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RESUMO

Existem muitas propostas de Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP). No entanto, a mai-
oria das soluções são personalizadas, proprietárias, desintegradas e de custo elevado. Pensando
no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, onde o serviço é gratuito e universal, este trabalho
propõe uma solução de baixo custo com a mesma eficiência. Tem o objetivo de desenvolver um
aplicativo Android para identificação de prontuário eletrônico do paciente (PEP) usando interpre-
tação de Quick Response Codes. E assim, proporcionar o desenvolvimento de um novo conceito de
identificação dos pacientes, onde os dados são visualizados de maneira rápida, simples e precisa.
Tornando mais eficiente as tarefas rotineiras de um hospital. O PEP proposto é especifico para
as notificações de dengue e apenas usuários cadastrados conseguem acesso à plataforma. A iden-
tificação dos pacientes e a classificação da doença é realizada via QrCode. Os dados coletados via
smartphone e website devem servir de base para o rastreio dos pacientes doentes conforme hospital
de atendimento.



ABSTRACT

There are many proposals of Medical Records Softwares (MRS). However, most of the solutions
are custom, paid, non-integrated and expensive. Focusing in the Brazilian Public Health System,
where the service is free and universal, this project offers an efficient and economical solution. The
project goal is the development of an Android application to identify medical records of patients
using the interpretation of Quick Response Codes. In consequence, it provides the development of
a new concept of patients identification, where data are visualized in a fast, simple and accurate
way, making daily tasks of a hospital more effective. The MRS proposal is specific to notifications
of dengue and only allowed users can get access to the platform. The identification of the patients
and the classification of the virus are made with QrCode. The data collected by smartphones and
the website should serve as base for tracking infected patients according to the hospital where they
were attended.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização e Problematização

O crescimento da ocorrência da dengue no país, e agora, da Zica e Chikungunya aumentaram a
preocupação da sociedade e das autoridades de saúde brasileiras. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), existem aproximadamente 2.5 bilhões de pessoas vivendo sobre o risco de dengue
[2]. Em 2012, a World Health Organization(WHO) elaborou um plano de estratégia global de
prevenção e combate a dengue, demonstrando a preocupação internacional com o avanço da doença
pelo mundo [3].

A forma de identificação dos pacientes mais utilizadas atualmente e o papel. Um sistema de
identificação eletrônico é muito mais eficiente que o sistema de utilizando papel. No entanto,
um sistema desse porte necessita de uma enorme capacidade de armazenamento e segurança das
informações. Uma possibilidade para armazenar as informações e usando Quick Response Code
(QR-Code), um tipo de codigo de barras bidimensional [4].

O QR-Code foi projetado inicialmente para ser utilizado para identificação na indústria au-
tomotiva japonesa, depois foi difundida para o resto do mundo. Atualmente, ele e utilizado em
várias aplicações como identificação de produtos, marketing e rastreamento de informações.

A Anatel estima que o Brasil terminou dezembro de 2015 com 257,8 milhões de celulares e
densidade de 125,66 cel/100 hab. E segundo pesquisa da GlobalWebIndex, os brasileiros passam
três horas e 40 minutos conectados à internet via smartphone, ocupando a terceira colocação do
ranking dos países com maior tempo médio on-line por meio dos dispositivos móveis. Por essa
razão, várias soluções baseadas em aplicativos para dispositivos móveis estão surgindo.

Android e um sistema operacional (SO) baseado em Linux desenvolvido para dispositivos móveis
com telas sensíveis ao toque, atualmente, é o SO mais utilizado do mundo, com cerca de 2 milhoes
de aplicativos na Google Play [1]. O código fonte e aberto e disponibilizado pelo Google. Apesar
da grande concorrencia com a Apple, em 2015, 83% dos dispositivos móveis do mundo rodavam
Android e apenas 14% iOS [5].

Uma plataforma única de prontuário eletrônico auxiliaria os profissionais de saúde nos seus
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Figura 1.1: QRCode gerado pela autora

trabalhos diários. Os capítulos abaixo, descrever uma proposta de aplicativo Android integrando
a plataforma web do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) com o aplicativo Android, usando
QR-Code para identificar as notificações de Dengue.

1.2 Objetivos do projeto

1.2.1 Objetivos Gerais

O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo Android para identificação de pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. A identificação é realizada via QR-Code,
gerado a partir das informações das notificações de Dengue cadastradas. Cada paciente possui um
QR-Code único, com as suas informações gerais. A decodificação é única e exclusivamente feita
pelo leitor de QR-Code do aplicativo implementado.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Interligar o banco de dados do web server, hospedado em uma máquina virtual linux, com o
aplicativo Android;

• Registro, via web, das informações das notificações de dengue, utilizando dispositivo móvel;

• Autenticação de acesso de usuários específicos;

• Implementação de um leitor de QR-Code, que facilite a aquisição das informações gerais do
registro de notificação de dengue de um paciente;
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1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho foi organizado nos seguintes capítulos: Capítulo 1, introdução, onde é feito uma
exposição geral do trabalho realizado. O capítulo 2 apresenta os trabalhos correlatos que motivaram
esse trabalho. O capítulo 3 exibe os conceitos e ferramentas essenciais para a compreensão da
implementação do projeto, dando devido embasamento teórico. No capítulo 4 são apresentadas as
etapas iniciais e implementação do aplicativo. No capítulo 5, os resultados da implementação. E
por fim, no capítulo 6, as conclusões do projeto e propostas de trabalhos futuros para melhoramento
da ferramenta.
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Capítulo 2

Trabalhos Correlatos

Existem muitas propostas de Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP). No entanto, a maio-
ria das soluções são personalizadas, proprietárias, desintegradas e de custo elevado. Pensando no
Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, onde o serviço é gratuito e universal, o Professor Doutor
Georges Amvame e outros servidores da UnB, especialmente o grupo de pesquisadores do Labora-
tório de Informática em saúde utilizam da engenharia para propor soluções robustas, gratuitas e
open sources para auxiliar a medicina, em especial, ao SUS.

Este trabalho se relaciona com um trabalho realizado na Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) pelo aluno Guilherme Eccher. Ele criou um prontuário online, que utiliza o
reconhecimento fácil e a interpretação de Quick Response Codes (QR-Code) para desenvolver um
novo conceito de prontuário eletrônico. Sua implementação propôs uma forma simples, rápida e
precisa de busca das informações do paciente. Seu website é utilizável em dispositivos móveis,
porém, não é aplicativo. O modelo do prontuário não segue as recomendações do conselho de
medicina.
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Capítulo 3

Fundamentação Teórica

Neste capítulo são discutidos temas relacionados à este trabalho. Conceitos preliminares são
exibidos, fornecendo embasamento teório para o leitor compreender o objetivo e desenvolvimento
do modelo proposto nesse trabalho.

3.1 Epidemiologia

As mudanças demográficas, geradas por intenso fluxo migratória rural-urbano, resultaram em
um crescimento desordenado das cidades, nas quais se destacam a precariedade das habitações
e saneamento básico. Cerca de 20% da população das grandes e médias cidades estão vivendo
em favelas, cortiços ou em áreas de invasão. Essas regiões costumam não possuir abastecimento
de água, resultando em depósitos improvisados para água potável, além de descarte inadequado
do lixo. Esses fatores associados as condições climáticas dos países tropicais influenciam na pro-
liferação de potenciais criadores do Aedes aegypti, principal mosquito vetor da Dengue, Zika e
Chikungunya[6].

