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RESUMO 

 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço pré-hospitalar, 

que visa atender vítimas em situação de urgência procurando fornecer os recursos 

mais emergências com o intuito de diminuir o sofrimento e/ou sequelas, procurando 

evitar a morte. O SAMU faz uso de uma ficha de atendimento para registro do 

atendimento e condição do paciente, sendo esta uma das principais fontes de 

informação dos atendimentos realizados. Esta ficha é preenchida manualmente, 

durante o atendimento ao paciente, possibilitando o preenchimento parcial ou 

incorreto. Um dos prejuízos deste mal preenchimento é que não se consegue fazer 

uma análise adequada das necessidades da comunidade e assim melhorar os 

serviços prestados à comunidade. Esse projeto de pesquisa propõe um projeto de 

software para o preenchimento automatizado das fichas de atendimento, visando 

diminuir a quantidade de campos preenchidos incompletamente ou erroneamente, 

através de um aplicativo para tablets com foco em aumentar a velocidade e precisão 

do atendimento do SAMU. A metodologia científica é de natureza aplicada e o 

produto será tanto o projeto de software quanto um MVP. Para tal, será realizada 

pesquisa bibliográfica exploratória para compreensão da temática, pesquisa 

documental sobre as fichas de atendimento e de regulamentação médica com 

pesquisa de campo junto à stakeholder do SAMU para melhor compreensão das 

necessidades. Para o desenvolvimento do projeto de software, serão utilizados 

alguns dos artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM, seguindo 

a idéia do cliente em potencial do Lean Startup e as boas práticas da metodologia 

Extreme Programming. 

 

Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar; Ficha de Atendimento; MVP; Front-End. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The mobile emergency medical service (SAMU acronym in Portuguese), is a pre-
hospital service with the purpose of taking care of victims in emegency situations, it 
attempts to provide them with the most needed resources to reduce the suffering, 
sequels or even death. SAMU uses service forms to report treatment and patient 
situation, an essential source of information for treatments. The forms are submitted 
manually, that is, in written form, because of this, the professionals can fill-in fields 
with incomplete or incorrect data. One of the issues brought by the poor accuracy is 
that it becomes harder to generate adequate reports of the community needs, it then 
becomes harder to manage and improve the services provided. This research 
proposes a software project for the digitalization of the service form, hoping to reduce 
the amount incorrectly or incompletely filled fields through an application for tablets, 
with a particular focus on improving the speed and precision of SAMU's treatment. 
The scientific methodology is of applied nature and its products are both the software 
project and an MVP. For this to happen, research was required, a bibliographical 
exploratory study to understand the subject, a document study of the service and 
medical regulation forms and field research guided by a SAMU stakeholder to 
improve the understanding of their needs. For the software project development, 
some of the artifacts proposed by the SCRUM project management process, the 
potential client model from the Lean Startup methodology and good practices from 
the Extreme Programming methodology were used. 
 

Keywords: Pre-hospital care; Service form; MVP; Front-End. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi idealizado na 

França, em 1986 como Service d'Aide Médicale d'Urgence - que faz uso da mesma 

sigla - "SAMU". Nos estudos de Baptista (2018) ela destaca a pesquisa de Lopes e 

Fernandes (1999), em que relatam a história do SAMU da França, iniciada nos anos 

60, quando os médicos começaram a detectar a desproporção existente entre os 

meios disponíveis para tratar doentes e feridos nos hospitais e os meios arcaicos do 

atendimento pré-hospitalar até então existentes. A partir destes estudos, foi 

constatada a necessidade de um treinamento adequado das equipes de socorro e a 

importância da participação médica no local, com o objetivo de aumentar as chances 

de sobrevivência dos pacientes, iniciando pelos cuidados básicos e avançados, 

estes essenciais e centrados na reestruturação da ventilação, respiração e 

circulação adequadas (BAPTISTA, 2018). 

No Brasil o (SAMU 192), é um serviço de atendimento médico brasileiro 

utilizado em casos de emergência. É composto por uma estratégia de atendimento 

que se inicia com uma ligação gratuita para o telefone 192, atendida pela Central de 

Regulação (CR) que efetua a identificação da emergência e transfere para o médico 

regulador, que inicia o atendimento por chamada passando as orientações 

necessárias até a chegada da unidade de atendimento móvel (DIAS, 2016).  

