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Introdução

O SUS brasileiro atribui aos Centros de Saúde o papel de 
órgão provedor da atenção primária à saúde para promover 
a saúde uma forma eficaz, utilizando da medicina 
preventiva.
O Governo desenvolveu programas de atenção primária 
domiciliar, como o Programa Saúde da Família (PSF).
Atenção Primária Domiciliar é um programa do Centro de 
Saúde Escola Samuel Pessoa e, baseado no PSF, provou 
ser bom meio de prevenir quadros piores de doença

Porém esse programa poderia ser mais eficaz se tivesse 
um gerenciamento mais apurado, portanto um sistema de 
TI é uma forma de auxiliar esse programa 



4

Introdução

Bates: Sistemas de Prontuário Eletrônicos são sistemas que 
guardam em forma digital os dados médicos dos pacientes
Wang afirma que o uso de Sistemas de Prontuário 
Eletrônico trazem vários aspectos positivos, entre eles o 
financeiro

Um Sistema de PEP (Prontuário Eletrônico de Paciente) Móvel 
se enquadra no conceito de um Sistema de Telessaúde.

O conceito de Telessaúde deriva do conceito de 
Telemedicina

Wooton explica Telemedicina usando as raízes gregas da 
palavra “Tele” como sendo distância e assim Telemedicina 
seria medicina aplicado a distância. 

Oliveira et al. explica Telessaúde como sendo o uso de 
telemática na área de saúde, promovendo a saúde, 
controlando doenças, etc...
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Introdução: Atendimento Domiciliar

Processo da APD
Escolha dos pacientes a 
serem atendidos no 
período e análise de suas 
fichas
Realização da visita

Algumas observações 
são registradas na ficha 
da APD

Terminando a visita outras 
informações são coletadas
Chegando ao centro de 
saúde as informações são 
passadas para o 
prontuário e dados 
restantes adicionados

Problemas
Intervalo entre a visita e o 
preenchimento muito alto 
(3 dias em média)
Alto tempo de 
preenchimento
Perda de informação
Dados incorretos

Tipo da Visita Tempo Gasto
Paciente Novo 30-40min
Tratamentos 15-20min

10-15min
Assistência 

Eventual e Curativo
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Introdução: Atendimento Domiciliar

Exemplos de Formulários da APD

← Formulário de 
Atendimento de
Enfermagem

→ Formulário de 
Atendimento de
Eventual
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Introdução: Atendimento Domiciliar

Proposta de um Sistema de Informação
Com o uso de um formulário eletrônico, utilizando dispositivos 
móveis, temos o objetivo de otimizar a coleta de dados 
tornando-a

Mais rápida
Mais acessível

Além de introduzir o conceito de Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP) que traz um nível de detalhamento bem maior 
que um simples formulário eletrônico
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Introdução: Objetivos

O objetivo do mestrado é:
Analisar ferramentas e tecnologias que possam trazer algum 
auxílio ao Programa de Atenção Primária Domiciliar do Centro 
de Saúde Escola Samuel Pessoa (CSEB)
Desenvolver um sistema móvel de código aberto que supra as 
necessidades dos profissionais de saúde do CSEB

Fazer o sistema chegar o mais perto possível do conceito de um 
sistema de Prontuário Eletrônico de Paciente Móvel
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Trabalhos Relacionados: Sistemas

Projeto Constelação – Primeiro uso de PDA na área de 
saúde (1993), Labkoff et al.
Monitoramento remoto de pressão sanguínea – Gonçalves 
et al.
Carrol et al. aponta o uso de computação móvel como uma 
boa forma de reduzir a discrepância em diagnósticos
Projeto BHTelehealth visa a ajudar os grupos de auxílio à 
família nas atividades medicinais, de enfermagem e 
odontológica, por Fátima dos Santos et al.
Huang um protótipo de sistema móvel para o uso em áreas 
médicas usando os recursos multimídia dos dispositivos.
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Trabalhos Relacionados: Análises

Koch et al. fizeram uma revisão sistemática da literatura 
sobre Telessaúde domiciliar até 2006

72% é sobre monitoramento remoto de doenças específicas
10,9% é sobre telemedicina
4,5% sobre sistemas de informação e homecare

Prgomet et al. analisa a literatura procurando o impacto do 
uso de dispositivos móveis em hospitais e concluiu que a 
plataforma móvel traz grandes benefícios para quem está 
utilizando
DesRoches et al. ponderam sobre o uso de Prontuário 
Eletrônico nos Estados Unidos e apontam que 93% dos 
médicos ficaram satisfeitos com a adoção 
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Trabalhos Relacionados: Padrões

OpenEHR
Desenvolvido pela fundação 
OpenEHR mantida pela 
University College London e 
Ocean Informatics
Provê uma especificação e 
padrão de implementação 
aberta para sistemas de 
saúde
Utiliza o conceito de 
arquétipos para definir os 
modelos de dados

