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1. RESUMO 

A pesquisa realizada neste projeto indica que o sistema atual de saúde brasileiro             

não se encontra em seu melhor estado. Nosso país carece, entre muitas outras coisas,              

de uma melhor gestão da saúde pública, tendo em vista a precariedade de             

equipamentos (problemas com infraestrutura) e a superlotação, que só aumenta, de           

hospitais que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, através            

da pesquisa e tecnologias emergentes, é possível melhorar este cenário. Neste sentido,            

uma das aplicações da tecnologia para a área da Medicina, é a coleta de dados dos                

sinais vitais dos pacientes para armazená-los e diagnosticá-los. Assim, este trabalho           

estuda a aplicação de Internet of Things (IoT) para a transmissão dos dados obtidos de               

sensores a servidores de armazenamento, e apresenta uma proposta de software que            

possibilita esta comunicação, aplicando um formato de mensagens baseado em Sensor           

Markup Language (SenML), que consiste em uma especificação que define novos tipos            

de mídia para transportar informações simples de sensores em um protocolo como            

HTTP ou CoAP. 

2. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a saúde do ser humano é intensa e constante na vida de               

praticamente toda a população mundial. Entretanto, em países menos desenvolvidos,          

há menor consciência sobre o assunto, entre estes o Brasil (MARKLE, 2015). 

Esta é uma grande motivação para o desenvolvimento da pesquisa a ser            

realizada, uma vez que a área estudada envolve comunicação entre sensores que            

monitoram sinais vitais para o melhor atendimento dos pacientes. Assim, a           

Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolveu uma pesquisa voltada a “identificar           

quais são as tecnologias de redes de sensores existentes e quais delas podem de fato               

ser aplicadas/adaptadas para o monitoramento do corpo humano” (TAVARES, 2016). 

Desta maneira, os sinais vitais obtidos pelos sensores serão transmitidos e           

poderão ser analisados e monitorados, melhorando a qualidade do sistema de saúde. 

Assim, neste contexto, este artigo busca englobar a vertente do IoT (Internet of             

Things), uma vez que busca conectar dispositivos eletrônicos para atender a demanda            



desta área. Este conceito relaciona-se à presença, que se infiltra ao nosso redor, de              

uma variedade de coisas ou objetos (RFIDs, celulares, sensores, etc.), que através de             

um sistema único de endereçamento, conseguem interagir uma com a outra e atingem             

um objetivo em comum (ATZORI, 2010). 

3. OBJETIVOS 

Como objetivo geral, este artigo consiste em identificar e analisar as diferentes            

tecnologias de comunicação entre sensores para a área de monitoramento de sinais            

vitais em pacientes do sistema público de saúde.  

Mais especificamente, objetiva-se por este projeto a aplicação de SenML para a            

comunicação entre sensores para o monitoramento de sinais vitais. 

4. METODOLOGIA 

Para este trabalho foi realizada primeiramente uma revisão teórica para analisar           

o ambiente atual do sistema de saúde brasileiro bem como as tendências            

demográficas.  

Então, foram pesquisadas as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas          

atualmente com relação ao monitoramento de dados. Por fim, uma vez levantado os             

requisitos, para a realização do código foram consultadas e utilizadas as bibliotecas que             

possibilitam a criação, leitura e transmissão de um arquivo no formato XML (SenML). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do projeto deu-se de maneira evolutiva. Assim,         

primeiramente foi elaborado um protótipo que escrevia um arquivo XML em formato            

SenML conforme os inputs da interface. Então, este arquivo era salvo localmente e             

poderia ser lido mostrado na interface. 

Uma vez realizadas as interfaces de escrita e de leitura do arquivo XML, a              

próxima etapa foi desenvolver uma arquitetura cliente-servidor com a finalidade de           

transmitir os dados, através da ferramenta Sockets, via rede. Isso tornou o programa             

compatível para ser utilizado em qualquer lugar, onde o sensor ficaria acoplado ao local              

de medição, escrevendo os dados, e o leitor, presente no local onde deseja-se ver os               

dados gerados. 



Figura 3: Interface de Servidor Figura 4: Interface de Cliente 

 

Fonte: Elaboração Própria Fonte: Elaboração Própria 

Por fim, o próximo passo do projeto será coletar os dados inputs de sensores e               

alimentar o programa com estes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foi concluído um programa que realiza a escrita, leitura e             

transmissão dos dados. O documento XML salvo localmente no formato SenML pode            

ser visto na Figura 5. 

Figura 5: Documento XML no formato SenML 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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