Dengue, Zika e Chikungunya são arboviroses (doenças transmitidas por artrópodes) transmi-
tidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. A Dengue conta hoje com cinco tipos virais
já identificados DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 e DEN-5, sendo registrado a presença dos quatro
primeiros no Brasil. O vírus causador da Chikungunya é o CHIKV vírus, e da Zika, o ZIKV
vírus. Apesar de apresentarem vírus distintos, as doenças apresentam sinais clínicos em comum,
com algumas manifestações distintas que podem diferenciar o diagnóstico. Não existe vacina ou
tratamento específico para nenhuma das três doenças [7].

3.1.1 A dengue

A dengue é atualmente a abovirose de maior incidência e preocupação para saúde pública
internacional.É uma doença endêmica (ocorre em uma dada região e permanece provocando novos
casos com frequência) em mais de 100 países localizados em cinco dos seis continentes: África,
Américas, Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e Pacífico Ocidental [8].
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A Dengue clássica é caracterizada pela manifestação de febre de início súbito, geralmente alta
(39 ◦C a 40 ◦C), associadas à cefaleia (dor de cabeça), mialgias (dor muscular), artralgias(fortes
dores nas articulações), dor retroorbitaria (dor nos olhos), com presenca ou nao de exantema e/ou
prurido. Anorexia, nauseas, vomitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias. Alguns
pacientes podem evoluir para formas graves da doença: A Dengue hemorrágica ou a Síndrome do
Choque da Dengue (SCD). A dengue hemorrágica além dos sintomas clássicos, o paciente apresenta
manifestacoes hemorragicas graves. O tratamento inadequado pode levar o paciente ao óbito em
até 24 horas [9].

A forma mais grave da Dengue é a SCD, caracterizada pela dor abdominal contínua, vômito,
hepatomegalia dolorosa (Inchaço no fígado), diferença de pressão arterial sistólica e diastólica
20mmHg, pele fria e pegajosa, elevação súbita do hematócrito (> 20% no período de 24 horas),
pequenas hemorragias, sudorese, taquicardia, cianose, oligúria e choque grave [8].

O tratamento é sintomático e baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol) para febre e
dor, conforme orientação médica. Não está indicado o uso de ácido acetilsalicílico e drogas anti-
inflamatórias devido o aumento de complicações hemorrágicas. Orienta-se procurar o serviço de
saúde para condução adequada [10].

Com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a estimativa é que 2,5 bilhões
de pessoas, mais de 40% da população mundial, estejam expostas ao risco de Dengue. As regiões
das Américas, Sudeste da Ásia e Pacífico Ocidental são as mais afetadas. Nas três, houve mais de
1,2 milhões de casos de Dengue em 2008 e mais de 3 milhões em 2013, apresentando uma tendência
de crescimento ao longo dos anos.

A doença tem se espalhado para outras localidades. Na Europa, foi registrada transmissão na
França e na Croácia, em 2010. Em 2012, um surto na ilha de Madeira, Portugal, resultou em mais
de dois mil casos. Em 2013, ocorreram casos nos Estados Unidos e na China. Em 2014, tendências
indicam aumento no número de casos nas Ilhas Cook, Fiji, Malásia e Vanuatu. A doença também
foi registrada no Japão após um intervalo de mais de 70 anos [11].

A Figura 3.1 mostra a densidade de casos da Dengue pelo mundo, onde as regiões em vermelho
possuem alta concentração de casos, o azul um número pequeno de casos e o cinza ausência de
casos informados.

No caso brasileiro, o principal vetor da Dengue foi erradicado no país entre as decadas de
1950 e 1970, a partir dos esforcos de combate de outra doenca, a febre amarela, cujo vetor e o
mesmo. Contudo, no final da decada de 1970, esse vetor ressurgiu no pais, e nao se conseguiu
mais atingir a erradicacao. Pouco tempo depois, em 19d1,Da dengue reapareceu no Brasil, devido
fatores demográficos e climáticos [12].

A dengue é a doença com maior impacto na saúde pública brasileira, e segundo o Boletim
Epidemiológico do Ministério da Saúde em 2016, foram registrados 1.054.127 casos provaveis de
dengue no pais entre 3/1/2016 a 23/4/2016. Nesse periodo, a regiao Sudeste registrou o maior
numero de casos provaveis (625.470 casos; 59,3%) em relacao ao total do pais, seguida das regioes
Nordeste (205.423 casos; 19,5%), Centro-Oeste (113.909 casos; 10,8%), Sul (79.010 casos; 7,5%) e
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Figura 3.1: Países com risco de transmissão de dengue
[3]

Norte (30.315 casos; 2,9%). Foram descartados 262.148 casos suspeitos de dengue no periodo. Na
Figura 3.2 foi realizado um comparativo entre o mesmo período de 2015 e 2016, demostrando que
a doença continua crescendo no país e a região sudeste com maior concentração demográfica lidera
o número de casos confirmados.

Figura 3.2: Caos prováveis de dengue em 2015 e 2016, até a Semana Epidemiológica 16, por região,
Unidade da Federação e Brasil

[13]

A Figura 3.3 mostra que no mesmo período foram confirmados 340 casos de dengue grave e
3.626 casos de dengue com sinais de alarme. No mesmo periodo de 2015, foram confirmados 1.000
casos de dengue grave e 15.064 casos de dengue com sinais de alarme . Sendo a regiao com maior
numero de casos confirmados de dengue grave e de dengue com sinais de alarme e a regiao Sudeste,
com 178 e 1.505 casos, respectivamente. Além disso, foram confirmados 190 obitos por dengue,
o que representa uma reducao no pais de 66% em comparacao com o mesmo periodo de 2015,
quando foram confirmados 566 obitos. Existem 433 casos de dengue grave ou dengue com sinais
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de alarme e 476 obitos em investigacao que podem ser confirmados ou descartados nos próximos
boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde.

Figura 3.3: Caos graves, com sinais de alarme e óbitos por dengue confirmados.2015 e 2016, até a
semana Epidemiológica 16, por região, Unidade da Federação e Brasil

[13]

Até 2015, a maioria dos casos de dengue no Distrito Federal (DF) eram importados de outras
regioes brasileiras, e casos autoctones controlados, a maioria nas cidades satelites do DF. A partir
desse ano, a transmissao alastrou-se pela regiao do DF igualando-se ao padrao endemico encon-
trado no Brasil [?].Dados mostram que as Regioes Administrativas (RAs) que apresentam o maior
numero de casos sao Brazlandia, Ceilandia, Sao Sebastiao, Planaltina, Taguatinga e Samambaia,
respondendo por 8.819 casos que representa 58% dos ocorridos em todo DF [13].

3.1.2 Zika Vírus

O Zika Virus (ZIKAV) é um flavivírus, transmitida por várias espécies do mosquito aedes. O
vírus foi inicialmente isolado pela primeira vez em 1947, a partir de amostras dos macacos Rhesus
residentes da floresta Zika em Uganda. Por este motivo, a denominação do vírus.

8



O ZIKAV é endêmico no leste e oeste do continente Africano, registrando casos esporádicos
no Sudeste Asiático e África sub-Sahariana. Em 2013 e 2014 houveram grandes epidemias na
Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa. Em 2015 o número de casos da
doença nas Ámericas aumentaram dramáticas [14].

A febre pelo vírus Zika é uma doença pouco conhecida e sua descrição está embasada em um
número limitado de relatos de casos e investigações de surtos. Segundo a literatura, apenas 18%
das pessoas apresentarão manifestações clínicas da doença [15].

O quadro clínico clássico de infecção ZIKV se assemelha ao de dengue e chikungunya e se
manifesta por febre, dor de cabeça, artralgia, mialgia, erupções cutâneas com pontos brancos ou
vermelhos, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido. Com menor frequência, há relatos
também de edema, dor de garganta, tosse, vômito e hermatospermia. Embora a doença possua um
período limitado e determinado de ocorrência, seu diagnóstico é dificultado devido a complexidade
sintomática.

