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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para informatizar o 

processo de triagens hospitalares. O software será disponibilizado em plataformas 

móveis e computadores de mesa, onde conseguiremos a interação entre os 

pacientes e a equipe médica em tempo real. O paciente necessitando de um pronto 

atendimento poderá acessar o sistema e descrever o que está sentindo, com isso o 

software mostrará qual o hospital mais próximo de sua localidade, enviando os 

sintomas a um banco de dados. Os hospitais estarão interligados nesse sistema 

estabelecendo uma triagem dos pacientes, preparando com antecedência toda a 

equipe médica para um atendimento com menos riscos, contribuindo para a 

diminuição do número de complicações indesejadas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do alto desenvolvimento e crescimento da tecnologia móvel, acredita-se 

que a interação entre homem e tecnologia está cada vez mais frequente no nosso 

dia-dia. Um exemplo dessa relação pode ser encontrado na implementação do 

sistema de emergência do novo modelo Ford Ká, da montadora Ford, disponibilizado 

no Brasil (FORD, 2014). A tecnologia implantada foi a Assistência de Emergência, 

que por sua vez é acionada através do SYNC (Sistema de Entretenimento e 

Comunicação), que realiza a intermediação entre o smartphone do condutor e o 

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), quando o veículo sofrer alguma 

colisão, acionamento do airbag ou corte de combustível. 

Para criar uma integração maior com os pacientes e equipe médica, está em 

desenvolvimento o prontuário médico com sistema especialista integrado ao 

smartphone. Essa integração permitirá com que o usuário envie seus sintomas 

através de seu telefone móvel para a central de banco de dados, armazenando e 

encaminhando até o hospital mais próximo. Para realizar esse procedimento o 

sistema utilizará a ajuda do GPS do smartphone do paciente, com a internet móvel e 

com a plataforma GOOGLE MAPS (Google Maps,2014). O sistema localizará a 

posição do paciente, calculando qual o melhor trajeto e hospital mais próximo.  Com 

acesso a esses dados o sistema tratará as informações dando um retorno tanto para 

o cliente quanto para equipe médica do hospital que o sistema escolher. Como 



essas informações estarão em um banco de dados o paciente poderá ir ao outro 

hospital de sua preferência após a primeira triagem da equipe médica, e todos os 

procedimentos realizados com o paciente estarão acessíveis aos outros hospitais, 

diminuindo a papelada e burocracia que temos hoje. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver um Software que realizará a interação entre o paciente e os hospitais 

mais próximos através de um smartphone, podendo ser acionado no momento que o 

paciente necessitar de um pronto atendimento, chegando ao hospital indicado pelo 

sistema, o mesmo já terá ao seu dispor uma equipe preparada de acordo com seus 

sintomas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste software esta sendo utilizado o Embarcadero Delphi 

XE5, que possibilita a programação tanto para computadores de mesa quando para 

dispositivos móveis, no início do projeto os dados serão armazenados em um banco 

de dados popular como o Microsoft Sql 2012, e tem-se como base os conceitos da 

Analise Essencial (POMPILHO,2002) 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na realização tanto da parte móvel quanto da parte para computador de mesa a 

ferramenta escolhida foi o Embarcadero Delphi Xe5, e com isso não foi necessária a 

escolha de outro software para criar a interface gráfica e a programação para os 

smartphones. Houve a realização de analises de requisitos com entrevistas a 

pessoas ligadas a saúde. Para facilitar e complementar o desenvolvimento criaram-

se diagramas e fluxogramas de todo o processo, em conjunto com pessoal 

especializado na área da saúde, demonstrou-se o piloto do prontuário que se 

encontra em desenvolvimento. 
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        Figura 1 – Software em Desenvolvimento  

  Fonte: Próprio Autor 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foram realizadas pesquisas com as pessoas responsáveis na área da saúde, 

obtendo resultados satisfatórios, pois em analise de opiniões médicas e dos 

pacientes o software poderá diminuir as filas de espera e o desconforto, 

proporcionando maior amparo, rapidez, dedicação da equipe médica em geral aos 

pacientes.  
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