O primeiro SAMU do país foi inaugurado oficialmente em junho de 1996 na 

cidade de Campinas - SP. O atendimento já contava com a presença de um médico 

regulador efetuando o gerenciamento das chamadas. Em Maringá/PR o SAMU foi 

implantado em 2004, nos municípios de Maringá e Sarandi para atendimento das 

respectivas cidades e proximidades. Em 2016, o governo do Paraná promoveu a 

regionalização do serviço do SAMU, expandindo para um total de 30 municípios, 

contando com Maringá: o chamado SAMU – Norte Novo, tendo como objetivo 

qualificar o atendimento de urgência e emergência aos municípios pertencentes ao 

15º Regional de Saúde do Paraná (BAPTISTA, 2018). 

Os veículos de atendimento do SAMU se dividem em Unidade de Suporte 

Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA), tendo também outros meios 

de transporte como: motolância, aeronaves, entre outros (DIAS, 2016). De acordo 

com Marques (2011) estas equipes de suporte básico realizam cuidados básicos de 
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ventilação e circulação, e transporte aos serviços de emergência através de medidas 

não invasivas. São compostos por condutores, auxiliares e técnicos em 

enfermagem. As equipes de suporte avançado realizam processos invasivos e 

contam com a presença de médicos além dos condutores e enfermeiros, usados 

preferencialmente para transporte entre hospitais, o denominado transporte 

medicalizado. 

Pacientes afetados por agravos clínicos em emergência vital necessitam de 

intervenção precoce e qualificada, sendo um dos motivos pelo qual se faz 

necessário a procura pelos serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel. O 

APH pode ser definido como toda assistência e atendimento ofertados fora do 

âmbito hospitalar com objetivo de oferecer e suprir as necessidade da população 

perante a saúde. O atendimento pré-hospitalar móvel é responsável por chegar o 

mais rápido possível à vítima que necessita de atendimento, prestando-lhe o 

primeiro socorro e, se necessário, transportando aos serviços de emergência 

hospitalar (MARQUES, 2011). 

De acordo com Gonsaga et al (2013), o serviço de atendimento móvel de 

urgência é um serviço de atendimento pré-hospitalar móvel que compõe conceitos 

de socorro imediato e encaminhamento para o serviço hospitalar de modo que haja 

diminuição do estado de gravidade e mortalidade das vítimas. Um atendimento pré-

hospitalar adequado é de suma importância para garantir a vida do paciente, 

levando em conta que cerca de 40% dos óbitos ocorrem nessa etapa do 

atendimento (Dias, 2016). O serviço de atendimento pré-hospitalar envolve todas as 

ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar, e pode 

contribuir positivamente nas taxas de morbidade e mortalidade por trauma com um 

atendimento rápido e sistemático. A assistência qualificada na cena do acidente, o 

transporte e a chegada precoce ao hospital são fundamentais para que a vítima 

chegue ao hospital com vida (Ribeiro K.P, 2001). Assim como conclui Carvalho 

(2004), a APH tem a finalidade de não agravar as lesões já existentes ou gerar 

lesões que não existiam enquanto se transporta a vítima ao serviço hospitalar mais 

apropriado, ou seja, o atendimento pré-hospitalar é de suma importância para que a 

vítima possa manter sua condição estável e/ou positiva enquanto ela não recebe o 

atendimento hospitalar. 
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Segundo Baptista (2018, p.06),  

 

“Segurança do paciente é, na atualidade, assunto recorrente na pauta de 
discussões internacionais sobre as prioridades no setor da saúde, em 
virtude da urgente necessidade da instituição de práticas assistenciais com 
processos mais seguros, e a redução significativa de danos evitáveis à 
saúde das pessoas, principalmente àquelas hospitalizadas além de possuir 
um forte relacionamento com serviço de atendimento móvel de urgência”. 
  

Frente a esta complexidade da assistência à saúde e partindo-se da premissa 

de que os serviços de saúde devem ser seguros para uma prática da saúde com 

qualidade, diversos estudos, processos e métodos têm sido desenvolvidos tanto no 

Brasil como no exterior, e todos procuram compreender, medir e controlar os 

problemas de segurança do paciente (PEREIRA et al., 2015). São crescentes as 

iniciativas para a promoção da segurança e da qualidade na assistência à saúde em 

âmbito mundial, com envolvimento da alta direção das instituições até seus 

colaboradores. Como consequência, a meta de qualidade nos diversos serviços 

oferecidos à sociedade implica a otimização dos resultados (OLIVEIRA et.al., 2014). 