Desenvolver novos conceitos 
Evoluir conceitos já 
existentes com maior 
facilidade

A Figura mostra como é 
feita a especificação 
dentro do OpenEHR
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Trabalhos Relacionados: Padrões

Padrões: HL7
Health Level Seven (HL7) 
é um padrão que nos 
ajudou muito na 
concepção do modelo de 
dados do Borboleta
Voltado para a 
sincronização de dados 
médicos entre sistemas de 
Prontuário Eletrônico
Desde 1998, o padrão HL7 
vem definindo seus 
conceitos por meio de uma 
metodologia baseada no 
seu modelo, o HL7 Versão 
3 MD

O foco do HL7 é 
desenvolver um padrão 
para que sistemas possam 
trocar informações médicas 
de pacientes

A seguir estão dois 
diagramas importados da 
especificação do HL7

Um mostra o diagrama de 
classes relacionadas com 
a classe Entity
Outro mostra como são 
representadas as ações
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Trabalhos Relacionados: Padrões
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Trabalhos Relacionados: Padrões
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Projeto Borboleta: Histórico

2005 – Definição de macro 
funcionalidades

Base integrada
Material de Referência
Interconsulta com especialistas
Sistema de apoio a decisão
Envio de mensagens e 
lembretes para pacientes
Mapeamento de rota e 
domicílios
Acesso dos pacientes as 
informações

2006 – Desenvolvimento do 
Borboleta na Disciplina de 
Laboratório XP

Mar/2007 – Primeira versão 
de teste entregue aos 
clientes
2008 – Mudança de 
escopo: Borboleta como um 
sistema de prontuário 
eletrônico móvel
2009 – Mudança de 
biblioteca de interface, 
entra o LWUIT
2010 – Término da 
mudança geral do 
Borboleta para usar o 
LWUIT
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Projeto Borboleta

Auxiliar o Programa de Atenção Primária Domiciliar
Atenção Domiciliar

Visita Domiciliar
Assistência Domiciliar
Internamento Domiciliar

Pacientes do programa APD precisam ter algumas das 
características abaixo:

Deficiência
Incapacidade
Desvantagem
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Arquitetura

Referências em padrões internacionais, como openEHR e 
HL7

Os dados definidos nos arquétipos do openEHR influenciaram 
em como organizar os dados de paciente, como, contatos, 
documentos e, até mesmo, os Encontros.
O padrão HL7 foi uma referência para a modelagem do 
SaguiSaúde, porém algumas adaptações foram feitas com 
relação ao Borboleta (sistema móvel), pois não precisávamos 
de toda a riqueza desse modelo
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Arquitetura

Os profissionais do CSEB levantaram algumas 
funcionalidades, descritas de forma abstrata que são usados 
como guias para o projeto

Base de dados móvel integrada com a base central dos 
pacientes
Acesso a material de referência (Tabela CID-10)
Acesso interconsulta com especialista
Sistema de apoio à decisão e lembretes para a equipe de 
saúde
Envio de mensagens e lembretes para os pacientes
Mapeamento de rotas e domicílios
Acesso dos pacientes às informações
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Arquitetura: Funcionalidades

Dados do Paciente – Contém 
os dados cadastrais pessoais 
do paciente
Dados Socioeconômicos – 
Referem-se à situação 
financeira e social do paciente
Dados do Cuidador – Contém 
dados do cuidador 
responsável pelo paciente
Agendamento de Visitas – 
Contém a agenda com as 
visitas futuras aos pacientes 
programadas
Registro de um Encontro – É 
o registro do que ocorreu 
durante um Encontro

Histórico dos Encontros – 
Provê um histórico dos 
Encontros realizados a um 
determinado paciente
Catálogo de Doenças – 
Contém  o catálogo de 
doenças definido pela 
Organização Mundial de 
Saúde, Tabela CID-10 
Catálogo de Medicamentos – 
Possui a lista de 
medicamentos disponíveis na 
farmácia do Centro de Saúde 
bem como as suas 
informações
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Arquitetura: Modelo Lógico

Depois de definidas as funcionalidades pudemos especificar 
um modelo de dados.
Obviamente a classe central do sistema é o Encontro 
Domiciliar



21

Arquitetura: Modelo Lógico
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Arquitetura Geral do Borboleta

O Borboleta tem seu desenvolvimento na plataforma 
JavaME que utiliza a linguagem Java.
O Borboleta se relaciona com o sistema SAGUISaúde, 
sistema central do  Centro de Saúde

Importando dados do paciente e encontros
Exporta dados coletados nos encontros
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Arquitetura de Pacotes

O Borboleta é divido em pacotes internos, os principais são 
os que mostram na figura abaixo
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Arquitetura: Pacote de E/S
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Arquitetura: Pacote de Interface