Alguns casos de manifestações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré foram descritos na
Polinésia Francesa e no Brasil durante a epidemia de ZIKV. Estudos recentes encontraram evi-
dências de que o vírus da Zika na gravidez pode estar relacionado aos casos de Guillain-Barré
nos bebês. Causado um verdadeiro desespero com um possível surto de epidemia de microcefalia
causado pela Zika [16].

No Brasil, foi confirmada transmissão autóctone de ZIKAV no país a partir de abril de 2015.
Em 2016, até a SE 16 foram notificados 120.161 casos prováveis de febre pelo vírus Zika no país.
Em relação às gestante, foram notificados 9.892 casos prováveis, no mesmo período, sendo 3598
confirmados por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial. [13] Segundo a OMS, quatro esta-
dos do Nordeste (Alagoas, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte) tiveram aumento superior a 100%
no número de casos da síndrome de Guillain-Barré em 2015. O aumento total na incidência do
problema no país foi de 19% em 2015, em relação a outros anos [16].

A Figura 3.4 mostra a taxa de incidência de febra pelo ZIKV, por região e Unidade da Federação,
até a SE 16 no Brasil. Demostrando que a região Centro-Oeste apresenta a maior taxa de incidência
da doença: 130,2 casos/100 mil hab. Entre as Unidade da Federação destacam-se o Mato Grosso
(532,6 casos/ 100 mil hab.), Tocantins (238,4 casos/100 mil hab.), Bahia (227,0 casos/100 mil
hab.) e Rio de Janeiro (195,2 casos/100 mil hab.).

Foram confirmados laboratorialmente 3 óbitos por vírus Zika no país: em São Luís/MA (1
óbito), Benevides/PA (1 óbito) e Serrinha/RN (1 óbito). Nas Figuras 3.5 e 3.6 é possível observar,
no mapa do Brasil, a distribuição da taxa de incidência, bem como dos casos suspeitos e confirmados
de febre pelo vírus Zika, respectivamente, segundo município de notificação, ate a SE 16 de 2016
[13].

No DF, o primeiro caso autóctone de ZIKA registrado foi em janeiro deste ano em uma mulher
grávida, subindo para 20 o número de unidades federativas com casos da doença. Ate a SE 16
foram registrados 186 casos confirmados de febre pelo vírus ZIKA, sendo 44,12% em Taguatinga,
Asa Norte, Águas Claras, Lago Norte e Asa Sul, regiões consideradas de menor risco devido alto
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IDH [13].

Figura 3.4: Taxa de incidência de febra pelo ZIKV, por região e Unidade da Federação, até a SE
16 no Brasil

[13]

Figura 3.5: Taxa de incidência de febre pelo vírus Zika por município
[13]
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Figura 3.6: Taxa de casos notificados e confirmados de febre pelo vírus Zika por município
[13]

3.1.3 Chikungunya

Os primeiros relatos da febre Chikungunya foram em 1952, durante uma epidemia no continente
africano, na região da Tanzânia. Nesta região o virus da Chikungunya (CHIKV) foi isolado, e ate
2013 o surto de febre por Chikungunya havia sido identificado em países da Ásia, África, Europa
e do Oceano Pacífico e Índico.

Segunda a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), em 2013, foi relatado o primeiro caso
autóctone na América na região do Caribe e, desde então, a doença se espalhou por 45 países da
América com mais de 1.7 milhões de casos reportados [17].

As fortes dores nas articulações, as atrairia, são a principal manifestação clínica de Chikun-
gunya. Essas dores podem se manifestar em todas as articulações, principalmente nas palmas dos
pés e das mãos, como dedos, tornozelos e pulsos. Em alguns casos, a dor nas articulações é tão
forte que chega a impedir os movimentos e pode perdurar por meses depois que a febre vai embora.
A Chikungunya é considerada mais branda do que a Dengue e são muito raras as mortes devido a
doença, e estão relacionadas a complicações em pacientes com doenças pré-existentes [18].

No Brasil, a primeira transmissão autoctonia confirmada foi em setembro de 2014, na divisa
do Amapá. Em 2015 foram registrados 20.661 casos suspeitos da doença. Desses, segundo o
último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 7.823 foram confirmados e 10.420 ainda se
encontram sob investigação. Em 2016, até a SE 16, houveram 11.182 casos confirmados da doença.

No DF, o primeiro caso de febre Chikungunya registrado no DF foi em uma mulher, que
contraiu o vírus em uma viagem ao Havaí. No mesmo ano, houveram outras 33 infecções, sendo
28 autóctones. Esse ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 119 casos confirmados
da febre de Chikungunya, ate a semana 22, em comparação com 2015, quando foram registrados
apenas 7 ate a mesma data, representando um aumento de 1750% [19].
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3.2 Prontuário do Paciente

3.2.1 Prontuário

A palavra prontuário deriva do latim promptuariu que significa lugar onde se guarda aquilo
que deve estar à mão, o que pode ser necessário a qualquer momento[20]. O prontuário do paci-
ente, independente se em sua forma tradicional ou eletrônica, deve ser uma memória escrita das
informações clínicas, biológicas, diagnósticos e terapêuticas de uma pessoa, às vezes individual e
coletiva, constantemente atualizado.

Os primeiros registros de informações de pessoas enfermas remontam a Idade Antiga, pela
institucionalização da Medicina cientifica por Hipócrates de Cós, no século V a.C. Esses registros
médicos deveriam refletir exatamente o curso da doença e indicar as suas possíveis causas [21].

A resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1638/2002 define o prontuário como do-
cumento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas
a partir de fatos acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele pres-
tada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe
multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo [22].

Segunda a cartilha de Prontuário Eletrônico do Paciente do CFM a estrutura do prontuário
independe de ser eletrônico ou em papel, ela deve seguir a resolução 1638/2002 que além de
definir o prontuário médico, torna obrigatória a criação de Comissão de Revisão de Prontuários
nas instituições médicas [23].

A intensão dos prontuários é registrar o históricos clínico hospitalar desde o momento de nasci-
mento até o óbito do paciente, ou seja, um relato da saúde do paciente. O grande problema que esse
registro não é único e centralizado. Para piorar a formar principal de utilização desta ferramenta
é o papel, dificultando o armazenamento e desencadeando os problemas de busca/organização, e
assim, causando a perca das informações dos pacientes, pois, você está sujeito a ilegibilidade e
ambiguidade, e espaço físico par armazenamento. Claro, que o prontuário de papel não possui
apenas desvantagens. Existe a facilidade de transporte, liberdade na inserção de dados, não requer
treinamento e facilidade de manuseio [21].

Para resolver esse problema, é necessário a padronização dos prontuários, em um sistema
único de prontuário. Buscar uma forma mais simplificada de inserção dos dados recolhidos dos
paciente, de forma a facilitar o transporte e manuseio dessas informações. Uma proposta é criar
um Prontuário Eletrônico do Paciente.

3.2.2 Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)

O prontuário eletrônico do paciente (PEP) é uma ferramenta constituída de uma base dados
que armazena toda a história médica de um paciente de forma online. Um prontuário digitalizado
não é um PEP. Seu maior objetivo, é a fácil localização das informações, de modo que possam
ser utilizadas para pesquisas, ou para verificação da saúde regular do paciente. Ou seja, o PEP
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procura resolver os problemas do prontuário de papel [21].

Apesar da melhora substancial no armazenamento, manuseio, segurança e compartilhamento,
algumas dificuldade também aparecem como a implantação e a capacitação dos profissionais para
o manuseio da ferramenta. No entanto, o crescimento do uso de computadores e dispositivos
móveis, vem tornado indispensável a capacitação do profissional para utilizar essas ferramentas, e
assim realizar as tarefas cotidianas. Uma forma organizada, segura e de faço acesso trará melhoras
substanciais na melhora das atividades médicas.