A preocupação com geração de informação para análise e tomada de decisão 

é recorrente quando se trata de cuidados, suporte e  segurança do paciente. 

Diversas medidas são aplicadas e propostas para solução desse problema, como o 

Manual de Protocolos de Suporte Básico e Avançado de Vida lançado em 2014 com 

o intuito de definir protocolos que definirão fluxos e padrões assistenciais como foco 

na gestão de serviços, favorecendo a geração de indicadores utilizando tecnologias 

para avaliação e análise dos dados (BRASIL, 2014). 

Quanto maior a definição de padrões e complexidade nos serviços de 

atendimento de urgência, maior a quantidade de informações existentes entre os 

processos, levando a necessidade da existência de Sistemas de Informações (SI) 

eficientes e aplicadas as novas tecnologias (JUNIOR E VALENTE, 2005). 

Com o surgimento da necessidade da procura sobre história clínica e 

evolutiva para análise da saúde do paciente, iniciou-se o reconhecimento da 

importância dos registros para área da saúde, como relata Coelho Barros (2014). 

Verificou-se a extrema relevância do registro das informações de forma a garantir a 

tomada de decisão correta no tratamento do paciente, melhorando e viabilizando um 

melhor nível de qualidade com direcionamento de um melhor processo.  
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Quando se tratando do atendimento pré-hospitalar móvel, umas das principais 

fontes de informações estão contidas na ficha de atendimento do SAMU. Coelho 

Barros (2014) chama a atenção para o alto percentual de profissionais que ignoram 

dados da ficha de atendimento, resultado obtido pela análise dos artigos científicos 

acerca da urgência pré-hospitalar analisados em sua pesquisa. 

A ficha de atendimento do SAMU pode ser considerada um pré-prontuário do 

paciente por conter relatos e informações escritas acerca do atendimento realizado 

com registros de dados clínicos do paciente. Os profissionais envolvidos no registro 

dessas informações são técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Os dados 

gerados com as fichas podem ser utilizados de diversas maneiras: estudos de 

epidemiologia, indicadores para os gestores, avaliação de processos e qualidade de 

atendimento, entre muitas outras aplicabilidades. Além de poder compreender um 

importante instrumento para continuidade da assistência hospitalar, visto que muitos 

dados se perdem e não são registrados no prontuário no momento em que o 

paciente é deixado aos cuidados dos serviços de emergência hospitalar. Neste 

contexto a omissão e o preenchimento incompleto se tornam grandes problemas 

para o agrupamento, tratamento e análise dos dados (COELHO BARROS, 2014). De 

acordo com Castañeda Willian (2011), a ficha é preenchida no local da emergência, 

pelos integrantes da viatura USB ou USA. 

A Portaria nº 2048/02 do Ministério da Saúde não indica como a padronização 

dos registros da ficha de atendimento deve ser feito. Assim, cada município elabora 

sua própria ficha e sua forma de armazenar os dados da mesma. Até a presente 

data, a ficha de atendimento no SAMU de Maringá/PR possui diversos campos, tais 

como: endereço do paciente, identificação do paciente, queixas do estado do 

paciente, hipóteses diagnósticas, sinais vitais e parâmetros evolutivos do paciente, 

identificação da unidade e do técnico de enfermagem responsável da USB, entre 

outros e é preenchida manualmente pelos integrantes da USB. A Câmara Municipal 

de Marialva/PR, um dos municípios atendidos pelo SAMU Regional Norte Novo, 

reportou que houveram aproximadamente 4253 atendimentos feitos e 3588 

encaminhamentos feitos pelo Samu Regional Norte Novo no período de 26 de 

agosto de 2016 até 3 de outubro de 2016. Note que, como os dados do SAMU de 

Maringá são preenchidos manualmente, gerar dados para a tomada de decisões 
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baseadas no mesmo, torna-se uma tarefa lenta, manual e com maior possibilidade 

de erros (tendo-se em vista que as próprias fichas a serem analisadas podem conter 

erros). 

Tendo-se como base o modelo da ficha de atendimento de Maringá-PR, 

pode-se assumir que os dados preenchidos são de grande complexidade, tendo em 

vista que existem mais de 30 (trinta) campos na ficha e a quantidade de 

atendimentos diários pelo serviço. Também conclui-se que os dados podem ter uma 

confiabilidade não muita alta, já que, como afirma Coelho Barros (2014), muitos 

profissionais deixam campos da ficha vazios ou incompletos. 

