroborar a hipótese, além do que o mesmo apresentou defeito e parou de funcionar a partir do 

décimo quarto usuário de teste, e assim não permitiu o teste de novas medidas que pudessem vir a 

contornar esse problema. 

A priori havia sido definido que a aplicação também seria testada no modelo MG810 da LG, 

porém esse aparelho apresentou defeito de fabricação e tanto o acesso a Internet quanto a 

transferência de aplicações via cabo de dados não foram possíveis, eliminando as possibilidades de 

testes para as duas aplicações. 

A aplicação WALL pôde ser testada em outros dispositivos por não necessitar instalação e 

ter boa compatibilidade. Dentre os dispositivos testados estão o modelo 6101 da Nokia, o qual 

apresentou o mesmo problema que o navegador Opera Mini no W600i; o V300 e o V3 Razar da 

Motorola e no CF75 da Siemens.  

Dentre esses três últimos aparelhos, a aplicação apresentou correto funcionamento em todos, 

sendo utilizados nos testes com o usuário. O Siemens e o V300 participaram apenas de um teste 

cada, devido a serem emprestados de colegas para suprir a falta causada pelo MG810 e o W600i. 

Sobre a correta conversão do WALL na linguagem WAP, o Siemens apresentou a correta 

exibição da página WAP e seu navegador boa usabilidade e ergonomia no uso. Já o V300 e o V3, 

apesar do correto funcionamento, tiveram a usabilidade e a ergonomia prejudicadas pelo navegador 

padrão que os acompanha, que se mostrou de difícil uso quando nas mãos de usuários de testes.  

Outro fato importante, é que o navegador desses Motorola apresentou duas implementações 

distintas para o mesmo tipo de campo de formulário, no caso a listas de opções. Esse fato gerou 

confusão entre os usuários, como por exemplo, se o mesmo tratava-se de um campo de entrada de 

dados, isso devido principalmente a seu leiaute fora do próprio padrão do navegador. 

Com respeito às funções definidas no projeto, ambas as aplicações apresentaram 

completude, com algumas modificações no processo de realização da atividade devido a restrições 
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tecnológicas, mas sem prejudicar o resultado final. Nenhuma mudança significativa ocorreu da 

transferência das aplicações testadas nos simuladores para os dispositivos móveis. 

3.6.2 Testes com usuários 

Os testes com usuários tinham por objetivo avaliar a funcionalidade, a usabilidade e a 

ergonomia dos protótipos desenvolvidos, sendo que a amostra utilizada foi composta por 31 

profissionais das áreas da Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Computação e outros.  

Não houve seleção entre os profissionais de saúde sendo os mesmos voluntários encontrados 

nas clínicas do CCS da Univali. Os profissionais de Computação e outras áreas foram pessoas 

também voluntárias, que fazem parte ou possuem vínculo com o laboratório onde as aplicações 

foram desenvolvidas. 

A Figura 42 ilustra um gráfico da distribuição de usuários por área de atuação. 

Área de Atuação

35%

52%

13%

Saúde

Computação

Outra

 

Figura 42. Gráfico da Distribuição dos usuários por área 

Os testes consistiram da utilização da aplicação individualmente, acompanhada pelo 

desenvolvedor, onde a rotina de teste foi dirigida pelo ensaio de interação incluso no ANEXO II. O 

ensaio orientou os entrevistados no processo de uso e avaliação, porém não os limitou a seguir seus 

passos, servindo em suma de sugestão para que verificassem os itens presentes no questionário de 

avaliação e tivessem uma experiência de uso semelhante. 
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Após cada teste individual um questionário de avaliação foi entregue ao entrevistado, sendo 

esse questionário o instrumento utilizado para avaliar os itens usabilidade, ergonomia e 

funcionalidade do sistema. O questionário aplicado está presente no ANEXO II e teve as questões 

baseadas no instrumento Ergolist do LabIUtil (Laboratório de Utilizabilidade da Informática) da 

USFC (Universidade Federal de Santa Catarina).  

O Ergolist é um projeto que tem por objetivo conceber, projetar e desenvolver uma 

ferramenta de avaliação da facilidade de uso de sistemas interativos. Representa uma ferramenta 

para projetistas especializados em ergonomia que os permita desenvolver sistemas corretos sob o 

ponto de vista da interação com o usuário (ERGOLIST, 2006). Além dos itens extraídos do Ergolist 

também foram adicionados recursos que permitissem diferenciar os usuários por faixa etária, área 

de atuação, e proficiência do uso de dispositivos móveis. 

A respeito da distribuição das aplicações desenvolvidas, cada usuário da amostra de teste 

utilizou um telefone celular testando uma das aplicações, escolhida de forma arbitrária, apenas com 

a restrição de que o número de usuários estivesse distribuído aproximadamente na metade entre as 

aplicações de arquiteturas diferentes.  

A metade da amostra que testou a aplicação em J2ME ainda foi subdividida em dois grupos, 

de modo que parte dos usuários testasse o modelo de recuperação de informação por registro, e a 

outra, o de recuperação por tópico. O gráfico da Figura 43 ilustra a distribuição dos usuários por 

aplicação. 
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Figura 43. Gráfico da Distribuição dos testes das aplicações 
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Em relação aos dispositivos utilizados para teste, a princípio se utilizou o modelo W600i da 

Sony Ericsson, para testes de ambas as aplicações, sendo o único utilizado para as aplicações em 

J2ME. Porém devido ao mesmo parar de funcionar, utilizou-se o CF75 da Siemens e o V300 e V3 

da Motorola para o término dos testes com a aplicação em WALL, onde o V3 foi utilizado em 

grande parte dos testes restantes. 

Após os testes, algumas análises e considerações sobre o desempenho das aplicações foram 

feitas com base nas questões. Avaliou-se o contexto geral, por ramo de atuação e por aplicação, 

sendo que os gráficos criados a partir das análises estão presentes no APÊNDICE C. Considerou-se 

como desempenho positivo respostas “sempre” e “quase sempre” ao cumprimento do item da 

questão, e como negativo as respostas “quase nunca” e “nunca”. 

A primeira questão perguntava ao usuário se os campos de entrada de dados eram 

corretamente identificados. Qualificou-se satisfatoriamente obtendo apenas respostas “sempre” e 

quase “sempre”, conforme Figura 44.  

A dispersão das respostas por área teve a Saúde com 40% das opiniões “sempre” e 27% das 

“quase sempre”, e a Computação com 55% e 46%, respectivamente. Nenhuma tendência das 

respostas em relação às aplicações foi encontrada. 

Identificação dos Campos de Entrada
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Figura 44. Gráfico da Identificação dos Campos de Entrada 

A segunda questão avaliava se as informações exibidas estavam claras e também obteve 

bom desempenho com 68% de qualificações “sempre” e 23% de “quase sempre”, totalizando 91% 
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de respostas positivas. Nesse item os profissionais da saúde foram parte de 33% das qualificações 

“sempre” e 43% das “quase sempre”, enquanto a Computação 53% e 57% respectivamente.  

Esse item apresentou uma porcentagem de insatisfação dos usuários associado às aplicações 

desenvolvidas em J2ME, talvez devido a legibilidade da interface, porém nenhum motivo 

consistente foi apresentado.  
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Figura 45. Gráfico da Clareza das Informações 

A terceira questão verificava com o usuário se o sistema informava-o adequadamente sobre 

as conseqüências de suas ações. Esse item obteve bom desempenho com qualificações “sempre” e 

“quase sempre” totalizando 94% das respostas (Figura 46). A área da saúde apresentou apenas 29% 

de qualificações “sempre” e 60% das “quase sempre”, enquanto a Computação 58% e 40%, 

respectivamente. 

Enquadram-se nesse item reclamações como a falta de informação do estado das ações 

tomadas, verificado principalmente quando uma ação dependia de um acesso a rede, onde o tempo 

de espera entre o acionamento da opção de cadastrar um item ou recuperar os dados da Internet até 

o término dessa ação não era protegido ou informado, resultando em os usuários requisitar a ação 

mais de uma vez, enquanto deviam apenas aguardar o fim do processamento. 
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Informe das Conseqüências das ações
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Figura 46. Gráfico da Comunicação das Conseqüências das Ações 

A quarta questão perguntava ao entrevistado se havia a exibição adequada das informações 

disponibilizadas pelo sistema. O desempenho entre respostas “sempre” e “quase sempre” chegou a 

94% de qualificações (Figura 47) evidenciando um desempenho satisfatório, com índice de 

insatisfação baixo e não associado a nenhuma aplicação em particular.  