3.2.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi desenvolvido no início da
década de 90, como objetivo de coletar e disseminar os dados sobre agravos gerados frequentemente
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica. O sistema deveria ser a principal fonte de informação
para mapeamento e estudo de um agravo ou doença, e assim estimar a amplitude e gravidade
desta, e estipular os impactos desta na saúde dos brasileiros [17].

As três esferas de governo (União, estados e municípios) são responsáveis pela gestão, estru-
turação e operacionalização do Sistema de Informação Epidemiológica Informatizada na área sua
respectiva região de competência. A notificação dos casos de Dengue deve ser feita por meio do
Sinan, utilizando a ficha de notificação e investigação padronizada pela Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS), aos moldes dos demais agravos de notificação [24].

3.3 Android

O Android e o sistema operacional (SO) baseado em Linux/unix criado pela empresa Android
Inc. em 2003. Posteriormente foi vendida para a Google, que em parceria com Open Handset Alli-
ance (OHA) definiu o Android como plataforma única de padrão aberto para dispositivos móveis
para as fabricantes do grupo OHA. É o mais utilizado em dispositivos moveis, movimentando 80%
do mercado de smartphones e tablets. Possui mais de 1 milhão de apps no Google Play (plataforma
de compartilhamento de aplicativos Android) [25].

É baseado em codigo aberto, disponivel à todos os interessados em desenvolver aplicativos
para dispositivos moveis que utilizem Android.Possui uma interface visual intuitiva e rica, GPS,
diversos aplicativos instalados e SQLite (SDGBD nativo). A linguagem de programacao padrao
para desenvolvimento de aplicativos Android e o Java.

Possui um ambiente de desenvolvimento bastante poderoso e flexível. Disponibiliza suas APIs
através do Android Software Development Kit (Android SDK ) atraves do Android SDK e pode
ser desenvolvido dente de uma Integrated Development Environment (IDE) como Eclipse, Ba-
sic4Android e Android Studio. Sendo Android Studio a IDE oficial de desenvolvimento, baseada
em IntelliJ IDEA [1].

Na tabela 2.1 encontram-se os valores em porcentagem de dispositivos de cada versão do An-
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Versão Codenome API Distribuição
2.2 Froyo 8 0.1%

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 2.0%
4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 1.9%
2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 2.0%

4.1.x 16 6.8%
4.2.x Jelly Beans 17 9.4%
4.3 18 2.7%
4.4 KitKat 19 31.6%
5.0 Lollipop 21 15.4%
5.1 22 20.0%
6.0 Marshmallow 23 10.1%

Tabela 3.1: Porcentagem de dispositivos em cada versão do Android conectados a Play Store [1]

droid que acessaram a Play Store num intervalo de 7 dias, terminando em 6 de junho de 2016.
Dessa tabela, aferimos que versão KitKat (4.4) lidera o número de dispositivos com 31.6% e a
versão Froyo (2.2) com menos de 0.1% é a que possui menos dispositivos acessando a Play Store.
Vale ressalta que versões abaixo da versão 2.2 (Froyo) não suportam a Google Play Store, e somam
menos de 1% de dispositivos totais. Além disso, as Figuras só contabilizam versões com mais de
0.1% de dispositivos conectados. Demostrando que os aplicativos devem sempre atualizar suas
APIs para poderem ser compatíveis as versões as versões dos dispositivos móveis do usuários [1].

Figura 3.7: Gráfico em pizza da distruibuição de dispositivos em cada versão do Android
[1]
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3.3.1 Arquitetura

A arquitetura do SO Android é uma pilha de programas agrupados em camadas. Podemos
dividir essas camadas em níveis zero, um, dois e três, conforme Figura 2.7, cada camada é respon-
sável por gerenciar os seus respectivos processos. A camada de nível zero, tem a base da pilha, ou
seja, o Kernel 2.6 (Linux Kernel), nessa camada estão os programas de gerenciamento de memória,
configurações de segurança e vários drivers de hardware, gerenciamento de processos, threads e
protocolos de redes [26].

Na camada nível um temos as camadas de bibliotecas (Libraries) e tempo de execução (Android
RunTime). A camada de Biblioteca é a camada que possui as bibliotecas C/C++ que são utilizadas
pelo sistema e também bibliotecas de multimídia, por exemplo, funções de gráficos, fontes bitmap e
acesso a banco de dados SQLite. A camada de tempo de execução inclui um conjunto de bibliotecas
do núcleo Java (Core Libraries). Para desenvolver aplicações para o Android, os programadores
utiliza a linguagem de programação Java, nesta camada encontraremos a Máquina Virtual Dalvik
(DVM). Essa máquina virtual é a melhor referente a desempenho, maior integração com novas
gerações de hardware e foi projetada para executar vários processos paralelos [26] [27].

A camada nível dois é a camada de framework aplicações (Application Framework), essa camada
possui os programas que gerenciaram as aplicações básicas do telefone. Os desenvolvedores tem
acesso total a camada e com ajuda de ferramentas básicas podem construir ferramentas mais
complexas.

A camada nível três é a camada de aplicação, onde estão todos os aplicativos que geram
interação entre usuário e o dispositivos móveis. Nela se encontra as funções básicas do dispositivo
móvel, como SMS e MMS, email, navegador, mapas e calculadora, entre outras [27].

3.3.2 Conceitos básicos de Android

Uma tela de um aplicativo Android pode ser criada utilizando arquivos XML e Java que definem
elementos de tela e utilizam diretamente a API Java. Ao criar um novo projeto no Android Studio,
serão criados vários diretórios com vários arquivos, cada um com sua finalidade, conforme Figura
2.9. Dentro do nosso diretorio app temos as pastas manifest e java. Na pasta manifest temos o
arquivo AndroidManifest.xml. O arquivo AndroidManifest.xml é a base de uma aplicação Android.
Nele estarão contidas todas as configurações necessárias para executar a aplicação: Nome das
classes de cada Activity, pacotes e extensões utilizadas , permissões e todas as configurações mais
importantes da aplicação [28].

No diretório Java, temos os arquivos Activity (atividade), em especial o MainActivity.java.
Esta será a atividade principal do projeto, definida no AndroidManifest.xml, ou seja, essa atividade
será a primeira a ser aberta pelo aplicativo. Todas as classes Activity representam uma ação do
aplicativo, e todas devem derivar de uma classe Activity.

Dentro da estrutura de um projeto Android existe o diretorio chamado res (resources), onde
dentro dele colocamos todos os recursos que podemos utilizar em um programa Android (como
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Figura 3.8: Arquitura Android em níveis
[27]

Figura 3.9: Visão geral de um projeto Android na IDE Android Studio

layouts, imagens, sons, musicas e etc). Vamos conhecer os subdiretorios existentes dentro dessa
pasta e a finalidade de cada um deles. Dentre esses subdiretórios, o mais importante é o diretório
layout, que estão os arquivos ".xml". Esses arquivos representam as telas do layout, ou seja,
descrevemos a localização, tamanho, cor de botões, textos, imagens de uma tela do aplicativo.
Esses arquivos combinam programação em java e html para construir as telas do um aplicativo
Android.

Para extender um layout em uma atividade usamos o método setContentView, esse método
retornará os elementos gráficos da tela do arquivo ".xml", onde View é o layout retornado pelo
método. A figura 2.10 Mostra a declaração da MainActivity, onde o método setContentView exibe
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a tela baseada no layout activity_main.xml.

Figura 3.10: Declaração setContentView

Dentro dessa estrutura ainda temos a classe R, gerada automaticamente pelo Android que não
deve ser alterada manualmente. Ela contêm todas as constantes(layout, strings, cores, entre outras)
do aplicativo, atualizada de acordo com o acréscimo de novas constante e recursos do aplicativos
pelo desenvolvedor.