 Assim, tendo-se em vista o volume de fichas a serem cadastradas 

mensalmente (de acordo com os dados fornecidos pela Câmara Municipal de 

Marialva-PR), temos em conclusão que o volume de fichas produzidas mensalmente 

é de tamanho considerável e de complexidade grande. 

Dessa forma, pode-se inferir que a ficha de atendimento é um possível 

candidato de documento a ser automatizado por sistemas de informação, sendo 

assim favorável o desenvolvimento de um aplicativo ou webapp para melhorar o 

fluxo de trabalho do SAMU. 

UX (user experience, ou experiência do usuário), é definido pela ISO 9241-

210:2010 como a percepção e resposta de uma pessoa resultado do uso e/ou uso 

antecipado de um produto, sistema ou serviço. A mesma ISO ainda indica que, 

usabilidade é a extensão da qual um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado 

por usuários especificados para atingir objetivos especificados com eficácia, 

eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado. 

Assim, pode-se afirmar que o possível aplicativo para melhorar o fluxo de 

trabalho do SAMU deve ter ênfase em UX, para assim otimizar ao máximo a 

experiência do profissional que utiliza o mesmo. 

Neste contexto, o problema de pesquisa deste projeto é “Como deve ser a 

automação, através de aplicativo mobile, do processo de preenchimento da ficha de 

atendimento utilizada pelos serviços no SAMU?”. Portanto, o objetivo geral deste 

projeto de pesquisa é de elaborar um projeto de um aplicativo mobile para 

automação do processo de preenchimento da ficha de atendimento utilizada pelo 

SAMU com enfoque na experiência do usuário, com posterior desenvolvimento de 
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um produto mínimo viável (em inglês, Minimum Viable Product - MVP) conforme 

Sommerville (2011).  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência exerce um enorme impacto nos 

resultados das taxas de morbidade e mortalidade realizadas no Sistema Único de 

Saúde (SUS) de pacientes que necessitam de atendimento externo, visto que, de 

acordo com Dias (2016), cerca de 40% dos óbitos ocorrem durante o atendimento 

pré-hospitalar. 

Garantir um atendimento de qualidade, eficiente e inteligente nas etapas e 

processos, é fundamental para se obter bons resultados no atendimento móvel, 

dessa maneira, a automatização da ficha de atendimento que é preenchida em 

campo e de forma manual como relata Castañeda Willian (2011), poderia contribuir 

de forma positiva na captura de informação e geração de dados para posterior 

análise e auxílio em tomada de decisões (como em sistemas com enfoque em 

Business Intelligence), além do fato de, geralmente ocorrer um preenchimento 

incompleto, devido a grande quantidade de informação e processos, tornando-se um 

grande problema para obtenção dos dados e análise histórica posterior (COELHO 

BARROS, 2014). 

 SANTOS (2006) afirma que, BI é a aplicação de técnicas, processos e 

metodologias que permitem organizar melhor informações para auxiliar na tomada 

de decisão, transformando dados de difícil compreensão em informações relevantes 

e fáceis de se visualizar. 

 Assim, para que a aplicação de BI possa ser feita por um sistema, é 

necessário que, primeiramente, hajam dados, consequentemente para que hajam 

dados é necessário primeiro que exista uma interface para inserção de dados em um 

banco de dados. 

 É, então, de suma importância que a interface para inserção desses dados 

tenha uma boa experiência de usuário por parte do profissional que preenche a 

ficha, já que se a interface não for eficaz, eficiente e satisfatória ela não será 

adotada pelo profissional. 
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Assim, para que a automatização possa ser feita de forma eficiente (sendo 

implementada com boa aceitação por parte do usuário e utilizada de forma correta), 

é essencial que haja uma interface amigável, ágil e confiável entre sistemas de 

armazenamento e processamento dessas fichas de atendimento. 
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2 METODOLOGIA 
 

A Engenharia de Requisitos será feita através de um estudo de campo 

(realizado através de entrevistas à coordenadoria do SAMU e a integrantes das 

unidades de suporte básico), uma pesquisa documental (das fichas de atendimento 

e de regulamentação médica preenchidas pelo SAMU) e uma pesquisa bibliográfica 

exploratória para melhor entendimento de como funciona o SAMU na região 

metropolitana de Maringá/PR. 