A distribuição de respostas frente a área de atuação evidenciou a Computação novamente 

com 48% de qualificações “sempre” e 62% das “quase sempre”, enquanto os profissionais de saúde 

estavam entre 38% e 25%, respectivamente.   
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Figura 47. Gráfico da visualização adequada das informações 
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O quinto item referiu-se a avaliação da clareza e objetividade das mensagens exibidas pelo 

sistema, obtendo um desempenho de 97% de respostas sempre e quase sempre, conforme Figura 48. 

Em relação a área de atuação, a Saúde e a Computação tiveram quantidade de respostas “sempre” 

semelhantes, com 45% e 44% respectivamente, enquanto das respostas “quase sempre” a 

Computação teve 58% das respostas e a Saúde 25%. Em relação às aplicações, nenhuma tendência 

individual foi encontrada.  
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Figura 48. Gráfico da Clareza das mensagens exibidas 

A sexta questão verificava com o usuário se as telas do sistema eram devidamente a 

identificadas, e tinha por intuito verificar se o usuário localizava-se adequadamente durante a 

navegação pelas aplicações. Nessa questão o desempenho positivo, com 84% de avaliações sempre 

e 13% de quase sempre, totalizando 97% das respostas (Figura 49). 

Sobre a visão por área, a Saúde teve 44% das qualificações “sempre” enquanto a 

Computação 44%, sendo os 16% restantes entrevistados de outras áreas. Sobre os resultados 

negativos, nenhuma tendência foi encontrada, sendo os mesmos diluídos entre as aplicações sem 

nenhuma área ou aplicação específica. 
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Identificação das Telas
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Figura 49. Gráfico da Identificação das Telas 

O item que questionava a compreensão do linguajar utilizado na aplicação era avaliado pela 

sétima questão. Procurou-se verificar se as palavras utilizadas nas aplicações, provenientes do 

estudo de caso, eram claras e objetivas perante o público-alvo. Seu desempenho também foi alto, 

com 97% de respostas “sempre” e “quase sempre” (Figura 50). 

Nessa questão, 52% das respostas “sempre” pertenceram à área da Saúde, enquanto 32% a 

Computação, já às respostas “quase sempre” foram 9% da Saúde e 82% da Computação. Nenhuma 

tendência foi identificada como relação entre as respostas e as aplicações, sendo a disparidade das 

respostas “quase sempre” atribuída a questão estar vinculada a área do estudo de caso. 
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Figura 50. Gráfico da Compreensão do Linguajar Utilizado 
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A oitava questão avaliava se o usuário compreendia as abreviaturas utilizadas nos sistemas, 

pois devido ao tamanho reduzido das telas dos dispositivos móveis, alguns títulos e rótulos tiveram 

de ser reduzidos. O desempenho desse item também foi positivo, com total de 97% de qualificações 

“sempre” e “quase sempre” (Figura 51).  

A compreensão das abreviações em relação às áreas de atuação foi semelhante entre Saúde e 

Computação com respostas “sempre” participação de 44% e 50%, respectivamente. Já as 

qualificações “quase sempre” estiveram 50% na Computação e 25% cada em Saúde e Outros.  

Em relação às aplicações não foi identificado nenhum fator de correlação, e identifica-se que 

esse item estava atrelado a área de conhecimento do estudo de caso e não as aplicações em si, o que 

justifica a maior quantidade de respostas “quase sempre” pela Computação. 
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Figura 51. Gráfico da compreensão das abreviaturas utilizadas 

A nona questão procurou verificar com o usuário se a especificação das unidades de medida 

utilizadas nos campos de entradas de dados estava clara. Seu desempenho foi razoável, com 

distribuição de qualificações sempre e quase sempre semelhantes que, somadas, totalizaram 93% 

das respostas (Figura 52). 

A área da Saúde correspondeu a 29% das respostas “sempre” e 43% das “quase sempre”, 

sendo a menor porcentagem de “sempre” atribuída a alguns campos de entrada não definirem a 

unidade de medida utilizada.  
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As aplicações em J2ME aparentaram ter tido maior concentração de respostas “quase 

sempre“ nesse item, porém r esse fato não deve ser levado em consideração, pois essa avaliação está 

direcionada a um aspecto do estudo de caso que é idêntico entre todas as aplicações. 
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Figura 52. Gráfico sobre a Especificação das Unidades de Medida 

A décima questão avaliou se as unidades de medidas dos campos de entrada utilizavam 

padrões da área. Seu desempenho atingiu 96% de qualificações “sempre” e “quase sempre”, 

ilustradas no gráfico da Figura 53. Das respostas “quase sempre”, 75% pertenceram à área da 

Saúde, e apenas 25% a Computação, enquanto nas “sempre”, 39% e 44%, respectivamente. 

Unidades de medida estão no padrão
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Figura 53. Gráfico do Uso de padrões nas unidades de medida 
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Essa questão também era vinculada às informações do estudo de caso, e sua avaliação por 

profissionais da área da saúde confirmou a validade das medidas utilizadas. A ausência da definição 

das medidas utilizadas em certos campos contribui em parte da ausência de resposta dessa questão. 

Outra provável causa estava que a mesma se situava na parte de trás do questionário, sendo 

esquecida por alguns entrevistados.  

A última pergunta do questionário era discursiva e teve intuito de coletar sugestões e críticas 

para trabalhos futuros. Como uma das principais considerações está a criação de um relatório 

integrado das condições do paciente, unindo todas as avaliações numa grande listagem. Essa 

sugestão, apesar de simplificar o processo de visualização das informações, evitando navegação 

entre telas, pode vir a gerar listas longas e de leitura cansativa, razão pela qual não foi aplicada 

nesse trabalho. 

Outra sugestão foi a de efetuar um teste de campo através do acompanhamento do 

atendimento de uma ambulância de emergência do corpo de bombeiros, testando o sistema em 

situações reais, avaliando a disponibilidade de uso e a melhor aplicação na rotina desses 

profissionais. Através dessa vivência, poderiam ser colhidos dados que permitiriam a mensuração 

dos custos da inclusão dessa ferramenta na rotina desses profissionais. 

A avaliação dos resultados dos testes considerou que as aplicações obtiveram desempenho 

positivo e satisfatório nos itens avaliados, atingindo uma média de 95,6 % de qualificações 

positivas, considerando respostas “sempre” e “quase sempre”. Estimasse que as qualificações 

“sempre” apresentaram distribuição semelhante entre a área da Saúde e da Computação, com ligeira 

tendência para o grupo da Computação, onde a maior diferença aproximou-se de 10%. 

Essa diferença infere-se ser pela facilidade que alguns profissionais da Computação 

possuem em usar novas aplicações, pois na avaliação da familiaridade no uso de dispositivos 

móveis como telefones celulares e PDA, 81 % dos entrevistados afirmou utilizar esses aparatos com 

freqüência “sempre” ou “quase sempre”, o que permite excluir a possibilidade de dificuldades 

inerentes a ser um novo mecanismo de interação. 

Em relação à faixa etária, 84% dos entrevistados enquadraram-se no intervalo de 18 à 24 

anos e 16% de 25 à 39, sendo esses dados não correlacionados com as respostas, pois 

aparentemente não foram identificados resistência ou empecilhos nos representantes da amostra que 
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pudessem interferir no resultado, principalmente por terem contato direto com a tecnologia de 

telefonia celular. 

Com respeito aos itens avaliados onde houve predominância de certas qualificações pela 

área da Saúde, justifica-se por se tratarem de pontos de contato direto com as informações do estudo 

de caso, onde os profissionais da saúde tinham maior conhecimento, e assim julgaram melhor o 

emprego desses, tanto como a Computação nos itens que se referiam à usabilidade e ergonomia. 

 



4 CONCLUSÕES 

Este trabalho realizou uma a revisão bibliográfica conceituando temas como Computação 

Móvel, Dispositivos Móveis, Tecnologias de Desenvolvimento Móvel e Soluções Semelhantes, 

sendo esses analisados criteriosamente, refletindo em um estudo das principais vantagens e 

desvantagens apresentado no capítulo de Fundamentação Teórica.  