O uso de técnicas de XP nos ajudaram a ter um bom 
feedback do usuário
Com a implementação do novo modelo de Encontro, os 
profissionais de saúde não gostaram da Interface do 
Borboleta e isso motivou a buscarmos alternativas, a 
alternativa encontrada foi o uso da biblioteca LWUIT

A LWUIT tem uma gama maior de componentes
Semelhante ao JavaSE ela utiliza o padrão MVC
Utiliza o Canvas do JavaME
Tem o recurso de Internacionalização (por enquanto usado 
para reduzir os problemas de encoding)
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Arquitetura: Pacote de Interface

Diagrama MVC adaptado ao Borboleta utilizando a LWUIT
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Arquitetura: Pacote de Interface

← Tela Borboleta 
      com LCDUI

→ Tela Borboleta 
      com LWUIT
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Arquitetura: Pacote de Integração

O Borboleta foi projetado para sincronizar seus dados com o 
SaguiSaúde
Existem três processos de integração:

Importação de dados das tabelas de apoio
Importação de dados dos paciente
Exportação dos dados coletados pelo Borboleta

Todos os processos de transferência de dados ocorrem 
utilizando XML sobre o protocolo HTTPS
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Arquitetura: Pacote de Integração

Importação de Dados
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Arquitetura: Pacote de Integração

Exportação de Dados
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Arquitetura: Pacote de Integração
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Implementação

Metodologia de 
Programação eXtrema

Versões curtas, para um 
feedback mais rápido dos 
clientes (Subversion)
Proxy client, pois os clientes 
não tem disponibilidade de 
estar junto da equipe de 
desenvolvimento
Planejamento baseado nos 
cartões (Xplanner) e bugs 
(Trac)
Lone Wolf – adaptação 
utilizada por não ter um par de 
desenvolvedores trabalhando 
no módulo móvel

Dificuldades
Diferença de 
comportamento entre o 
PDA e o emulador do 
ambiente de 
desenvolvimento
Dificuldade de pareamento 
entre as duas equipes de 
desenvolvimento
Achar um dispositivo ou 
uma gama de dispositivo 
que no qual o Borboleta 
funcionasse sem nenhum 
revés
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Implementação: Desenvolvimento da 
Interface Gráfica

Framework LCDUI
Utiliza componentes 
disponíveis do próprio SO 
do dispositivo
Ações são atrelados a 
menus e a alguns 
componentes
Componentes disponíveis:

ChoiceGroup
CustomItem

DateField

Gauge

ImageItem

Spacer

StringItem

TextField

Framework LWUIT
Desenha no canvas os 
componentes
Ações atreladas a 
qualquer componente
Tipo de Componentes:

Container
Label

List

MediaComponent

TextArea

Tamanho do binário 
aumenta 
consideravelmente (Huang 
também aponta isso)
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Implementação: Desenvolvimento da 
Interface Gráfica

Desenvolvimento da 
Interface

Remodelagem geral na 
navegação do Borboleta
Utilizamos a técnica de 
cartões para desenhar, 
grosseiramente, as telas 
junto com os usuários do 
sistema
Post-its são utilizados para 
mostrar os menus em cada 
tela
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Implementação: Desenvolvimento da 
Interface Gráfica

Diagrama com a interação das telas do Borboleta



37

Conclusões

Análise de tecnologias que auxiliassem a APD
O uso de uma aplicação em JavaME, por enquanto, é a 
melhor opção pela robustez da plataforma (inclusive usando o 
LWUIT)
Se valer do conhecimento de padrões já existentes, como HL7 
e OpenEHR, ajudaram muito

Redução da perda de informação gerada pelo tempo entre a 
coleta de dados e Encontro.

Com o uso de PDA temos o preenchimento feito durante o 
Encontro e de forma otimizada, pois utilizamos mais 
componentes que não requerem digitação
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Conclusões

Redução dos erros nos Prontuários
Com a forma otimizada de preenchimento de formulários os 
erros e discrepâncias presentes nos formulários tende a ser 
menor.

Apesar do Borboleta não ter entrado em produção, ele está 
em fase de teste com os profissionais de saúde

Adequando a interface e a forma de utilizar o sistema
Adequando os dados para a implantação
Adequando uma plataforma (PDA + VM) que traga melhor 
benefício para a utilização
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Trabalhos Futuros

Sugestões de linhas de trabalho que podem ser seguidas
Aplicar os conceitos do OpenEHR, utilizando arquétipos numa 
plataforma móvel.
Analisar o impacto que o Borboleta e o SAGUISaúde terá 
sobre a rotina dos profissionais de saúde
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Fim e Obrigado

http://ccsl.ime.usp.br/borboleta

Rafael Correia – rafaelj@ime.usp.br
Aluno - 5832842
Orientador: Prof Dr. Fabio Kon
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