A metodologia científica foi de natureza aplicada onde produto foi tanto o 

projeto de software quanto um MVP. Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica 

exploratória para compreensão da temática, com pesquisa documental para melhor 

compreensão das necessidades. Para o desenvolvimento do projeto de software, 

foram utilizados alguns dos artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos 

SCRUM (SOMMERVILLE, 2011), a proposta de obter feedback de clientes em 

potenciais do Lean Startup (RIES, 2012), além das boas práticas de programação do 

Extreme Programming (XP) tais como programação em pares, integração contínua e 

refatoração (BECK, 2000). 
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3. MVP PARA O SAMU 
 

Para satisfazer o objetivo geral, as seguintes etapas foram necessárias (1) 

Levantamento e compreensão da literatura especializada com ênfase na 

problemática; (2) Engenharia de Requisitos para definição das funcionalidades e 

características do aplicativo mobile (3) Elaborar projeto do sistema de software com 

elaboração dos artefatos necessários para o desenvolvimento; (4) Verificação e 

Validação do projeto junto à um stakeholder do SAMU; (5) Implementação e Testes 

do MVP de Front-end; e (6) Integração com o Back-end.  

Importante ressaltar que as atividades (1)-(4) e (6)  foram desenvolvidas em 

conjunto com o projeto de TCC “Aplicação de BI voltado ao preenchimento Digital da 

Ficha de Atendimento do SAMU, uma Proposta para o Back-end”. Esta seção 

pretende, portanto, apresentar as atividades realizadas para o desenvolvimento do 

MVP para o SAMU com enfoque no Front-end.  Na sequência, a Seção 3.1, 

apresenta os trabalhos relacionados de forma a satisfazer a etapa (1). Na Seção 3.2, 

apresenta-se os resultados obtidos para satisfazer as etapas de (2) à (6). Na 

sequência, os resultados e considerações finais sobre o MVP construído. O Projeto 

do Produto de Software para o SAMU é apresentado no Apêndice A.  

 

3.1. TRABALHOS RELACIONADOS 

 
As tecnologias têm aportado uma série de benefícios visando a segurança do 

paciente. Recentemente as aplicações móveis têm contribuído de forma significativa 

na melhoria dos serviços do SAMU, dotando as equipes destas novas 

funcionalidades para oferecer um serviço mais eficiente, eficaz, que visa uma melhor 

segurança ao paciente. O Quadro 1 apresenta aplicações de automatização e apoio 

ao sistema de atendimento móvel de urgência. 
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Quadro 1 - Sistemas para SAMU e suas descrições 

SISTEMA DESCRIÇÃO 

e-SUS-SAMU1 Sistema utilizado para captura de dados do SAMU, 

desenvolvido para trabalhar de forma autônoma, integrando 

com os demais serviços e armazenando também registros de 

procedimentos efetuado nos atendimentos. Voltado para o 

armazenado fidedigno das informações e rapidez na coleta. 

SAMUFor2 Aplicativo mobile regional de Fortaleza-CE, com dados de 

protocolos para apoio ao atendimento e localizações com os 

principais centros referente ao setor de saúde da cidade, 

também possui RSS de notícias e informativos sobre o SAMU. 

Protocolos 

RAU3 

Aplicativo mobile que disponibiliza os protocolos do SAMU 192, 

provenientes de todos os componentes da Rede de Atenção às 

Urgências.  

SAGE4 Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), disponibiliza 

informações para auxílio na tomada de decisão, geração de 

dados e apoio a gestão. As informações referentes a serviços 

do SAMU 192 encontra-se nessa plataforma. 

PIP-PRTG 

Network 

Monitor5 

Painéis de indicadores de performance (PIP) para o SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Rio de Janeiro 

(RJ), empregando o software de monitoramento de rede PRTG 

Network Monitor, da empresa alemã Paessler AG. O PRTG é 

empregado na coleta de informações do Sistema de Regulação 

Médica (SisReM) e na orientação de alertas e notificações 

                                                           
1 Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/regulacao/samu>. Acessado em: 13/05/2018. 
2 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_6b6c285318a54ce68bd2a6f3b555db03.app>. 