A análise das tecnologias dividiu-as em duas categorias de acordo com suas arquiteturas de 

funcionamento: a local, que se caracterizava por tecnologias que possuíam parte de seu 

processamento no dispositivo móvel não excluindo a possibilidade de recuperação de informações 

pela Internet ou rede interna de uma instituição; e a web, em que praticamente todo processamento 

da aplicação é realizado no servidor da aplicação, sendo que a aplicação é utilizada a partir de um 

navegador web, concentrando as linguagens de programação no lado servidor. 

Tendo o pressuposto de modelos de arquiteturas diferentes como base, codificaram-se duas 

aplicações com base no estudo de caso, cada qual uma abordagem, sendo uma na tecnologia do 

projeto WURFL, o WALL, para web, e outra na tecnologia da Sun, o J2ME, para processamento 

parcialmente local. 

Finda a escolha das tecnologias, a etapa de Codificação foi realizada com base nos modelos 

UML produzidos na etapa de projeto, com algumas modificações nas funcionalidades para 

adaptação da aplicação aos recursos da tecnologia empregada, já discutida no capítulo de 

Desenvolvimento. 

Com produto da etapa de Codificação pode-se realizar a etapa de Testes, que submeteu às 

aplicações à utilização dos usuários, que além de testá-las, avaliaram-nas através de questionários 

de usabilidade, ergonomia e funcionalidade.  

Os testes com usuários foram realizados com aparelhos reais, como o W600i da Sony 

Ericsson e o V3 da Motorola, propiciando o uso em condições de rede e processamento reais, 

obtendo aceitação satisfatória pelos usuários, com bom desempenho em todos os itens do 

questionário de avaliação. 
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A média de avaliações positivas, quando consideradas respostas “sempre” e “quase sempre”, 

foi de 95,6%, sendo que em 70% das questões as respostas “sempre” corresponderam a 62% ou 

mais do conjunto de respostas da questão. 

Algumas reclamações sobre velocidade e tempo de resposta das aplicações foram citadas 

nos questionários ou mesmo verbalizadas durante os testes, principalmente na aplicação 

desenvolvida em WALL, o que de fato não foi identificado como pertinente à usabilidade ou 

ergonomia das aplicações, mas sim pela qualidade de serviço da rede de dados da operadora de 

telefonia, que interfere diretamente nessa arquitetura de aplicação. 

Essa dependência prejudicou substancialmente o desempenho da aplicação, pois sendo 

acessível pelo navegador web, seu tempo de resposta é totalmente dependente das condições de 

rede, tornando a aplicação inviável em baixas velocidades de acesso como as experimentadas em 

alguns momentos da rotina de testes.  

Após a codificação e os testes, foram analisados itens como flexibilidade de 

desenvolvimento, possibilidades de interação com o usuário e interface a fim de avaliar as 

vantagens e desvantagens de cada tecnologia e arquitetura para esse tipo de aplicação. 

Como considerações da tecnologia J2ME destacam-se a liberdade para redefinição de 

componentes devido a preservar características de orientação a objetos, o controle rápido e flexível 

sobre a resposta às ações dos usuários, a capacidade de incorporar certificados de segurança SSL, e 

a portabilidade da aplicação devido a mesma se utilizar apenas de componentes básicos dentro da 

configuração de máquina virtual definida. 

Como desvantagem do uso de J2ME está a dificuldade de manutenção, pois parte da 

aplicação reside no dispositivo cliente, problematizando a atualização de novas versões. Essa 

desvantagem não tem grandes impactos nas aplicações desenvolvidas, pois o ambiente de uso são 

instituições de saúde, onde uma política interna de atualização por parte do setor de Tecnologia da 

Informação sanaria essa questão. 

Outro fator a ser citado é a incompatibilidade com aparelhos que não sigam corretamente o 

modelo de implementação da máquina virtual Java. Esse fato poderia gerar mau funcionamento da 

aplicação, quando o dispositivo utilizado não foi testado previamente,  porém no contexto 

corporativo, geralmente utiliza um modelo específico de aparelho, fornecido pelas operadoras de 

telefonia, o que permite um melhor controle de possíveis problemas. 
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Para aplicação web, que utiliza WALL e JSP, consideram-se como vantagens a fácil 

manutenibilidade da aplicação, por concentrar a aplicação no lado servidor, utilizando tecnologias 

que não sofrem influência direta da configuração do dispositivo cliente. Também pode ser citada a 

ampla compatibilidade, devido ao projeto WURFL aumentar sua base de dispositivos com 

contribuições de pessoas do mundo todo.  

Citam-se como desvantagens do uso do WALL: a dependência total para com a 

disponibilidade de rede, pois se tratando de um sistema totalmente web, está sujeito às condições da 

rede a que estiver conectado; as dificuldades para manipulação de conteúdo dos formulários e 

consistência, leiaute simplificado em detrimento da compatibilidade. A portabilidade dessa 

aplicação é alta, apesar da mesma se restringir inicialmente à aplicação de servidor Apache Jakarta 

Tomcat, que por sua vez possui versões para vários sistemas operacionais, já foi lançada do WALL 

para funcionamento com a aplicação de servidor concorrente Resin da Caucho, a qual, no entanto, 

não foi testada. 

Em relação à aplicação em J2ME, o protótipo em WALL/JSP apresenta uma interface mais 

simples e menos controlável em nível de aplicação, porém em ambas o leiaute é diretamente 

influenciado pelas capacidades do dispositivo. 

Como propostas de aplicações futuras voltadas ao cunho tecnológico estão o estudo da 

biblioteca WALL a fim de procurar soluções para os itens citados, ou mesmo avaliar a possibilidade 

de efetuar a re-implementação da biblioteca. Sobre o uso do J2ME cita-se o estudo dos dispositivos 

móveis que suportem o uso do pacote opcional de segurança, SATSA, com uma posterior 

implementação no protótipo desenvolvido. 

Outra possibilidade é o estudo da abstração das funções troca de dados com o meio externo, 

de modo a realizar conexões á rede da Internet independente de protocolo de transmissão como 

Bluetooth, GSM, e série 802.11x.  

O uso de um modelo de conexão independente de protocolo possibilitaria a criação de uma 

lista de possíveis conexões que poderia estar ordenada de modo a reduzir custos. Para tanto, um 

estudo sobre os dispositivos móveis que oferecessem suporte a essas tecnologias de transmissão, o 

gerenciamento do suporte e uso de pacotes opcionais pela aplicação, quando presentes e quando 

ausentes, além das implicações no quesito segurança, devem ser mensurados minuciosamente.  
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Com relação à área de domínio, podem ser feitas algumas considerações como o estudo e 

adequação do prontuário simplificado utilizado às normas da SBIS (Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde)/CFM (Conselho Federal de Medicina), que são entidades regulamentadoras 

da área. 

Também se propõe estudar as possíveis extensões da aplicação atual além do domínio da 

Cardiologia como outras áreas do atendimento emergencial, alem do que estudar possíveis sistemas 

de prontuários eletrônicos do paciente para computadores pessoais existentes, de modo a estender 

essas informações ao ambiente móvel pelos protótipos aqui descritos.  

Outra possibilidade existente está no domínio da prescrição de medicamentos e 

acompanhamento do uso, vinculado ao controle de estoque em ambientes hospitalares. Essa 

funcionalidade permite o acompanhamento do paciente já no hospital, onde médicos e enfermeiros 

atuam em conjunto de modo a monitorar o atendimento do mesmo. 

Todas essas medidas constituem possíveis caminhos para o projeto desenvolvido, de modo 

que o mesmo, atuante na área de Telemedicina e da Computação Móvel possa melhorar a qualidade 

dos atendimentos em situações em que a mobilidade promova melhoria na rotina de atendimento 

dos profissionais da saúde. 

Este trabalho foi apresentado na décima edição do evento científico de âmbito nacional 

CBIS (Congresso Brasileiro de Informática na Saúde) na forma de dois artigos: Análise das 

Aplicações Móveis Existentes na Área da Saúde, e Análise das Tendências Tecnológicas para 

Computação Móvel Aplicada à Área da Saúde. Esses artigos estão presentes no ANEXO IV.  
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A  MODELAGEM DO SISTEMA 

Nesta seção será apresentado o documento integral produzido na ferramenta case Enterprise 

Architect no processo de modelagem do estudo de caso. 

A.1. CASOS DE USO 

A modelagem dos casos de uso do sistema PEP-Mobile está dividida em três pacotes: 

Controle de Acesso, Administrativo e Atendimento. Na Figura 54 a seguir é ilustrado o 

relacionamento entre os mesmos. 

