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1. RESUMO 

 

Um atendimento de qualidade é imprescindível quando se trata de serviços 

prestados da área de saúde, principalmente em casos emergenciais, onde a eficácia 

do atendimento pode ser um fator que defina a vida ou morte do paciente socorrido. 

O sistema que está sendo operando hoje na maioria das unidades de saúde são os 

prontuários manuscritos, que costumam ser preenchidos sem nenhum padrão de 

estruturação ou qualidade de legibilidade e acabam perdendo a sua utilidade, ou os 

prontuários digitais que não permitem ser acessados por nenhuma outra plataforma 

além do convencional computador instalado em consultórios. Atualmente não existe 

nenhum recurso viável para uso nos atendimentos emergenciais como os de Pronto 

Socorro, onde a informação solicitada para realizar um atendimento deve ser precisa 

e de fácil acesso. O objetivo desse trabalho é desenvolver um meio de acesso 

rápido às informações sobre o paciente, mesmo quando inapto a se comunicar, 

através da criação de um sistema de acesso e armazenamento de prontuários 

médicos aliado à tecnologia de biometria. Para isso, foi desenvolvido uma aplicação 

para Desktop e um aplicativo para Android.  A aplicação para desktop tem seu uso 

direcionado para consultórios dentro de hospitais e clínicas particulares, onde 

apenas médicos autorizados terão acesso ao sistema de cadastro e consulta de 

prontuários bem como o cadastro da digital do paciente através do leitor de digitais. 

Esses dados por sua vez, que foram definidos como de maior utilidade, segundo 

pesquisas de campo realizadas em ambulatórios e centros de atendimento 

emergenciais, serão armazenados em um banco SQL SERVER hospedado em um 

servidor dedicado conectado à internet. O aplicativo para sistema Android pretendido 

para uso em atendimentos emergenciais foi desenvolvido em linguagem JAVA 

utilizando a ferramenta Android Studio e permite que através da digital do paciente 

ou CPF, sejam realizadas buscas remotas para consultar dados mais significantes 

dos prontuários de pacientes. No desenvolvimento do projeto algumas dificuldades 

com o manuseio das digitais nos dois sistemas foram encontradas, mas corrigidas. 

Sendo assim, todos os objetivos propostos foram atingidos.  

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

 A separação das artes medicinais da religião, crenças irracionais e do 

sobrenatural só ocorre na Grécia com o surgimento da medicina hipocrática no 

século V a.C. Após a medicina enfrentar muitas dificuldades, altos e baixos, 

evoluções e regressos, chegou à Idade Média, e onde outrora a arte médica era 

passada de mestre a aluno de maneira informal ao longo das gerações, agora nesta 

mesma época, o direito de mestrear a medicina em cursos oficiais foi em fim 

conquistado, como é relatado em História da Medicina. Neste tempo, foram 

realizadas as primeiras pesquisas e experimentos medicinais realizados pelo 

homem bem como os primeiros registros dessas ações. Podemos dizer que a 

medicina que conhecemos hoje é o registro documentado de todo o conhecimento 

adquirido pelas inúmeras situações experienciadas por aqueles que se propunham a 

tratar da saúde daqueles à sua volta (GUSMÃO, 2004). 

O chamado Relatório Médico, tem sua primeira aparição registrada também 

no período Egípcio entre 3000 e 2500 a.C., feito pelo médico egípcio Inhotep. 

Depois as próximas anotações que ainda se tem registros foram realizadas por 

Hipócrates por volta de 460a.C onde o mesmo relatava o estado dos doentes 

(CRMDF, 2006)  

No Brasil, o uso do prontuário só foi introduzido em 1944 pela Prof.ª Dr.ª 

Lourdes de Freitas Carvalho, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo após a mesma participar de estudos nos EUA sobre 

sistemas de arquivo e classificação de observações médicas. O sistema proposto 

por ela foi então adotado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, graças a isso 

houve uma consolidação no âmbito nacional e, atualmente, o Código de Ética 

Médica, estabelece em um dos seus artigos a obrigatoriedade de resolução de um 

relatório médico (prontuário) para cada paciente (CRMDF, 2006).  

Infelizmente, muitas vezes, prontuários não podem ser usados 

adequadamente durante um socorro por falta de informações ou devida à forma que 

foi feito seu preenchimento, reflete diretamente em como poderá ser utilizado 

novamente por outro profissional da área de saúde. Atualmente ele é conceituado 

como um documento único, que contém informações sigilosas, sinais e imagens 

registradas, geradas com base em fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde 

do paciente e a assistência a ele prestada de caráter legal e cientifico. O prontuário 



também tem o intuito de obter dados que subsidiam estimar, avaliar a qualidade e 

eficiência do atendimento prestado e ajudar no estabelecimento de indicadores para 

aprimorar o atendimento. As principais dificuldades estão relacionadas à 

organização (36,5%), à incoerência das informações (19,2%), ao atraso na entrega, 