Acessado em: 13/05/2018. 
3 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoc.protocolos.rau>. Acessado em: 13/05/2018. 
4 Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/sistemas>. Acessado em: 13/05/2018. 
5 Disponível em: <https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-

gestao-e-trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro>. Acessado em: 13/05/2018. 

http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/regulacao/samu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_6b6c285318a54ce68bd2a6f3b555db03.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoc.protocolos.rau
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/sistemas
https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-gestao-e-trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro
https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-gestao-e-trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro
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sobre os principais indicadores da gestão do SAMU. Esses 

indicadores são obtidos e gerenciados em tempo real pelo 

software, projetados para acesso móvel, a qualquer momento e 

em qualquer lugar. 

BI SIGA-SP6 Sistema de armazenagem de dados atuais e histórico, 

utilizando banco de dados e geração de relatórios instantâneos 

aplicando conceitos de BI. 

Fonte: o autor. 

 

Ao analisar os sistemas apresentados no Quadro 1, é possível observar a 

preocupação no auxílio de problemas na gestão do conhecimento, análise de dados, 

apoio à decisão e suporte a gestão na área da saúde no geral, mas especificamente 

para o atendimento pré-hospitalar móvel. Nenhum sistema apresentado tem enfoque 

na automatização do preenchimento de fichas de atendimento para torná-las mais 

precisas e ágeis, tampouco agilizar e aumentar a precisão do preenchimento destas 

fichas, ou sequer utilizar-se de Business Intelligence para o auxílio, melhoramento e 

apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É possível observar algumas 

funcionalidades semelhantes, porém, de forma mais geral e abrangente ou que 

apresenta objetivos e resultados diferentes. Contudo, nenhuma delas abrange o 

processo de automatização para auxílio da captação das informações obtidas em 

campo pelo SAMU, dificultando ou tornando inapta a análise desses dados por 

algumas dessas ferramentas. Além disto, estudos têm visado a integração das 

tecnologias nos serviços do SAMU: 

● Souza et al. (2013), destacam um SAMU em que a demanda de usuários em 

uma região urbana é usualmente separada por sub-regiões e classes de 

chamados emergenciais. Essa demanda pode mudar de forma significativa ao 

longo do dia, geograficamente e temporalmente, devido à sua natureza 

aleatória, mas também devido aos diferentes padrões de comportamentos da 

população ao longo do dia. Por exemplo, tipicamente há menos demanda 

durante a noite do que de dia. Verificam se o conhecido modelo hipercubo de 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=108939> . 

Acessado em: 22/07/2018. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=108939
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filas espacialmente distribuídas é adequado para analisar medidas de 

desempenho do SAMU, tais como tempos médios de resposta aos usuários, e 

utilizar este modelo para analisar múltiplas alternativas de localização das 

ambulâncias, explorando variações importantes da demanda e do serviço ao 

longo do dia. Para verificar a viabilidade e a aplicabilidade desta abordagem, 

realizaram um estudo de caso no SAMU de Ribeirão Preto-SP. 

● Silva (2010) fez uma análise do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) de Belo Horizonte, Minas Gerais, via simulação e otimização. 

Desenvolveu um modelo de simulação capaz de representar de maneira 

confiável as operações de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) de Belo Horizonte, com o objetivo de gerar estimativas dos 

parâmetros de desempenho (tempo de resposta e espera no atendimento) 

comumente utilizados para avaliação deste tipo de sistema. Com o modelo 

desenvolvido, avaliaram configurações alternativas de operação buscando 

reduzir o tempo de resposta (tempo gasto desde a chegada da chamada na 

central de regulação até a chegada da equipe de atendimento no local do 

incidente). 

● Nogueira Junior (2011), desenvolveu um modelo de otimização para localização 

de facilidades e cenários que são testados objetivando determinar localizações 

viáveis para as bases de operação que resultem em um tempo de resposta do 

SAMU mais adequado. A partir da relocalização das bases de operação, testes 

comparativos são realizados em um modelo de Simulação de Eventos Discretos. 

A partir dos resultados dos modelos de otimização e de simulação decisões 

relevantes foram extraídas informações que contribuam para melhoria do 

serviço. 