Interação entre os Pacotes de Casos de Uso 

 

Figura 54. Diagrama de Pacotes dos Casos de Uso 

A.1.1.  Pacote 01: Controle de acesso 

Neste pacote será tratado o caso de uso referente a autenticação dos usuários da aplicação e 

os possíveis atores do sistemas. Dentre os possíveis atores estão: 

• Administrador: Pessoa encarregada de realizar a manutenção do sistema e o cadastro de 

novos usuários. 
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• Operador: Personagem abstrato que caracteriza um ator Profissional de Saúde ou 

Administrador que requere o processo de autenticação no sistema. 

• Profissional de Saúde: Profissional de Saúde cuja função é atender o paciente realizando 

registro/visualização das informações do paciente. 

A seguir será apresentado o caso de uso referente à autenticação no sistema PEP - Mobile. 

A.1.1.1. UC 01.01 Efetua autenticação 

 

Figura 55. Casos de Uso do Pacote Controle de Acesso 

Pré-condição: Um operador acessa a tela de autenticação do sistema. 

Pós-condição: Um profissional de saúde ou Administrador está autenticado no sistema. 

Os cenários correspondentes a este caso de uso são: 

Fluxo Principal: Efetua autenticação 

1. O sistema apresenta uma tela solicitando a conta e a senha do operador. (TEL001) 

2. O operador preenche os dados (conta/senha). 

3. O operador requer confirmação de identidade. 

4. O sistema valida a conta e a senha fornecidas. 

5. O sistema registra a hora e data que o operador se conectou ao sistema. 
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6. O sistema apresenta a tela principal de atendimento ao paciente (TEL003). 

Fluxo Alternativo: Acesso Administrador 

Caso no passo 5 o sistema identifique o Operador como um usuário Administrador este será 

direcionado para o módulo de Administração (TEL004). 

Fluxo de Exceção 1: Dados Obrigatórios em branco 

Se no item 3 a conta ou a senha estiver(em) em branco, o sistema apresenta mensagem "A 

conta e/ou senha em branco, favor preencher" (TEL002) e retornar ao passo 1. 

Fluxo de Exceção 2: Conta Inválida 

Se no passo 4 a conta ou a senha não puderem ser validadas, o sistema apresenta uma 

mensagem "Conta ou senha incorreta, favor digitar novamente!" (TEL002). 

A.1.2. Pacote 02: Atendimento 

Neste pacote serão apresentados os casos de uso pertinentes às funções de atendimento ao 

paciente. O único ator atuante neste pacote é o profissional de saúde que já foi descrito no pacote 

Controle de Acesso. 

 

Figura 56. Casos de Uso do Pacote Atendimento 
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Em seguida serão descritos os casos de uso pertinentes a este pacote. 

A.1.2.1. UC 02.01 Cadastra paciente 

Pré-condição: O atendente deve estar autenticado no sistema. 

Pós-condição: Um novo paciente foi cadastrado no sistema. 

Os cenários a seguir descritos compõem esse caso de uso. 

Fluxo Principal: Cadastra paciente 

1. O formulário de Cadastro de Paciente é apresentado (TEL005). 

2. O Profissional de Saúde preenche as informações necessárias. 

3. O Profissional de Saúde requere o cadastro das informações. 

4. O sistema cadastra as informações. 

5. O sistema informa ao atendente a mensagem "Cadastro c/ sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Dados obrigatórios em branco 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nem todos os dados obrigatórios foram preenchidos, 

a seguinte mensagem é exibida "Dados obrigatórios não preenchidos, favor completá-los" 

(TEL002). 

Fluxo de Exceção: Data Inválida 

Caso no passo 3 o sistema verifica que o formato da data de nascimento está incorreta, o 

sistema exibe a mensagem "Data de Nascimento inválida, favor digitar o dado no formato 

dd/mm/aaaa" (TEL002). 

A.1.2.2. UC 02.02 Cadastra antecedentes clínicos 

Pré-condições: Um paciente deve estar selecionado. 

  Um paciente deve estar selecionado. 

Pós-condição: Um antecedente clínico foi cadastrado no prontuário do paciente. 

A seguir são descritos os cenários deste caso de uso. 
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Fluxo Principal: Cadastra Antecedente Clínico. 

1. Sistema apresenta formulário de cadastro "Antecedentes Clínicos". (TEL006). 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados. 

3. O Profissional de Saúde requere cadastro. 

4. O sistema cadastra a informação. 

5. O sistema exibe a mensagem "Cadastro efetuado c/ sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Campos em Branco 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nenhum dado foi preenchido, a seguinte mensagem 

é exibida "Dados em branco, favor preencher ao menos um campo de dados."  (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Nenhum registro encontrado.  

Caso no passo 1.2 do cenário alternativo de visualização o sistema receba a notificação que 

não existem registros cadastrados, a mensagem, "Nenhum registro encontrado.", é exibida 

(TEL002). 

Fluxo Alternativo: Visualiza Antecedentes Clínicos.  

Caso o Profissional de Saúde escolha a opção Visualizar. 

1.1. O sistema requere os registros de antecedentes clínicos do paciente ao módulo servidor 

e aguarda. 

1.2. O sistema recebe a resposta. 

1.3. O sistema exibe o primeiro registro recebido.   

A.1.2.3. UC 02.03 Cadastra avaliação cardiovascular 

Pré-condições: Um paciente deve estar selecionado. 

  Um Profissional de Saúde deve estar registrado no sistema. 

Pós-condição: Uma avaliação cardiovascular foi cadastrada no prontuário do paciente. 

Citam-se a seguir os cenários pertencentes a este caso de uso. 
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Fluxo Principal: Cadastra Avaliação Cardiovascular 

1. O sistema apresenta Cadastro Cardiovascular (TEL007). 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados. 

3. O sistema valida os dados. 

4. O sistema efetua o cadastro dos dados. 

5. O sistema exibe a mensagem "Cadastro efetuado c/ sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Campos em Branco. 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nenhum dado foi preenchido, a seguinte mensagem 

é exibida "Dados em branco, favor preencher ao menos um campo de dados." (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Nenhum registro encontrado.  

Caso no passo 1.2 do cenário alternativo de visualização o sistema receba a notificação que 

não existem registros cadastrados, a mensagem, "Nenhum registro encontrado.", é exibida 

(TEL002). 

Fluxo Alternativo: Visualiza Avaliação Cardiovascular.  

Caso o Profissional de Saúde escolha a opção Visualizar. 

1.1. O sistema requisita os registros de avaliação cardiovascular do paciente ao módulo 

servidor e aguarda. 

1.2. O sistema recebe a resposta. 

1.3. O sistema exibe o primeiro registro recebido.   

A.1.2.4. UC 02.04 Cadastra avaliação neurológica 

Pré-condições: Um Profissional de Saúde deve estar registrado no sistema. 

  Um paciente deve estar selecionado. 

Pós-condição: Uma avaliação neurológica foi cadastrada no prontuário do paciente. 

A seguir são descritos os cenários do caso de uso em questão. 
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Fluxo Principal: Cadastra Avaliação Neurológica 

1. O sistema exibe o formulário de Avaliação Neurológica (TEL008). 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados. 

3. O sistema valida os dados. 

4. O sistema cadastra os dados. 

5. O sistema exibe a mensagem "Cadastro efetuado c/ sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Dados em Branco 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nenhum dado foi preenchido, a seguinte mensagem 

é exibida "Dados em branco, favor preencher ao menos um campo de dados."  (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Nenhum registro encontrado.  

Caso no passo 1.2 do cenário alternativo de visualização o sistema receba a notificação que 

não existem registros cadastrados, a mensagem, "Nenhum registro encontrado.", é exibida 

(TEL002). 

Fluxo Alternativo: Visualiza Avaliação Neurológica.  

Caso o Profissional de Saúde escolha a opção Visualizar. 

1.1. O sistema requisita os registros de avaliação neurológica do paciente ao módulo 

servidor e aguarda. 

1.2. O sistema recebe a resposta. 

1.3. O sistema exibe o primeiro registro recebido.   

A.1.2.5. UC 02.05 Cadastra avaliação respiratória 

Pré-condições: Um Profissional de Saúde deve estar registrado no sistema 

  Um paciente deve estar selecionado. 

Pós-condição: Uma avaliação respiratória foi cadastrada no prontuário do paciente. 

Em seguida são descritos os cenários deste caso de uso. 
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Fluxo Principal: Cadastra Avaliação Respiratória 

1. O sistema exibe o formulário de Avaliação Respiratória (TEL009). 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados. 

