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1. RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema que auxilie paramédicos 

em atendimentos de emergência, além de criar um aplicativo universal com os dados 

dos pacientes para auxílio de médicos e enfermeiras.  O sistema busca agilizar os 

atendimentos médicos e diminuir problemas decorrentes da falta de informações do 

paciente. Para o desenvolvimento do sistema, está sendo utilizada a metodologia 

SCRUM que possibilitará mais rapidez e flexibilidade para equipe.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Existe um crescente aumento de atendimentos de emergência e urgência no 

Brasil, causados principalmente por violência, acidentes de trânsito e doenças 

cardiovasculares, dessa forma, há uma grande necessidade de um atendimento 

específico visando a realização dos primeiros socorros de forma mais rápida e 

eficiente possível (ROCHA, 2012).  O grande problema em atendimentos de 

emergência geralmente é a falta de informações sobre o paciente, dificultando assim 

os atendimentos e,  às vezes, ocasionando erros, como medicar soro glicosado em 

um paciente diabético (SCHIAVINATO, 2018). 

Um estudo realizado no México observou que 58% das prescrições continham 

erros de dosagem para a maioria dos casos (27,6%). No Reino Unido, um estudo 

observou que 12% dos pacientes podem ser afetados por prescrição ou 

monitoramento de forma errada ao longo de um ano (WHO, 2017). Esses dados 

mostram que erro de medicações são um problema recorrente e global. 

 

3. OBJETIVO 

 

Este projeto tem como principal objetivo a criação de um software que auxilie 

paramédicos em atendimentos de emergência, provendo informações do paciente que 

sofreu um acidente, visando também aumentar a comunicação entre hospitais no que 

diz respeito a criação de uma ficha médica universal, aumentando a velocidade de 

atendimento e a diminuição de erros médicos ocasionados pela falta de informação. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

Durante o desenvolvimento deste software,  está sendo usada a metodologia 

ágil SCRUM, é um framework utilizado para o gerenciamento de produtos complexos, 

no qual é possível empregar diversos processos e técnicas (SCRUM, 2013). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O software conta com três módulos, um sistema desktop e dois aplicativos 

Android. As instituições de saúde e médicos terão acesso a versão desktop, na qual 

elas poderão administrar seus funcionários, disponibilizando, assim, o acesso ao 

sistema para estes.  

O paciente terá um aplicativo para Android, que terá acesso a todas suas 

informações, tais como ficha médica, exames, histórico médico, médicos que 

possuem acesso a sua ficha, medicamentos em uso, carteirinha de vacinação, 

hospitais e médicos mais próximos, botão de pânico para emergências. Quando 

acionado o botão de pânico alertará a ambulância mais próxima e a enviará ao local 

do incidente. Os médicos terão acesso às mesmas informações já disponibilizadas 

para o paciente e poderão adicionar ou alterar informações quando necessário via 

desktop. 

O segundo aplicativo para Android é voltado para médicos, enfermeiras e 

paramédicos, que através dele poderão fazer o monitoramento das informações de 

seus pacientes. Os paramédicos poderão apenas visualizar a ficha de emergência do 

paciente que conterá informações como nome, endereço, RG, CPF, tipo sanguíneo, 

doenças, alergias e medicamentos em uso. 

Para agilizar o acesso às informações, o sistema contará com leitores e tags 

NFC, que é uma tecnologia que faz transmissão de dados de curto alcance sem a 

utilização de fios. Os pacientes podem utilizar pulseiras ou chaveiros com tags NFC, 

que serão utilizadas pelos leitores, estes sendo um aparelho específico para isso ou 

leitores NFC de celulares, para acessar as informações de maneira mais rápida. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Neste momento, foram desenvolvidos protótipos baseados em informações 

coletadas com alunos de enfermagem da Durban University of Technology localizada 



na África do Sul - universidade parceira do projeto - e uma enfermeira do hospital 

Unimed em Americana (São Paulo - Brasil). Com as informações coletadas, foi 

desenvolvido um sistema desktop (Java) funcional conectado com uma base de dados 

(SQL Server da Azure), para acessar essas informações, foram criados diferentes 

tipos de logins para usuários do sistema (administrador universal, médico, instituição 

de saúde e administrador da instituição de saúde), para o gerenciamento de pacientes 

e suas respectivas informações de saúde, além da possibilidade do  gerenciamento 

de médicos e de instituições. 

Um protótipo da versão para a plataforma Android está em andamento, tendo 

atualmente conexão com o banco de dados e acesso ao perfil do usuário. Alguns 

testes serão realizados em Outubro de 2018 na Durban University of Technology que 

faz avaliações frequentes do sistemas (aprovados até o momento). 
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