3.4 QR CODE

Código QR-Code (sigla do inglês Quick Response Code) é um código de barras bidimensional
largamente utilizado atualmente, devido a facilidade de ser escaneado por telefones celulares equi-
pados com câmera. A leitura de um QR-Code válido pode ser convertido em textos, endereço URI,
um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mailou um contato telefônico [4].

O QR-Code foi criado no Japão pelo Denso Corporation, para catalogar peças da indústria
automotiva japonesa, hoje o QR Code é usado no gerenciamento de inventário e controle de
estoque em indústrias e comércio [29].

O padrão japonês para o código QR, JIS X 0510, foi lançado em janeiro de 1999 e corresponde
ao padrão internacional ISO/IEC 18004 [30]. Segundo o site da Denso-Wave, o "código QR é
aberto para uso e sua patente, pela Denso-Wave, não é praticada"[29].

O QR code é composto de vários pixels, sendo alguns com informações sobre o QR Code como
versão, informações de alinhamento, tipo dos dados e informações de correção de erro e pode ir
de 21Œ21 até 117Œ177 dependendo da versão.A tabela 3.2 exibe a quantidade de informação que
pode ser armazenada em um QR-Code[4]:

A Figura 3.11 mostra as posições padrões das informações no QR-Code,utilizadas para dectar
a posição, o tamanho e o ângulo do QR-Code onde nos cantos superiores e inferiores esquerdo
estão as partes responsáveis por facilitar a busca pelos cantos do código. No canto inferior direito
fica o responsável pelo alinhamento do código. E os tracejados denominados de "afinação"são
responsáveis por sincronizar a leitura de cada célula com a sua relação horizontal/vertical [4].
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Tabela 3.2: Capacidade de armazenamento de um QR-Code
Tipo da Informação Capacidade Máxima
Apenas númerico 7089 caracteres
Alfanumérico 4296 caracteres
Binário (8 bits) 2953 caracteres

O padrão quadrado designado para o padrão de alinhamento, é responsável pelo padrão usado
para corrigir a distorção do QR Code.Para o tempo, consiste em módulos de branco e preto e
dispostas alternadamente colocado entre dois padrões de posição. Ele é utilizado para determinar
a coordenada central de cada célula na QR Code. As demais áreas no QR Code contém os dados
(por exemplo um URL) codificado em números binários. A área de dados também inclui códigos
para fornecer funcionalidades de correção de erros.

Figura 3.11: Localização informações QR-Code

Os passos para codificação de um QR-Code consistem [30]:

• Formar um fluxo de bits utilizando os dados de entrada;

• Divisão do fluxo de bits em codewords;

• Criação de blocos a partir dos codewords;

• Para cada um dos blocos criados, deve-se adicionar um codeword de correção;

• Os blocos criados devem ser adicionados numa matriz, justamente com os elementos padrões
do QR-Code, formando então um código completo.

Para para realizar a decodificação de um QR-Code, alguns procedimentos devem ser seguidos
antes mesmo que seja aplicado algum algoritmo. Inicialmente,é necessário converter a imagem que
contem o código para pixels pretos e brancos para binário. Depois, é determinado a localização do
código na imagem, o que pode ser feito utilizando os pontos existentes nas três extremidades do
QR-Code. Nesses cantos, o decodificador buscará as informações para alinhamento, formato e etc.
A Figura 3.12 representa o processo realizado.
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Figura 3.12: Orientação para decodificação
[31]

3.4.1 API ZXing

o ZXing (Zebra Crossing) é uma biblioteca de processamento de códigos de barras 1D/2D
open-source, implementada em Java, portável para outras linguagens. O foco é sobre como usar
a câmera embutida nos dispositivos para ler e decodificar códigos de barras no aparelho, sem se
comunicar com um servidor. No entanto, o projeto pode ser usado para codificar e decodificar
códigos de barras em desktops e servidores.

3.5 Servidor LAMP

O servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP) é um grupo de softwares open source
que instalados em conjunto permitem um servidor hospedar websites dinâmicos e aplicações web.
Basicamente, um servidor LAMP, é um sistema operacional Linux, com um servidor web Apache.
E as informações dos websites são armazenadas em banco de dados MySQL, e as requisições e
troca de conteúdo é processada pela linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) [32].

3.6 Banco de Dados

SQL é o banco de dados de código aberto mais popular do mundo, desenvolvido pela empresa
Oracle Corporation. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD),
que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query
Language) [33].

O phpMyAdmin permite a administração via web do MySQL. Foi desenvolvido em PHP e
todas as operações básicas de um banco de dados (criação, remoção e alteração de bases de dados
e tabelas, execução de códigos mysql e manipulação de campos chaves) podem ser realizados no
aplicativo [34].
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Capítulo 4

Metodologia

4.0.1 Delimitação do tema

Este trabalho propõem o desenvolvimento de um aplicativo Android para identificação de
prontuário eletrônico do paciente usando QrCode. As informações do aplicativo deve ser integradas
com o servidor web, elaborado pela estudante de Engenharia Elétrica Eliza Adorno Sousa.

O PEP proposto é específico para as notificações de dengue, o intuito é rastrear as áreas com
maior número de casos de dengue registrados no Distrito Federal. E apenas usuários cadastrados
conseguem acessa a plataforma. A identificação dos pacientes e do sorotipo da doença é realizada
via QrCode. Os dados coletados via smartphone e website posteriormente devem servir de base
para o rastreio dos pacientes doentes conforme hospital de atendimento do paciente infectado.

A figura 4.1 descreve o fluxograma das atividades realizadas durante o desenvolvimento desse
projeto.

• Etapa 1 - Preparação da Máquina Virtual (VM): Instalação e configuração de todos progra-
mas necessários para a implementação do projeto, em especial o servidor LAMP.

• Etapa 2 - Preparação do Ambiente Android: Instação e configuração do Android Studio.

• Etapa 3 - Integração do banco de dados (BD): Obtenção e inserção de dados no BD do
trabalho correlato;

• Etapa 4- Leitura QrCode.

Figura 4.1: Fluxograma do Projeto

4.0.1.1 Preparação da máquina

Para iniciar o desenvolvimento do projeto, foi necessário a obtenção da máquina virtual linux
no qual o projeto de graduação paralelo a esse trabalho foi desenvolvido. A máquina virtual roda
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o sistema operacional Ubunto 14.04, com o servidor LAMP já instalado.

Figura 4.2: Máquina Virtual Ubunto 14.04 com o website

4.0.1.2 Preparação do Ambiente Android

Anteriormente a IDE padrão de desenvolvimento android era o Eclipse com plugin ADT focado
para o desenvolvimento Android (junto com o Android SDK). Atualmente, a IDE oficial para
desenvolvimento Android, é o Android Studio (baseada e inspirada na ferramenta IntelliJ IDEA) ,
onde podemos desenvolver nossas aplicações para Android utilizando a linguagem de programação
Java.

Para a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento Android, é necessário cumprir um
requisitos para a instalação do Android Studio e do Android SDK : Kit da Máquina Virtual Java
para Desenvolvimento (JDK) pelo menos na versão 7. Para verificar se o seu computador que foi
usado para preparar o ambiente de desenvolvimento, bastou entrar no terminal e digitar o comando
java -version, conforme imagem 4.2.

Figura 4.3: Máquina Virtual Java na versão 8 instalada no computador da autora

A IDE Android Studio encontra-se disponível para download no site oficial dos desenvolvedores
android: https://developer.8android.com/sdk/index.html, conforme figura 4.3. Após o download,
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foi realização da instalação em diretório com o caminho de fácil acesso (sem caracteres especiais
ou espaço). Ao fim da instalação, a pagina inicial do Android será exibida, conforme figura 4.4.
Onde novos projetos podem ser criados e implementados.