3. O sistema valida os dados. 

4. O sistema cadastra os dados. 

5. O sistema exibe a mensagem "Cadastro efetuado c/ sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Dados em Branco 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nenhum dado foi preenchido, a seguinte mensagem 

é exibida "Dados em branco, favor preencher ao menos um campo de dados."  (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Nenhum registro encontrado.  

Caso no passo 1.2 do cenário alternativo de visualização o sistema receba a notificação que 

não existem registros cadastrados, a mensagem, "Nenhum registro encontrado.", é exibida 

(TEL002). 

Fluxo Alternativo: Visualiza Avaliação Respiratória.  

Caso o Profissional de Saúde escolha a opção Visualizar. 

1.1. O sistema requisita os registros de avaliação respiratória do paciente ao módulo servidor 

e aguarda. 

1.2. O sistema recebe a resposta. 

1.3. O sistema exibe o primeiro registro recebido. 

A.1.2.6. UC 02.06 Cadastra evolução 

Pré-condições: Um Profissional de Saúde deve estar registrado no sistema. 

  Um paciente deve estar selecionado. 

Pós-condição: Uma evolução foi cadastrada no prontuário do paciente. 

A seguir são descritos os cenários deste caso de uso. 
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Fluxo Principal: Cadastrar Evolução 

1. O sistema exibe o formulário de Evolução (TEL010). 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados. 

3. O sistema valida os dados. 

4. O sistema cadastra os dados. 

5. O sistema exibe a mensagem "Cadastro efetuado c/sucesso" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Dados em Branco 

Caso no passo 3 o sistema verifique que nenhum dado foi preenchido, a seguinte mensagem 

é exibida "Dados em branco, favor preencher ao menos um campo de dados."  (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Nenhum registro encontrado.  

Caso no passo 1.2 do cenário alternativo de visualização o sistema receba a notificação que 

não existem registros cadastrados, a mensagem, "Nenhum registro encontrado.", é exibida 

(TEL002). 

Fluxo Alternativo: Visualiza Evolução.  

Caso o Profissional de Saúde escolha a opção Visualizar. 

1.1.O sistema requisita os registros de evolução do paciente ao módulo servidor e aguarda. 

1.2.O sistema recebe a resposta. 

1.3.O sistema exibe o primeiro registro recebido. 

A.1.2.7. UC 02.07 Seleciona paciente 

Pré-condição: Um Profissional de Saúde deve estar registrado no sistema. 

Pós-condição: Um paciente foi selecionado. 

A seguir são descritos os cenários pertencentes a este caso de uso. 

Fluxo Principal: Pesquisa Paciente. 
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1. O sistema apresenta o formulário de pesquisa de paciente (TEL012) 

2. O Profissional de Saúde preenche os dados para pesquisa. 

3. O sistema valida os parâmetros fornecidos. 

4. O sistema efetua a pesquisa. 

5. O sistema exibe os resultados encontrados (TEL012). 

6. O Profissional de Saúde escolhe o paciente. 

7. O sistema valida a escolha. 

8. O sistema redireciona o Profissional de Saúde a Tela do sistema de atendimento ao 

paciente (TEL011). 

Fluxo de Exceção 1: Nenhum resultado encontrado. 

Caso no passo 4 o sistema não identifique nenhum registro que corresponda aos parâmetros 

de pesquisa fornecidos então exibe a mensagem "Nenhum registro encontrado, modifique os dados 

de pesquisa e tente novamente." (TEL002) e volta ao passo 1. 

Fluxo de Exceção 2: Dados em Branco. 

Caso no passo 3 o sistema identifique que os critérios de busca estão vazios, exibe a 

mensagem "Dados para pesquisa em branco, favor preenchê-los" (TEL002) e volta ao passo 1. 

A.1.3.  Pacote 03: Administrativo 

Este pacote se refere às funções administrativas para manutenção do sistema, como 

definição do tempo válido de cada sessão de acesso, cadastro de usuários, entre outros. A Figura 57 

a seguir ilustra os casos de uso do pacote. 
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Figura 57. Casos de Uso do Pacote Administração 

Nas subseções a seguir serão descritos os casos de uso deste pacote. 

A.1.3.1. UC 03.01 Cadastra usuário 

Pré-condição: Um Administrador deve estar registrado no sistema. 

Pós-condição: Um usuário foi cadastrado no sistema. 

A seguir são descritos os cenários deste caso de uso. 

Fluxo Principal: Cadastra usuário. 

1. O sistema exibe formulário de Cadastro de Usuário (TEL013). 

2. O Administrador preenche os dados do novo usuário. 

3. O sistema valida os dados. 

4. O sistema cadastra os dados. 

5. O sistema exibe mensagem "Cadastro efetuado c/sucesso" (TEL002). 

6. O sistema limpa o formulário e volta ao passo 1. 

Fluxo de Exceção 1: Dados Obrigatórios em Branco. 
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Caso no passo 3 o sistema encontre dados obrigatórios em branco então exibe mensagem 

"Dados obrigatórios em Branco, favor preenchê-los." (TEL002) e sinaliza ao usuário os dados 

necessários. 

Fluxo de Exceção 2: Usuário já existe. 

Caso no passo 3 o sistema verifique que o nome de usuário fornecido pelo usuário já existe 

então exibe mensagem "Escolha outro nome de usuário, o nome escolhido já está em uso" 

(TEL002). 

A.1.3.2. UC 03.02 Bloqueia usuário 

Pré-condição: Um Administrador deve estar registrado no sistema. 

Pós-condição: Um usuário foi bloqueado. 

Em seguida são descritos os cenários deste diagrama. 

1. O sistema exibe formulário de bloqueio de usuário (TEL014). 

2. O administrador entra com o parâmetro para pesquisa do usuário alvo. 

3. O sistema requisita pesquisa de usuários e aguarda. 

4. O sistema recebe lista de usuários encontrados. 

5. O sistema exibe a lista de usuários. 

6. O administrador seleciona o usuário pretendido. 

7. O administrador aciona a opção bloquear. 

8. O sistema valida a opção de usuário escolhida. 

9. O sistema bloqueia o usuário. 

10. O sistema exibe a mensagem "Usuário bloqueado c/ sucesso" (TEL002). 

11. O sistema volta ao passo 1. 

Fluxo de Exceção: Nenhum usuário encontrado.  
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Caso no passo 4 o sistema receba a notificação que não encontrou nenhum usuário para o 

parâmetro fornecido, exibe a seguinte mensagem "Nenhum usuário encontrado com: " mais o 

parâmetro fornecido pelo Administrador.    

Fluxo de Exceção: Opção de usuário inválida.  

Caso no passo 7 o Administrador não selecione um usuário antes de escolher a opção de 

bloqueio, então o sistema exibe a mensagem "Opção de Usuário inválida, favor refazer a operação." 

(TEL002).   

Fluxo Alternativo: Visualiza usuário.  

Caso após no passo 6 o Administrador escolha a opção "Visualizar". 

6.1.O sistema requisita os dados do usuário selecionado e aguarda. 

6.2.O sistema recebe os dados do usuário. 

6.3.O sistema exibe os dados do usuário. 

A.1.3.3. UC 03.03 Define tempo de sessão 

Pré-condição: Um Administrador deve estar registrado no sistema. 

Pós-condição: O tempo de sessão foi alterado. 

A seguir são descritos os cenários do caso de uso. 

Fluxo Principal: Altera tempo de sessão.  

1. O sistema requisita os tempos cinco últimos tempos de sessão definidos e o usuário 

responsável, começando pelo atual até o mais antigo. 

2. O sistema recebe os registros. 

3. O sistema exibe a tela de visualização do Tempo de Sessão (TEL016). 

4. O sistema exibe os tempos de sessão.  

5. O Administrador escolhe a opção cadastrar. 
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6. O sistema exibe o formulário de Alteração de tempo de Sessão (TEL015). 

7. O Administrador digita o novo tempo e solicita o cadastro. 

8. O sistema valida o tempo digitado. 

9. O sistema altera o Tempo de Sessão. 

10. O sistema exibe mensagem "Tempo de Sessão alterado c/sucesso" (TEL002). 

11. O sistema volta ao passo 1. 

Fluxo de Exceção: Não existe tempo de sessão cadastro.  

Caso no passo 2 o sistema identifique que não existem tempos de sessão cadastrados, exibe 

a seguinte mensagem "Não existem tempo de sessão cadastrados, favor realizar a operação de 

cadastro" (TEL002). 