à letra ilegível e à segurança da informação (13,4%) (SILVA et al., 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema unificado de prontuários 

eletrônicos que contará com uma aplicação para Desktop onde os médicos 

autorizados poderão criar e buscar prontuários de pacientes. Também será 

desenvolvido um aplicativo para Android, planejado para uso em situações 

emergenciais como em atendimentos de Pronto Socorro, que permitirá buscar por 

pacientes e consultar as informações consideradas mais relevantes de seu 

prontuário para a prestação de socorro imediato. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto utiliza como base, uma pesquisa realizada com profissionais da saúde 

(médicos e socorristas), para entender quais são suas necessidades em relação aos 

dados dos pacientes em consultas e atendimentos emergências. Foram entregues 

formulários com perguntas sobre quais dados são necessários para um melhor 

pronto atendimento em uma situação de resgate ou acidente, quais campos são 

importantes existirem no registro médico do paciente em uma consulta, os tipos de 

pacientes que precisam de informações privilegiadas para os socorristas por 

pertencerem a grupos de risco e como um sistema unificado de prontuários 

eletrônicos facilitaria o atendimento e melhoraria a experiência do paciente com os 

hospitais. 

A aplicação para Desktop foi planejada para ser utilizada em um consultório 

por médicos cadastrados no sistema e permite cadastrar os prontuários de pacientes 

bem como consulta-los e edita-los. Por sua vez, durante o planejamento da 

aplicação para Android, foi estabelecido que o seu uso seria voltado para situações 

emergenciais, ou seja, que demandariam um rápido acesso à informação, seriam 

acessadas apenas por socorristas autorizados. Essa busca, assim como na 



aplicação para Desktop, pode ser feita pelo CPF ou através de leitura biométrica da 

digital do paciente. E quanto ao acesso, visto que a aplicação seria instalada apenas 

em dispositivos corporativos dedicados ao seu uso, foi implementado apenas a 

função de busca de prontuários e as telas de login foram removidas para agilizar o 

manuseio do aplicativo. 

Assim que a aplicação para Desktop é iniciada, surge uma tela de login para 

que os médicos possam ser identificados antes de terem acesso ao sistema.  

Uma vez que o login é realizado, uma nova janela trará as opções de busca e 

cadastro de pacientes:  

 

 Selecionando a opção “Buscar”, uma janela de identificação surgirá 

disponibilizando ao médico a possiblidade de buscar por prontuários pela 

leitura da digital do paciente ou pela entrada do número do CPF. Se um 

paciente for encontrado no processo, uma nova janela de prontuário 

aparecerá exibindo as informações desse paciente, permitindo assim ao 

médico consultar e editar algumas dessas informações. 

 

 Selecionando a opção “Cadastrar”, uma janela de cadastro prévio solicitará 

ao médico que entre com o CPF do paciente e o orientará a colocar o dedo 

do paciente sobre o leitor para dar início à gravação da digital. Ao término 

desse procedimento, uma última janela exibindo um modelo de prontuário 

aparecerá para que o médico entre com as informações solicitadas do 

paciente.

 

Para desenvolvimento do projeto foram utilizadas as linguagens “C#” para 

aplicação Desktop, “JAVA” para aplicação Android, “SQL Server” para a criação do 

banco de dados e leitor de digitais U.are.U®4500 da Digital Persona® para a 

implementação do recurso de autenticação por biometria. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Iniciou-se o desenvolvimento do projeto pela aplicação para Desktop pois esse 

sistema seria o responsável por fazer as inclusões dos cadastros e informações dos 

pacientes que serão posteriormente consultados pelo aplicativo para Android. 



Na figura 1, visualizamos a tela inicial da aplicação onde um médico pode iniciar 

o processo de Login no sistema. Neste momento, o leitor de digitais já está 

conectado à porta USB do computador aguardando ser solicitado pela aplicação. 

 

Figura 1 - Tela de Login. 

 

Na figura 2 temos a tela de identificação de digitais, que solicita ao médico 

posicionar o dedo sobre o leitor de digitais para realizar a autenticação. 

 

Figura 2 - Tela de Identificação de Médicos. 

 

Métodos específicos do SDK (Software Development Kit) que foi adquirido da 

empresa produtora do leitor de digitais, chamada de Cross Match®, realizam o 

processo de geração de FID (Figerprint Image Data) da imagem capturada pelo 

leitor, extração de FMD (Figerprint Minutiae Data) de um FID e comparação de 

FMDs.                        

Quando uma tentativa de login é executada, o sistema busca por um registro 

realizando comparações entre o FMD capturado pelo leitor com os FMDs 

armazenados no banco de dados.  



Neste projeto o banco de dados em SQL Server que armazena os FMDs foi 

hospedado em um servidor dedicado para que seja garantido o acesso à essas 

informações armazenadas tanto pela aplicação Desktop quanto pela aplicação 

Android através da internet. 

Uma vez que o médico efetuou o login, as opções de buscar e cadastrar 

prontuários de pacientes é disponibilizada em um menu conforme figura 3. 