Figura 4.4: Webpage onde a IDE Android Studio está disponível para download
[1]

Figura 4.5: Janela inicial do android studio

4.0.1.3 Integração do banco de dados do servidor web

O banco de dados utilizado no projeto foi o Mysql e o phpMyAdmin é usado para gerenciar o
BD. Além disso, o BD sistema_cadastro é utilizado no aplicativo e no website. As tabelas mais
importantes para o aplicativo são as tabelas dos usuarios_oficiais e ficha_notificacao , conforme
figura 4.6.

A tabela usuarios_oficiais contém os usuários cadastrados que podem acessar o website e
o aplicativo. Na figura 4.6 temos a estrutura da tabela. Ela possui três campos do tipo inteiro
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Figura 4.6: Banco de dados sistema cadastro

(int): ID, RH e nível acesso id. O campo nível de acesso delimita o que o usuário poderá acessar
no website aplicativo. As informações do aplicativo serão acessadas por todos os funcionários do
hospital e não pelos pacientes. Além disso, possui 7 campos VARCHAR: Nome, nacionalidade,
naturalidade, cpf, profissao, email e usuario. O tipo VARCHAR é uma sting onde você pode
delimitar o tamanho de armazenamento da informação, podendo variar ente 1 a 65.535 caracteres.
Por fim, dois campos do tipo date, que informam a data de criação e modificação desse usuário,
diferente dos demais campo, esse pode ser nulo, pois no aplicativo essas informações não são
relevantes.

A tabela ficha_notificacao cadastra as informações da notificação de dengue. No website são
preenchidos 79 campos, enquanto no aplicativo apenas os campos principais são preenchidos. Esses
campos serão utilizados para gerar o QRCode das informações gerais da notificação. Posterior-
mente, o paciente pode ser procurado para completar a notificação. Esses 79 campos são baseados
no modelo do SINAN, utilizado pelo SUS, conforme figura 4.8. Os campos obrigatório (não podem
ser nulos) nessa tabela são os campos das informações gerais da notificação: Nome do Paciente,
Idade do Paciente, RG do Paciente, Soro tipo da Dengue, Hospital de Atendimento e Região
Administrativa de Atendimento.
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Figura 4.7: Tabela Usuários Finais

Figura 4.8: Parte da Tabela da Ficha de Notificação

4.0.1.4 Leitura QrCode

Para gerar o QRCode foi usado um arquivo PHP, no formato cartão de visita, figura 4.9. No
entanto, algumas informações estáticas desse formato de geração foram modificadas (Figura 4.10),
impossibilitando a leitura por qualquer leitor de QRCode. A leitura desse QRCode é realizada
exclusivamente pelo aplicativo proposto nesse trabalho. Para essa tarefa, foi usado a API ZXing,
Para isso, alguns arquivos da API original (/src/ e /res/) foram copiados para dentro do nosso
projeto para que o leitor de código fosse executado dentro do APP. Para o funcionamento do leitor
algumas permissões de acesso as ferramentas do celular pelo aplicativo são requeridas: Acesso a
câmera, por exemplo.
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Figura 4.9: Modelo de um QRCode de um cartão de visitas

Figura 4.10: Trecho do código de geração do QRCode
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Capítulo 5

Resultados

5.1 Diagrama de caso de uso

A figura 5.1 representa o diagrama de possibilidades de uso para cada indivíduo envolvido no
aplicativo PEP-UnB. Nele, estão dispostos as funcionalidades do aplicativo: Cadastro da Noti-
ficação de Dengue, registro de usuários, reconhecimento de paciente via QRCode e listagem de
pacientes infectados. São dois indivíduos envolvidos no processos que o aplicativo realiza: O
profissional de saúde e o administrador do aplicativo.

Figura 5.1: Diagrama de caso de uso.

O técnico administrativo é responsável pela administração e atualização do banco de dados, ca-
dastro de novos usuários e ainda manutenção e atualizações do código fonte de geração do QRCode.
O profissional de saúde, seja ele técnico em enfermagem, enfermeiro ou médico, pode cadastrar
novas fichas de notificação de dengue. Das informações das fichas de notificações registradas, o
profissional de saúde pode acessar a lista de pacientes infectados. Com leitor de QRCode, ele pode
obter mais informações de um paciente específico.
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5.2 Aplicativo LIS-PEP

O aplicativo LIS-PEP foi criado utilizando o Android Studio e possui quatro atividades, um
fragmento e cinco classes, que realizam ações em background (tarefas de fundo das atividades e
fragmentos). A figura 5.2 lista as telas iniciais do aplicativo: A figura 5.2(a) mostra o ícone do
aplicativo, a figura 5.2(b) exibe a tela inicial do aplicativo, ou seja, a atividade principal (activity
main), que é a tela de login, por fim, a figura 5.2(c) é a tela depois do login. Nessa tela temos a
atividade que adiciona funcionalidade aos itens do menu.

(a) Ícone aplicativo (b) Tela login (c) Menu Lateral deslizante
do aplicativo

Figura 5.2: Telas iniciais do aplicativo

O login no aplicativo só é permitido para usuários cadastrados no banco de dados de dados
SQL externo, localizado na máquina virtual do trabalho de graduação da estudante Eliza Adorno.
Para realizar a verificação, a existência dos usuários e senhas informados pelo mesmo é usado o
consumo de um caminho para web service. No topo do código fonte do web service conectado, é
incluído o arquivo de conexão do banco e em seguida as linhas de código das querys de verificação
do BD.

Além disso é necessário incluir no arquivo AndroidManifest.xml uma permissão de internet
android.permission.INTERNET, já que iremos fazer uma requisição Web, ou seja, iremos utilizar
um serviço Web, para realizar a verificação da compatibilidade das informações que o usuário
informou com as encontradas no banco. Parte do código php de verificação da existência do
usuário segue abaixo:

1 <?php

2

3 // Inclui o arquivo que faz a conexão ao banco de dados

4 require "conexao.php";

5

6 // obtem os dados e guarda nas váriaveis

7 $usuario = $_POST["usuario"];
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8 $rg = $_POST["rg"];

9

10 // Consulta ao Banco de Dados

11 $sql_query = mysql_query("SELECT nome FROM usuarios_oficial WHERE

usuario=’$usuario ’ AND rg=’$rg’ LIMIT 1");

12 $row = mysql_fetch_assoc($sql_query);

13

14 // Verifica se ocorreu erro na querry e exibe a mensagem de erro

15

16 if(empty($resultado)){

17 $nome = $row["nome"];

18 echo "Bem vindo(a), ".$nome."!";

19 }else{

20 echo "erro";

21 }

22

23 ?>

A figura 5.3 mostra as possíveis interações do aplicativo durante a execução da atividade de
login. Caso algum dos campos, usuário ou senha, não sejam preenchidos, restrições inseridas
no aplicativo acusarão a ausência deste, conforme figura 5.3(a). Entretanto, ao fornecer ambos os
campos e alguma das informações forem incompatíveis com os dados presente no banco, o aplicativo
retornará a mensagem "usuário inválido"e uma nova tentativa de login deverá ser realizada (figura
5.3(b)). E por fim, se as informações forem válidas, ele buscará o nome desse usuário e exibirá
uma mensagem de boas vindas para esse usuário (figura 5.3(c)).

(a) ÍInformações não preen-
chidas

(b) Usuário ou senha invá-
lidos

(c) Login bem sucedido

Figura 5.3: Telas iniciais do aplicativo

Posterior ao login, entramos na área do usuário, conforme figura 5.2(c). A área do usuário
é um menu deslizante, onde cada item do menu encaminha o usuário para algum fragmento ou
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atividade, representando alguma ação do aplicativo.