Fluxo de Exceção: Tempo de Sessão inválido.  

Caso no passo 8 o sistema identifique que o tempo fornecido não é válido então exibe a 

mensagem "Tempo de sessão inválido, o tempo deve ser em minutos." (TEL002).  

A.2. PROTÓTIPOS DAS TELAS DO SISTEMA 

Esta seção é composta dos protótipos de telas do sistema, realizados de forma a analisar a 

disposição dos elementos e funções e prevenir erros de usabilidade. Estas telas referem-se aos 

elementos TEL citados na seção de casos de uso. 

A.2.1.  TEL 001- Autenticação no sistema 
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Figura 58. Tela 001 - Autenticação no sistema 

A.2.2.  TEL 002 - Exibição de mensagens 

 

Figura 59. Tela 002 Exibição de mensagens 

A.2.3.  TEL 003 - Visão atendimento 

 

Figura 60. Tela 003 - Visão Atendimento 

A.2.4.  TEL 004 - Visão administração 

 

Figura 61. Tela 004 - Visão administração 
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A.2.5.  TEL 005 - Cadastro de paciente 

 

Figura 62. Tela 005 - Cadastro de Paciente 

A.2.6.  TEL 006 - Cadastro de antecedentes clínicos 

 

Figura 63. Telas 006 - Cadastro antecedentes clínicos 



 111 

A.2.7.  TEL 007 - Cadastro da avaliação cardiovascular 

  

Figura 64. Tela 007 - Cadastro da avaliação cardiovascular 

A.2.8. TEL 008 - Cadastro da avaliação neurológica 

 

Figura 65. Tela 008 - Cadastro da Avaliação Neurológica



A.2.9.  TEL 009 - Cadastro da avaliação respiratória 

 

Figura 66. Tela 009 - Cadastro da avaliação respiratória 

A.2.10. TEL 010 - Cadastro da evolução 

 

Figura 67. Tela 010 - Cadastro da Evolução 

A.2.11. TEL 011 - Atendimento ao paciente 

 

Figura 68. Tela 011 - Atendimento ao paciente 
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A.2.12. TEL 012 - Pesquisa paciente 

 

Figura 69. Tela 012 - Pesquisa paciente 

A.2.13. TEL 013 Cadastro de usuário 

 

Figura 70. Tela 013 - Cadastro de Usuário 

A.2.14. TEL 014 - Travamento de usuário 

 

Figura 71. Tela 014 - Travamento de usuário 
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A.2.15. TEL 015 - Tempo de sessão 

 

Figura 72. Tela 015 - Tempo de sessão 

A.2.16. Tel 016 – Visualização de Dados 

 

Figura 73. Tela 016 - Visualização de dados 

 

A.3. DIAGRAMA DE CLASSES DE DOMÍNIO 

Nesta seção é apresentado o modelo de classes de domínio do sistema que representa a 

análise dos elementos e seus relacionamentos. 
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Figura 74. Diagrama de Classes de Domínio 

A.4.  DIAGRAMA DE OBJETOS 

Nesta seção é ilustrado o diagrama de objetos do sistema de forma a verificar a validade das 

classes quando em funcionamento. 
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Figura 75. Diagrama de Objetos 

A.5. DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO 

A seguir serão descritas as classes de projeto do sistema, construídas com base nos 

diagramas de caso de uso e paralelamente aos diagramas de seqüência. 
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A.5.1.  UC 01.01 Autenticação 

 

Figura 76. Classe de Projeto Autenticação 

A.5.2.  UC 02.01 Cadastro do paciente 

 

Figura 77. Classe de Projeto Cadastro de Paciente 
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A.5.3.  UC 02.02 Antecedentes clínicos 

 

Figura 78. Classe de Projeto Antecedentes Clínicos 

A.5.4.  UC 02.03 Avaliação cardiovascular 

 

Figura 79. Classe de Projeto Avaliação Cardiovascular 
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A.5.5.  UC 02.04 Avaliação neurológica 

 

Figura 80. Classe de Projeto Avaliação Neurológica 

A.5.6.  UC 02.05 Avaliação respiratória 

 

Figura 81. Classe de Projeto Avaliação Respiratória 
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A.5.7.  UC 02.06 Cadastro evolução 

 

Figura 82. Classe de Projeto Cadastro da Evolução 

A.5.8. UC 02.07 Seleção de paciente 

 

Figura 83. Classe de Projeto Seleção de Paciente 
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A.5.9.  UC 03.01 Cadastro de usuário 

 

Figura 84. Classe de Projeto Cadastro de Usuário 

A.5.10. UC 03.02 Bloqueio de usuário 

 

Figura 85. Classe de Projeto Bloqueio de Usuário 
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A.5.11. UC 03.03 Controle de sessão 

 

Figura 86. Classe de Projeto Controle de Sessão 

A.5.12. Diagramas de Classes Auxiliares 

Essas classes referem-se a funções implementadas que fazem parte de mais de um diagrama 

de projeto ou que tem como função uma tarefa específica como serialização de elementos, acesso ao 

banco, etc. 
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Figura 87. Classes de Projeto Auxiliares 

A.6. DIAGRAMAS DE SEQÜÊNCIA 

Nesta seção serão apresentados os diagramas de seqüência que retratam o fluxo de ações 

para completar as atividades de cada funcionalidade do sistema como: cadastro e visualização de 

paciente e das informações em saúde, seleção do paciente, etc. Esses diagramas estão relacionados 

com os casos de uso e as classes de projeto, reutilizando classes e autores dos referidos diagramas. 
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A.6.1.  UC 01.01 Autenticação 

 

Figura 88. Diagrama de Seqüência da Autenticação 

A.6.2.  UC 02.01 Cadastro de paciente 

 

Figura 89. Diagrama de Seqüência do Cadastro de Paciente 
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A.6.3.  UC 02.02 Cadastra antecedentes clínicos 

 

Figura 90. Diagrama de Seqüência Antecedentes Clínicas 

A.6.4.  UC 02.03 Cadastra avaliação cardiovascular 

Figura 91. Diagrama de Seqüência do Cadastro Avaliação Cardiovascular 
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A.6.5.  UC 02.04 Cadastro avaliação neurológica 

 

Figura 92. Diagrama de Seqüência do Cadastro da Avaliação Neurológica 

A.6.6.  UC 02.05 Cadastro avaliação respiratória 

 

Figura 93. Diagrama de Seqüência da Avaliação Respiratória 
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A.6.7.  UC 02.06 Cadastro evolução 

 

Figura 94. Diagrama de Seqüência do Cadastro da Evolução 

A.6.8.  UC 02.07 Seleção de paciente 

 

Figura 95. Diagrama de Seqüência da Seleção do Paciente 
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A.6.9.  UC 03.01 Cadastra usuário 

 

Figura 96. Diagrama de Seqüência do Cadastro de Usuário 

A.6.10. UC 03.02 Bloqueio usuário 

 

Figura 97. Diagrama de Seqüência Bloqueio de Usuário 



 129 

A.6.11. UC 03.03 Altera tempo de sessão 

 

Figura 98. Diagrama de Seqüência Altera tempo de sessão



A.7. DIAGRAMAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta seção serão apresentados os diagramas referentes aos componentes e a implantação 

dos sistemas, como o diagrama de componentes, de implantação e a modelagem E-R do repositório 

de dados. 

A.7.1.  Diagrama de componentes e implantação 

A seguir é ilustrado o diagrama de componentes que exibe a aplicação em sua arquitetura de 

comunicação e seus relacionamentos. 

 

Figura 99. Diagrama de Componentes 

Estes componentes são incorporados aos seus dispositivos, o que é visto no diagrama de 

implantação a seguir, demonstrando o funcionamento da aplicação com hardware associado. 

 

Figura 100. Diagrama de Implantação 

A.7.2. Diagramas entidade-relacionamento 

Após a diagramação do projeto em funcionalidades, relacionamentos, classes, componentes, 

e implantação, iniciou-se o projeto da estrutura de armazenamento das informações no sistema 
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gerenciador de banco de dados sendo o mesmo conferido no diagrama entidade-relacionamento a 

seguir. 

 

Figura 101. Modelagem do Repositório de Dados



B  INFORMAÇÕES DO ESTUDO DE CASO 

Nesta seção estão descritas as informações do estudo de caso fornecidas pelos parceiros do 

CCS/UNIVALI, categorizadas por assunto.  