 

Figura 3 - Tela de Menu Médico. 

 

A função de cadastrar paciente foi desenvolvida para funcionar em duas 

etapas. Num primeiro momento, figura 4, é requisitado ao paciente que informe o 

seu número de CPF e que posicione o seu dedo sobre o leitor algumas vezes para 

que a sua identidade digital seja criada e então armazenada no banco de dados.  

 

Figura 4 - Tela de Cadastro de Paciente. 

 

Por último, é solicitado ao médico que termine de preencher a ficha médica 

com alguns dados referentes ao paciente, figura 5. Nessa mesma janela ainda é 

possível realizar observações que serão exibidas no campo “Histórico”, onde é 

pretendido que os médicos a utilizem para relatar os procedimentos realizados no 

atendimento do paciente em questão, figura 5.  

 



 

Figura 5 – Tela de Prontuário. 

 

A função de busca de pacientes, figura 6, foi implementada de forma que 

permita identificar um paciente através da leitura de sua digital ou pela inserção do 

seu CPF, em ambos os casos, os dados de entrada são comparados com os dados 

armazenados no servidor em tentativas de autenticação. Como resultado, é 

retornado uma janela de prontuário com as informações do respectivo paciente 

encontrado, figura 5. 

                         

Figura 6 - Tela de Busca de Paciente. 

 

Por sua vez, a aplicação para Android foi estruturada de maneira que permita 

um fácil manuseio com uma interface simples. 

Ao iniciar o aplicativo, figura 7, temos a tela de início. Um botão de iniciar traz 

a próxima tela, figura 7, onde é possível realizar a busca por pacientes utilizando o 

CPF ou a captura da digital com o mesmo leitor de digitais U.are.U®4500 usado na 

aplicação para Desktop. Para usar esta última opção, o leitor precisa estar 

conectado à porta Micro USB do dispositivo. 



                                                                                                                                            

Figura 7 – Tela Iniciar, Pesquisa e Prontuário. 

 

Os métodos de obtenção e comparação do FMD capturado com os FMDs de 

pacientes armazenados no banco de dados foram implementados da mesma forma 

que foram implementados na aplicação Desktop. E temos como resultado de retorno 

do banco de dados, o prontuário do paciente com as informações mais relevantes 

para a realização de um atendimento emergencial, figura 7.                                                                                     

 

6. RESULTADOS 

 

 Para a realização dos testes na aplicação Desktop, foram simuladas todas as 

situações aplicáveis ao manuseio do sistema partindo do ponto onde já exista um 

médico previamente cadastrado por um usuário administrador. 

 Algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento. Uma 

delas foi a integração do leitor de digitais com os softwares desenvolvidos, a 

princípio o leitor foi testado através da realização de testes sistemáticos no sistema 

de autenticação por biometria e por fim implementando com sucesso na aplicação 

para Desktop. Porém ao tentar utiliza-lo dentro do aplicativo mobile, percebeu-se 

que a forma que o leitor processava e salvava os dados da digital eram 



incompatíveis com a versão Desktop, para podermos dar continuidade com o projeto 

foi necessário implementar uma forma de conversão dos dados gerados pelo leitor. 

 Os resultados obtidos foram muito satisfatórios e todos os objetivos propostos 

no projeto foram atingidos. Assim que os ajustes visuais finais foram implementados 

nos aplicativos para Android e Desktop, foi dado início aos testes finais. No decorrer 

dos testes do aplicativo para Android foi notada a necessidade de agilizar a forma 

que o usuário se autenticava para acessar os dados. Como o aplicativo foi 

desenvolvido com a proposta de ser disponibilizado apenas para pessoas 

autorizadas e instalado em dispositivos corporativos dedicados ao seu uso, decidiu-

se remover a tela de Login, evitando retrabalho por parte do usuário em casos de 

emergência (Ex: encerramento acidental da aplicação em um procedimento de 

resgate). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração os resultados obtidos, os softwares desenvolvidos 

atenderam a todos os requisitos propostos no decorrer do projeto. 

Para o sistema ser implementado e aplicado em uma situação real, onde 

haveria uma maior demanda de tráfego e armazenamento de dados, seria 

necessário aprimorar o servidor onde está armazenado o banco de dados para que 

o mesmo tenha uma capacidade maior de armazenamento e de velocidade de 

conexão. Um outro ponto a ser observado e aprimorado, seria a questão da 

compatibilidade do sistema com outros leitores de digitais, pois existem uma série de 

leitores com diferentes características e diferentes métodos de captura disponíveis 

no mercado.  

Estima-se um aumento de performance no sistema de atendimento e serviço 

de Pronto Socorro aos pacientes. Porém, para a aplicação do projeto em situação 

real, seria necessário a colaboração dos órgãos de saúde para validar a eficiência e 

benefícios que se busca promover com o uso de todas as facilidades da tecnologia 

envolvidas nesse projeto. 
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