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1. RESUMO 

 
Considerando os problemas que podem vir a ocorrer durante o processo de 

obtenção dos dados referentes ao exame de monitorização ambulatorial da pressão 

arterial. Esse projeto consiste em desenvolver um sistema de monitoramento da 

frequência cárdica e da pressão arterial de um paciente, de modo que esse sistema 

receba os dados de um equipamento conectado a internet e disponibilize-os para 

que os profissionais da área da saúde tenham acesso aos resultados do exame 

independente do local onde se encontra o paciente e o médico. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

A saúde é o problema que mais preocupa os brasileiros. Problemas como a 

falta de investimentos em políticas públicas para a prevenção de doenças, falta de 

médicos, equipamentos e sucateamento dos hospitais acabam colaborando para 

resultado negativo da saúde pública no Brasil (BRASILEIROS..., 2014). 

A informática de uma maneira geral permite a digitalização de dados e o 

acesso a eles em tempo real, permitindo, por exemplo, que um médico acesse as 

informações de um paciente independente da distância em que ele se encontra 

(ALVES, 2012). 

Diante desse contexto, esse trabalho visa desenvolver um sistema de 

monitoramento cardíaco através da web, que recebe os dados das medições e 

organiza-os com o intuito de facilitar o acompanhamento médico em lugares de 

difícil acesso, possibilitando assim um diagnostico mais ágil e eficiente. 

 

2. OBJETIVOS 

 
Entre os objetivos desse projeto podemos citar o sistema de envio de dados 

de medições de arteriais para um servidor web, o desenvolvimento de um serviço 

web para receber os dados enviados, Elaboração de um sistema web com interface 

inteligente de modo que seja de fácil visualização pelo o usuário e que seja 

acessível por diferentes tipos de plataformas como computadores, tablets e 

smartphones. 

 

 



 

3. METODOLOGIA 

 
A elaboração desse projeto pode ser definida por três partes: 

desenvolvimento de um dispositivo eletrônico para obter os dados referentes à 

pressão arterial do paciente, desenvolvimento de um web service para receber as 

informações enviadas pelo dispositivo eletrônico e o desenvolvimento de um web 

site para o acompanhamento dos dados referentes as medições dos pacientes. 

Para o desenvolvimento do dispositivo eletrônico será utilizado um monitor de 

pressão arterial de braço para a leitura da pressão arterial sistólica, diastólica e de 

pulso acoplado a um Arduíno UNO com uma placa GSM SIM900 para enviar os 

dados através de uma de dados 3G ou 2G.  

O desenvolvimento da web site para a leitura dos dados enviados será criado 

um Web Service utilizando as tecnologias java para o desenvolvimento da aplicação, 

tomcat como servidor de aplicação web.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 
A Figura 1 demostra o funcionamento do protótipo onde os dados são obtidos 

pelo monitor de pressão arterial e enviados para uma placa que acessa um web 

service através da internet e faz a inserção do mesmo. Os usuários que possuem 

acesso ao sistema podem consultar os dados obtidos. 

 

 
Figura 1 – Modelo de funcionamento do protótipo. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 



 
Através do estudo da fundamentação teórica dessa desta pesquisa podemos 

demonstrar como resultados preliminares como o esse trabalho será organizado. 

A modelagem é muito útil para o desenvolvimento de sistemas, pois permite 

que o desenvolvedor possa visualizar todas as classes que o sistema necessita. Os 

diagramas de classes podem ser utilizados como base para concepção da estrutura 

de dados descrevendo a  forma e a estrutura do sistema e as suas relações. 

(RODRIGUES, 2008). 

A figura 2 ilustra como serão desenvolvido as classes do sistema com base 

no diagrama de classe. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de classes. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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