B.1. ANTECEDENTES CLÍNICOS 
Tabela 7. Dados dos Antecedentes Clínicos 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Tabagista Lista de Opções. Sim, Não. 

Período de Tempo Textual - 
Hipertensão Arterial Lista de Opções Sim, Não. 

Realiza Tratamento Textual - 
Diabetes Melitos Lista de Opções Sim, Não. 

Realiza Tratamento Textual - 
Etilista Lista de Opções Sim, Não. 

Freqüência Textual - 
História Cardíaca Lista de Opções Infarto Agudo do Miocárdio, 

Hipertensão Arterial, 
Insuficiência Cardíaca, 
A.V.C., 
D.P.O.C., 
Outros. 

Descrição da “Outros” Textual -  
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B.2. AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR 
Tabela 8. Dados da Avaliação Cardiovascular 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Sente algum tipo de dor? Lista de Opções Sim, Não. 

Se sim, localize. Textual - 
Freqüência Cardíaca Textual - 
Ritmo Cardíaco Lista de Opções Regular, Irregular. 
Pressão Arterial Sistólica Textual - 
Pressão Arterial Diastólica Textual - 
Volume do Pulso Lista de Opções Cheio,  

Fino/Filiforme, 
Ausente. 

Perfusão Periférica Lista de Opções Normal (<3 segundos), 
Anormal (> 3 segundos). 

Tipo Sangüíneo Lista de Opções A, 
B, 
AB, 
O. 

Fator Rh Lista de Opções Positivo, Negativo.  

B.3. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA 
Tabela 9. Dados da Avaliação Neurológica 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Nível de Consciência Lista de Opções Consciente, Inconsciente. 

Se consciente Lista de Opções Lúcido e Orientado, 
Confuso, 
Agitado.  
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B.4. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA 
Tabela 10. Dados da Avaliação Respiratória 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Freqüência Respiratória Textual - 
Ritmo Respiratório Lista de Opções Regular, Irregular. 
Amplitude Toráxica Lista de Opções Normal, 

Aumentado, 
Diminuído. 

Dispnéia Lista de Opções Sim, Não. 
Coloração da Pele Lista de Opções Normal, 

Pálido, 
Cianótico. 

Ausculta Pulmonar Lista de Opções Normais, 
Murmúrios Vesiculares, 
 Presença de Roncos, 
Presença de Sibilos, 
Presença de Extertores.  

B.5. EVOLUÇÃO 
Tabela 11. Dados da Evolução 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Condutas tomadas Textual - 
Resposta terapêutica adotada Textual -  

B.6. IDENTICAÇÃO DO PACIENTE 
Tabela 12. Dados da Identificação do Paciente 

Dado Tipo de Dado Descrição dos Dados 
Nome Textual - 
Data de Nascimento Data dd/mm/aaaa 
CPF Textual - 
Sexo Lista de Opções Masculino, Feminino. 
Filiação - Mãe Textual - 
Filiação - Pai Textual - 
Estado Civil Lista de Opções Solteiro (a), 

Casado (a), 
Divorciado (a), 
Separado (a).  
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C  GRÁFICOS DAS ANÁLISES DA AMOSTRA DE USUÁRIO 

Nesta seção são ilustrados os gráficos criados a partir da análise das respostas do 

questionário de avaliação dos protótipos, que foram aplicados aos entrevistados após o uso das 

aplicações. 

O gráfico da Figura 102 apresenta a distribuição da amostra de entrevistados de acordo com a faixa 

etária. 

Faixa Etária

84%

16%

18 - 24

25 - 39

 

Figura 102. Gráfico da Distribuição da Amostra por Faixa Etária 

O gráfico da Figura 103 ilustra o perfil da amostra quanto a área de atuação dos 

entrevistados.  

Área de Atuação

35%

52%

13%

Saúde

Computação

Outra

 

Figura 103. Gráfico do Perfil da Amostra por Área de Atuação 
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A Figura 104 representa a distribuição da amostra de entrevistados em relação ao uso de 

dispositivos móveis. 

Familiaridade com Dispositivos Móveis

42%

39%

13%
6%

Diário

Freqüente

Eventual

Raro

 

Figura 104. Gráfico da Familiaridade dos Entrevistados no Uso de Dispositivos Móveis 

Já a Figura 105 apresenta um gráfico da distribuição das aplicações perante a amostra de 

entrevistados. 

Aplicações utilizadas

19%

32%

49% J2MEI

J2MEG

WALL

 

Figura 105. Gráfico da Distribuição das Aplicações perante a Amostra 

Nas subseções a seguir serão apresentados os gráficos pertinentes a cada questão aplicada no 

estudo de caso. 
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C.1. QUESTÃO 01 

Esta questão tinha como enunciado “Todos os campos de entrada de dados estão 

devidamente rotulados?”, e avaliava a identificação dos campos de entrada. A Figura 106, a Figura 

107, a Figura 108 e a Figura 109 ilustram a distribuição por respostas, por resposta “sempre”, por 

resposta “quase sempre” e por aplicação, respectivamente. 

Identificação dos Campos de Entrada

65%

35%

Sempre

Quase sempre

 

Figura 106. Gráfico da Questão 01 

Identificação dos campos de entrada - Item 
Sempre

40%

55%

5%

Saúde

Computação

Outros

 

Figura 107. Gráfico da Questão 01 por Resposta "Sempre" e Área 
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Identificação dos Campos de Entrada - Item 
Quase sempre
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46%

27%

Saúde

Computação

Outros

 

Figura 108. Gráfico da Questão 01 por Resposta "Quase sempre" e Área 

Identificação dos Campos de Entrada - 
Respostas por Aplicação
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Figura 109. Gráfico da Questão 01 por Aplicação 

C.2. QUESTÃO 02 

Esta questão avaliava a clareza das informações incluídas nos protótipos e tinha como 

enunciado “Os relatórios fornecidos exibem claramente as informações, diferenciando as 

informações por contextos através de rótulos, separadores ou outro meio adequado?”. 

A Figura 110, a Figura 111, a Figura 112, e a Figura 113 ilustram a distribuição das 

respostas, as áreas por resposta “sempre”, as áreas por respostas “quase sempre” e por fim as 

respostas por aplicação, respectivamente. 
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Clareza das Informações
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Figura 110. Gráfico da Questão 02 

Clareza das Informações - Item Sempre
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Figura 111. Gráfico da Questão 02 por Resposta “Sempre” e Área 

Clareza das Informações - Item Quase sempre
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57%
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Figura 112. Gráfico da Questão 02 por Resposta “Quase sempre” e Área 
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Clareza das Informações - Respostas por 
Aplicação
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Figura 113. Gráfico da Questão 02 por Aplicação 

C.3. QUESTÃO 03 

O enunciado dessa questão era “O sistema informa adequadamente as conseqüências de suas 

ações? (Exemplo: erros, cadastros efetuados com sucesso e etc).”. Tinha por objetivo verificar se o 

sistema alertava o usuário corretamente sobre as ações que o mesmo realizava no sistema. 

A Figura 114, a Figura 115, a Figura 116, e a Figura 117 ilustram os gráficos sobre o 

informe das conseqüências em geral, por área com resposta “sempre”, por área com resposta “quase 

sempre” e por aplicação, respectivamente. 

Informe das Conseqüências das ações
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Figura 114. Gráfico da Questão 03 
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Informe das Conseqüências das ações - Item 
Sempre
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Figura 115. Gráfico da Questão 03 por Resposta "Sempre" e Área 
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Figura 116. Gráfico da Questão 03 por Resposta "Quase sempre" e Área 
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Figura 117. Gráfico da Questão 03 por Aplicação 
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C.4. QUESTÃO 04 

Essa questão tratou da visualização das informações e seu enunciado era “Todas as 

informações disponibilizadas pelo sistema são visualizadas adequadamente?”. A Figura 118, a 

Figura 119, a Figura 120, e a Figura 121 apresentam as respostas no contexto geral, por área com 

resposta “sempre”, por área com resposta “quase sempre” e por aplicação, respectivamente. 

Visualização adequada das informações
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Figura 118. Gráfico da Questão 04 

Visualização adequada das informações - Item 
Sempre
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Figura 119. Gráfico da Questão 04 por Resposta "Sempre" e Área 
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Visualização adequada das informações - Item 
Quase sempre
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Figura 120. Gráfico da Questão 04 por Resposta "Quase sempre" e Área 
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Figura 121. Gráfico da Questão 04 por Aplicação 

C.5. QUESTÃO 05 

A quinta questão tinha como enunciado “As mensagens exibidas pelo sistema são claras e 

objetivas?”. Referia-se a clareza e objetividade das mensagens que o sistema apresenta ao usuário 

decorrente as ações tomadas. 