O primeiro item, o "Home", apresenta uma breve descrição do aplicativo e da desenvolvedora.
Os dois itens seguintes, "Ficha de Notificação"e "Cadastro de Profissional de Saúde", registram,
respectivamente, as informações gerais do paciente na tabela "ficha_notificação"do BD e o um
novo profissional de saúde na tabela "usuarios_oficial".

(a) Home (b) Cadastro de nova fi-
cha de notificação

(c) Cadastro de novo pro-
fissional de saúde

Figura 5.4: Atividades e Fragmentos dos Ícones do Menu

As atividades de registro da ficha de notificação e do cadastro de profissional da saúde são
realizadas por duas classes em segundo plano: a BackgroundTask e a FichaNotificacaoRequest.
Ambas as classes atuam de forma semelhante nas suas respectivas atividades. Por exemplo, ao
selecionar-se a atividade de adicionar um novo usuário, a classe "BackgroundTask", a qual imple-
menta a API AsyncTask do Android, proporciona a comunicação entre o aplicativo e o banco de
dados através de uma conexão HTTP com o servidor onde o banco de dados está hospedado, neste
caso, a máquina virtual utilizada.

Essa conexão HTTP é realizada pelo método POST do PHP, o qual recebe as variáveis: nome,
nacionalidade, naturalidade, cpf, profissão, email, usuario, rg, nivel_acesso_id . O arquivo de
extensão php, por sua vez, abre uma conexão com o banco de dados da VM utilizando a query
NSERT INTO usuarios_oficial(nome, nacionalidade, naturalidade, cpf, profissao, email, usuario,
rg,nivel_acesso_id). O arquivo retornará se houver sucesso ou falha no cadastro para a "Back-
groundTask". O retorno será lido pelo buffer de leitura presente na classe em segundo plano e
tratada pela atividade que está rodando em primeiro plano. A "BackgroundTask"é finalizada,
assim como a conexão com a URL.

Na atividade de cadastro de ficha de notificação, além de registrar novas fichas, é possível gerar
um QRCode das informações gerais do paciente. Para isso, é realizado uma nova conexão HTTP,
também, efetuada pelo método POST do PHP, recebendo as mesmas variáveis da atividade que
cadastro. O arquivo conectado desta vez, gera um QRCode no formato cartão de visita (VCARD).

Os dois últimos itens do menu, "Listar Pacientes"e "Identificar Pacientes", são os mais impor-
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tantes. O primeiro item lista os pacientes e a conclusão da classificação (Paciente com dengue,
dengue com sinais de alarme, ou dengue grave). O segundo utiliza o leitor de QRCode para retornar
as informações de um paciente.

A listagem de pacientes é executada usando uma WebView. A classe WebView é uma extensão
da classe View do Android que permite exibir páginas da web como uma parte do seu layout ati-
vidade. Ele não inclui todas as características de um navegador web, como controles de navegação
ou barras de endereços. Tudo o que WebView quer, por padrão, é mostrar uma página web.

Buscando uma forma mais direta visualização, foi listado apenas o nome do paciente e a
conclusão da classificação do agravo, no caso, apenas pacientes infectados. Além disso, é possível
visualizar o QRCode, com mais informações do paciente (Figura 5.5(a)).

Os QRCodes gerados pelo arquivo PHP descrito anteriormente, só pode ser lido pelo leitor
de QRCode implementado nesse trabalho. Um QRCode gerado no formato VCARD, formato de
arquivo padrão para cartões de visita, possui codeContents (código de conteúdo) global e universais,
para que um leitor de QRCode comum retorne as informações em um formato de agenda telefônica.
A proposta da solução, é retornar informações extras, além das informações comuns de uma agenda
de celular. Assim, os codeContents foram alterados para repassar os dados do interesse do usuário.

Para desenvolver o leitor, foi usado a biblioteca do google ZXing. Foi necessário a importação
do código-fonte para que as alterações de suas funcionalidades fossem possíveis. A incorporação
do leitor no aplicativo foi através do método Intent(Intenção). Além disso, foi necessário de acesso
à câmera do celular e de vibrar quando realizar uma leitura. A figura 5.5(b) monstra uma leitura
bem sucedida de um QRCode. Os códigos do leitor do QRCode estarão na seção anexo.

(a) Lista de Pacientes com
Dengue

(b) Identificação do Paciente

Figura 5.5: Atividades Principais
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Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho propôs a criação de um aplicativo de prontuário eletrônico do paciente, usando
Android, que interpreta um QRCode na identificação de pacientes. O intuito principal é rastrear
as áreas com maior número de casos de dengue registrados no Distrito Federal. Além disso, as
informações do aplicativo estão interligadas com o website, hospedado na maquina virtual.

A bibliografia proporcionou a decisão das possíveis ferramentas utilizadas na implementação
deste trabalho. Citadas anteriormente, no capítulo de metodologia, foram utilizados o Android
Studio para ambiente de desenvolvimento, o BD MySQL e a biblioteza Zxing para leitura do
QRCode.Durante as pesquisas constatou-se que existem algumas propostas de interpretação de
prontuários eletrônicos do pacientes usando QRCode, porém nenhuma sendo utilizada, apesar de
pesquisas de aceitação da comunidade médica. O aplicativo desenvolvido é uma possível melhoria
dos processos médicos, sendo muito mais prático, móvel, além de reduzindo possíveis erros médicos,
levando em conta a melhora na identificação dos pacientes.

Como sugestão para trabalhos futuros, os seguintes temas podem ser trabalhados:

• Interligação do aplicativo com o sistema de rastreio endêmico via Android e sistema de
Informação geográfica (SIG);

• Criar um sistema web e aplicativo interligado integrado com os trabalhos paralelos à este;

• Expandir o modelo para todas as arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti, afinal,
o epidemia das outras doenças vem se agravando no último ano;

• Melhorar a percepção dos usuários, e a facilitar do uso, melhorando a disposição dos dado;

• Adicionar diferença de perfil de acesso ao aplicativo;

• Liberar o acesso aos pacientes dos seus respectivos prontuários;

• Melhor a segurança na interpretação do QRCode das informações.
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I. CÓDIGO DE GERAÇÃO DE QRCODE

1 <?php

2

3 <?php

4

5

6 include_once("conexao.php");

7 ?>

8

9 <!DOCTYPE html >

10 <html lang="pt -br">

11

12

13

14 <?php

15

16

17 <fieldset >

18

19 <!-- Form Name -->

20 <legend >Dados Gerais </legend >

21

22 </fieldset >

23

24 <fieldset >

25

26 <!-- Form Name -->

27 <legend >Notificação Individual </legend >

28

29 </fieldset >

30

31 <fieldset >

32

33 <!-- Form Name -->

34 <legend >Dados de Residência </legend >

35

36 </fieldset >

37

38
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39 <fieldset >

40

41 <!-- Form Name -->

42 <legend >Investigação e Dados Laboratoriais </legend >

43

44 </fieldset >

45

46

47 <fieldset >

48

49 <!-- Form Name -->

50 <legend >Conclusão </legend >

51

52 </fieldset >

53

54 <fieldset >

55

56 <!-- Form Name -->

57 <legend >Hospitalização </legend >

58

59 </fieldset >

60

61 <fieldset >

62

63 <!-- Form Name -->

64 <legend >Informações Complementares e Investigador </legend >

65

66 </fieldset >

67

68 <fieldset >

69

70 <!-- Form Name -->

71 <legend >Ficha de Notificação Completa </legend >

72

73 </fieldset >

74

75 <fieldset >

76

77 <!-- Form Name -->

78 <legend >Informações Gerais </legend >

79 <?php

80
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81 // inclui biblioteca em php do qrcode