A Figura 122, a Figura 123, a Figura 124, e a Figura 125 ilustram o resultado da questão por 

resposta em geral, por área e resposta “sempre”, por área e resposta “quase sempre”, e por 

aplicação, respectivamente. 
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Clareza nas mensagens exibidas
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Figura 122. Gráfico da Questão 05 

Clareza nas mensagens exibidas - Item Sempre
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Figura 123. Gráfico da Questão 05 por Resposta "Sempre" e área 

Clareza nas mensagens exibidas - Item Quase 
sempre

25%

58%

17%

Saúde

Computação

Outros

 

Figura 124. Gráfico da Questão 05 por Resposta "Quase sempre" e área 
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Clareza nas mensagens exibidas - Respostas por 
Aplicação
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Figura 125. Gráfico da Questão 05 por Aplicação 

C.6. QUESTÃO 06 

Esta questão procurava avaliar a identificação das telas do sistema pelo usuário e tinha como 

enunciado “As telas do sistema estão devidamente identificadas?”. A Figura 126, a Figura 127 e a 

Figura 128 ilustram respectivamente, a distribuição das respostas em geral, por área com resposta 

“sempre”, e por aplicação. 

Identificação das Telas
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Figura 126. Gráfico da Questão 06 
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Identificação das Telas - Item Sempre
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Figura 127. Gráfico da Questão 06 por Resposta Sempre e por área 

Identificação das Telas - Respostas por Aplicação
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Figura 128. Gráfico da Questão 06 por Aplicação 

C.7. QUESTÃO 07 

Com o título “Os textos e palavras utilizados são de fácil compreensão para realização do 

que é proposto?”, a sétima questão avaliava a complexidade do vocabulário extraído do estudo de 

caso frente ao público-alvo da aplicação. 

Baseado nos resultados verificou-se que o vocabulário foi de fácil compreensão inclusive 

dentro da área da Saúde, tendo só o grupo da Computação e de Outros tido dificuldades, o que de 

fato, pode ser considerado normal. A Figura 129, a Figura 130, a Figura 131, e a Figura 132 

ilustram os gráficos das questões no contexto geral, por área com resposta “sempre”,  por área com 

resposta “quase sempre” e por aplicação, respectivamente. 
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Compreensão do linguajar utilizado
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Figura 129. Gráfico da Questão 07 

Compreensão do linguajar utilizado - Item Sempre
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Figura 130. Gráfico da Questão 07 por Resposta "Sempre" e por área 
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Figura 131. Gráfico da Questão 07 por Resposta "Quase sempre" e por área 
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Compreensão do linguajar utilizado - Respostas 
por Aplicação
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Figura 132. Gráfico da Questão 07 por Aplicação 

C.8. QUESTÃO 08 

A oitava questão avaliou se as abreviações utilizadas eram compreensíveis e tinha como 

enunciado “O uso de Abreviações nos textos está devidamente aplicado?”. Também era uma 

questão referente aos dados do estudo de caso. 

A Figura 133, a Figura 134, a Figura 135 e a Figura 136 ilustram a distribuição de respostas 

no geral, por área e qualificação “sempre”, por área e qualificação “quase sempre”, e por aplicação, 

respectivamente. 

Compreensão das abreviações
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Figura 133. Gráfico da Questão 08 
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Compreensão das abreviações - Item sempre
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Figura 134. Gráfico da Questão 08 por Respostas "Sempre" e por área 
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Figura 135. Gráfico da Questão 08 por Respostas "Quase sempre" e área 
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Figura 136. Gráfico da Questão 08 por Aplicação 
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C.9. QUESTÃO 09 

A penúltima ou nona questão referiu-se especificação das unidades de medida utilizadas nos 

campos de entrada. O enunciado da mesma era “As unidades de medida do sistema estão 

claramente especificadas?”, e seu objetivo era verificar se os campos de entrada e suas respectivas  

unidades de medida estavam claramente especificadas. 

A Figura 137, a Figura 138, a Figura 139, e a Figura 140 ilustram a distribuição de respostas 

no geral, por área e resposta “sempre”, por área e resposta “quase sempre”, e por aplicação, 

respectivamente. 
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Figura 137. Gráfico da Questão 09 

Especificação das unidades de medida - Item 
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Figura 138. Gráfico da Questão 09 por Resposta "Sempre" e área 
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Especificação das unidades de medida - Item 
Quase sempre
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Figura 139. Gráfico da Questão 09 por Resposta "Quase sempre" e área 
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Figura 140. Gráfico da Questão 09 por Aplicação 

C.10. QUESTÃO 10 

A última questão baseada no ERGOLIST tem por enunciado “as unidades de medida 

utilizadas estão de acordo com o padrão?” e procura avaliar se dentre os campos com unidades de 

medida especificados, os mesmos usam-se de padrões da área do estudo de caso. 

Visualiza-se a distribuição das respostas no geral, por área e resposta “sempre”, por área e 

resposta “quase sempre” e por aplicação, nos gráficos da Figura 141, da Figura 142, da Figura 143 e 

da Figura 144, respectivamente. 
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Unidades de medida estão no padrão
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Figura 141. Gráfico da Questão 10 
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Figura 142. Gráfico da Questão 10 por Resposta “Sempre” e área 
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Figura 143. Gráfico da Questão 10 por Resposta "Quase sempre” e área 
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Unidades de medida estão no padrão - Respostas 
por Aplicação
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Figura 144. Gráfico da Questão 10 por Aplicação 
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ANEXOS



I.  QUESTIONÁRIO DE TESTE 

Questionário FEU (Funcionalidade x Ergonomia x Usabilidade) do PEP – Móbile 

Aplicação testada:  (  ) J2MEI  (  ) J2MEG  (  ) WALL 

Faixa Etária:  (  ) 18 a 24    (  ) 25 a 39    (  ) 40 e acima. 

Área de Atuação:  (  ) Saúde  (  ) Computação   (  ) Outra. 

Proficiência no uso de dispositivos móveis (PDA, Telefone Celular): 

Diário: uso uma vez por dia. 

Freqüente: uma vez por semana. 

Raro: uma vez por mês. 

Nunca: uma vez por ano ou nenhum contato.   

(  ) Diário  (  ) Freqüente  (  ) Eventual (  ) Raro (  ) Nunca 

1) Todos os campos de entrada de dados estão devidamente rotulados?  

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

2) Os relatórios fornecidos exibem claramente as informações, diferenciando as 

informações por contextos através de rótulos, separadores ou outro meio adequado? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

3) O sistema informa adequadamente as conseqüências de suas ações? (Exemplo: erros, 

cadastros efetuados com sucesso e etc). 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

4) Todas as informações disponibilizadas pelo sistema são visualizadas adequadamente? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

5) As mensagens exibidas pelo sistema são claras e objetivas? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 
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6) As telas do sistema estão devidamente identificadas? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

7) Os textos e palavras utilizados são de fácil compreensão para realização do que é 

proposto? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

8) O uso de Abreviações nos textos está devidamente aplicado?  

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

9) As unidades de medida do sistema estão claramente especificadas? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

10) As unidades de medida utilizadas estão de acordo com o padrão? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

11) Sugestões e Críticas 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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II.  INSTRUÇÕES DO ENSAIO DE INTERAÇÃO 

Instruções do Ensaio de Interação PEP-Mobile em WURFL 

1) Cadastre o Paciente.  

Nome:   João dos Santos 

Data de Nascimento:  04/08/1975 

CPF:    021-339-445—93 

Estado Civil:   Solteiro. 

Mãe:    Maria da Silva Fontes. 

Pai:    José Fontes. 

2) Cadastre outro paciente com as informações que você desejar. 

3) Selecione um dos pacientes cadastrados. 

4) Cadastre o estado respiratório do paciente. 

5) Cadastre a evolução no paciente. 

6) Visualize as informações do estado respiratório. 

7) Cadastre informações sobre o estado cardiovascular do paciente. 

8) Visualiza as informações sobre a evolução do paciente. 

9) Visualize as informações sobre o estado cardiovascular. 
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III.  DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS UTILIZADOS 
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IV.   ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS 

 

 