82 include(’qrcode/phpqrcode/qrlib.php’);

83

84 $id = $_GET[’id’];

85 // Executa consulta

86 $result = mysql_query("SELECT * FROM ficha_notificacao WHERE id =

’$id’ LIMIT 1");

87 $resultado = mysql_fetch_assoc($result);

88

89

90

91 $tempDir = Cadastro;

92

93 // dados que serão salvos

94

95 // $addressLabel = ’Universidade de brasília ’;

96 // $addressPobox = ’’;

97 // $addressExt = ’’;

98 // $addressStreet = ’TCC 2’;

99 // $addressTown = ’Faculdade de Tecnologia ,’;

100 // $addressRegion = ’Brasília ’;

101 // $addressPostCode = ’ Rastreamento endêmico de dengue

utilizando QrCode ’;

102 // $addressCountry = ’UnB ,’;

103

104 // $variavel[’Name ’] = $resultado[’notindivid_nomepaciente ’];

105 // $variavel[’Idade ’] = $resultado[’notindivid_idade ’];

106 // construção do dado codificado , usando concatenação de

variável

107

108 $codeContents = ’BEGIN:VCARD ’."\n";

109 $codeContents .= ’VERSION :2.1’."\n";

110 $codeContents .=

’Name:’.$resultado[’notindivid_nomepaciente ’]."\n"; //Nome

paciente

111 $codeContents .= ’Idade:’.$resultado[’notindivid_idade ’]."\n";

// Idade do Paciente

112 $codeContents .= ’Conclusão

Classificação:’.$resultado[’conclusao_classificacao ’]."\n";

// Classificacao do tipo de dengue

113 $codeContents .= ’Local de

Atendimento:’.$resultado[’localatendimento_hospital ’]."\n";
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//

114 $codeContents .= ’Região Administrativa do

Hospital:’.$resultado[’localatendimento_ra_hospital ’]."\n";

// Regiao administrativa do Hospital

115 $codeContents .= ’Local

ATendimento:’.$resultado[’localatendimento_hospital ’]."\n";

// Em qual Hospital o paciente foi atendido

116

117 // $codeContents .= ’Informações ’.

118 // ’Gerador QrCode ="’. $addressLabel ."\n"

119 //.$addressPobox .’;’

120 // .$addressExt.’;’

121 // .$addressStreet .’;’

122 // .$addressTown .’;’

123 // .$addressPostCode .’;’

124 // .$addressCountry

125 // ."\n";

126

127 $codeContents .= ’Nome

Hospital:’.$resultado[’localatendimento_hospital ’]."\n";

128

129 $codeContents .= ’END:VCARD ’;

130

131 // geração do qrcode

132 // QRcode ::png(json_encode($variavel), $tempDir .’026. png ’,

QR_ECLEVEL_L , 3);

133 QRcode ::png($codeContents , $tempDir.’informacao.png’,

QR_ECLEVEL_L , 3);

134

135 // displaying

136 echo ’<img src="’.Cadastro.’informacao.png" />’;

137 // echo ’<img

src="’. $resultado[’notindivid_paciente_cpf ’].’ _InformaçõesGerais.png"

/>’;

138

139 ?>

140

141 </fieldset >

142

143 // Para que a formatação da tela , siga as dimensões desta

144

145 </div >
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146

147

148 </div > <!-- /container -->

149

150

151 <!-- Bootstrap core JavaScript

152 ================================================== -->

153 <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster

-->

154 <script src="js/jquery.min.js" ></script >

155 <script src="js/bootstrap.min.js" ></script >

156 <script src="js/docs.min.js" ></script >

157 <script src="js/ie10 -viewport -bug -workaround.js"></script >

158 </body >

159 </html >
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II. CÓDIGOS PARA LISTAGEM DE PACIENTES

II.1 Página web de exibição de pacientes

1

2 <?php

3 include_once("conexao.php");

4 ?>

5

6

7

8 <?php

9 // Consulta ao banco para listar os pacientes

10

11 $resultado=mysql_query("SELECT * FROM ficha_notificacao ORDER BY

’id’");

12 $linhas=mysql_num_rows($resultado);

13 ?>

14

15

16 <div class="container theme -showcase" role="main">

17

18 <div class="page -header">

19 <h1>Lista de Pacientes </h1>

20 </div >

21

22 <div class="row espaco">

23 <div class="pull -right">

24 </div >

25 </div >

26

27

28

29 <div class="row">

30 <div class="col -md -12">

31 <table class="table">

32 <thead >

33 <tr>

34 <th>Nome do Paciente </th>

35 <th>Conclusão Classificação </th>
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36 </tr>

37 </thead >

38 <tbody >

39 <?php

II.2 Código Android para exibir uma página web

1

2 package br.unb.pep_unb_2;

3

4 import android.support.v4.view.ViewPager;

5 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

6 import android.os.Bundle;

7 import android.view.View;

8 import android.webkit.WebSettings;

9 import android.webkit.WebView;

10 import android.webkit.WebViewClient;

11

12 public class ListaPacienteActivity extends AppCompatActivity {

13

14 // private ViewPager mViewPager;

15 private WebView wvv;

16 private String strURL=

"http ://192.168.43.187/ boot/bootstrap/loja/adm/pep_paciente.php";

17

18 @Override

19 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

20 super.onCreate(savedInstanceState);

21

22

23 setContentView(R.layout.activity_lista_paciente);

24

25 WebView wvv = (WebView)findViewById(R.id.webView);

26

27 WebSettings webSettings = wvv.getSettings ();

28 webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

29 webSettings.setSupportZoom(false);

30 wvv.setWebViewClient(new WebViewClient ());

31 wvv.loadUrl(strURL);

32 }

33 }
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III. CÓDIGO FONTE ZXING PARA EXIBIR O
RESULTADO DE UM QR-CODE

1

2 package br.unb.pep_unb_2.google.zxing.integration.android;

3

4

5 public final class IntentResult {

6

7 private final String contents;

8 private final String formatName;

9 private final byte[] rawBytes;

10 private final Integer orientation;

11 private final String errorCorrectionLevel;

12

13 IntentResult () {

14 this(null , null , null , null , null);

15 }

16

17 IntentResult(String contents ,

18 String formatName ,

19 byte[] rawBytes ,

20 Integer orientation ,

21 String errorCorrectionLevel) {

22 this.contents = contents;

23 this.formatName = formatName;

24 this.rawBytes = rawBytes;

25 this.orientation = orientation;

26 this.errorCorrectionLevel = errorCorrectionLevel;

27 }

28

29

30 public String getContents () {

31 return contents;

32 }

33

34

35 public String getFormatName () {

36 return formatName;
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37 }

38

39

40 public byte[] getRawBytes () {

41 return rawBytes;

42 }

43

44

45 public Integer getOrientation () {

46 return orientation;

47 }

48

49

50 public String getErrorCorrectionLevel () {

51 return errorCorrectionLevel;

52 }

53

54 @Override

55 public String toString () {

56 StringBuilder dialogText = new StringBuilder (100);

57 dialogText.append("Format:

").append(formatName).append(’\n’);

58 dialogText.append("Contents:

").append(contents).append(’\n’);

59 int rawBytesLength = rawBytes == null ? 0 : rawBytes.length;

60 dialogText.append("Raw bytes:

(").append(rawBytesLength).append(" bytes)\n");

61 dialogText.append("Orientation:

").append(orientation).append(’\n’);

62 dialogText.append("EC level:

").append(errorCorrectionLevel).append(’\n’);

63 return dialogText.toString ();

64 }

65

66 }
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IV. LISTA DE CLASSES E RESOURCES DO
APLICATIVOS

Figura IV.1: Classes

Figura IV.2: Arquivos xml de menu e layout
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