 
3.2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 
Para o desenvolvimento, foi utilizado o modelo de Startup Enxuta (RIES, 

2012), para que a criação dos artefatos pudesse ser feita de forma ágil e não 

dependente de um SAMU específico. Assim, os artefatos foram criados a partir da 

pesquisa documental da ficha do estado de Santa Catarina (conforme anexo 1) mas 

validada com um stakeholder de Maringá (PR) em reuniões. 
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Durante esses encontros projetou-se um novo workflow, fluxo de trabalho 

quando traduzido para o português, para o preenchimento e análise das fichas para 

geração de dados estatísticos. Isto é, antes, o profissional do SAMU precisava 

preencher fichas manualmente e então observar ficha a ficha, anotando, calculando 

e gerando as estatísticas manualmente, um processo lento e que pode ser errôneo, 

já que, como indica Coelho Barros (2014) existe um alto índice de profissionais que 

preenchem a ficha incorretamente. Com a arquitetura planejada, o profissional passa 

a preencher a ficha através do aplicativo, o que previne grande parte dos erros, e a 

geração de dados estatísticos passa a ser automatizada por parte da vertente de BI, 

sugerindo assim uma gestão mais eficiente do tempo e esforço para o profissional. 

Os protótipos do sistema foram então criados e validados aos poucos (tela a 

tela) com o stakeholder, foram quatro reuniões para verificação e validação de 

protótipos, além de contatos informais através de mensagens instantâneas, assim 

ocorreu a evolução do protótipo, sendo ajustado conforme o stakeholder validava o 

projeto, gerando uma versão final após três revisões da interface (presentes no 

apêndice A). 

O stakeholder pregava que a interface deveria ser simples de se utilizar e de 

forma a representar intuitivamente a ficha de atendimento já existente em papel, 

para que assim o profissional possa navegar e preencher fichas mais rapidamente 

pelo sistema do que pela atual maneira de se preencher os dados (ficha de papel). A 

simplificação de layouts e ajustes na identidade gráfica do aplicativo foram as 

principais causas de revisões do protótipo. 

O design dos protótipos foi feito com a ferramenta Adobe Photoshop CC, 

utilizando-se a metodologia de design “Mobile First”, na qual foca-se em criar o 

design de aplicativos de forma a priorizar-se dispositivos móveis, fazendo-se o 

design para eles primeiro e então, incrementalmente, adaptar o design para 

dispositivos como computadores de mesa e laptops. 

Durante esse processo foram extraídas aproximadamente dezoito telas de 

interface gráfica para o registro e edição de fichas por parte do usuário. Essas, por 

sua vez, tiveram enfoque especial em dispositivos móveis, especialmente tablets, 

visto que o stakeholder do SAMU requisitou isso, tendo-se em mente que a ficha é 

particularmente longa e acabaria por gerar muitas telas em um sistema focado para 
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aparelhos celulares. Houveram ainda mais doze telas desenvolvidas, para realizar a 

navegação de telas, pesquisa de fichas e gerenciamento de conta. Os campos da 

ficha nos protótipos foram todos verificados pelo stakeholder, ou seja, foi feita uma 

verificação de cada campo e seus possíveis valores e limitações durante as reuniões 

e fases de prototipação, isso foi importante para definir como o aplicativo poderia 

reduzir os erros de preenchimento da ficha por parte de profissionais. 

Em geral, o design dos protótipos teve foco em definir quais campos da ficha 

de papel seriam convertidos em quais tipos de dados e entrada de dados. 

Houve-se uma especial preocupação em não deixar o usuário se sentir 

sobrecarregado ao observar a tela também, por isso a ficha foi dividida em seções e 

categorias, cada seção da ficha pode englobar uma ou mais categorias, e cada 

categoria engloba os campos de um tema presente na ficha de papel. Cada seção 

tem sua própria tela no sistema. 

Quanto à natureza dos campos e o tipo da entrada de dados dos mesmos, 

teve-se sempre preferência por dropdown menus e checkboxes, já que os mesmos 

exigem valores pré definidos e fixos, o que impossibilita o preenchimento com 

valores impossíveis, esses tipos de campos também ocupam menor espaço na tela 

quando comparados com sliders e text areas, o que favoreceu a utilização deles. 

Os campos com valores de indicação de nível de criticidade foram 

implementados como sliders, para dar uma melhor impressão visual que ocorreu, 

alguns exemplos são: 

 

● queimaduras - níveis de 0 à 4, indicando níveis de criticidade, anteriormente, na 

ficha de papel, esses campos eram representados por uma tabela que tinha os 

níveis demarcados por seleção de cédula; 

● Estado Atual e Estado Final - Organizados nos valores de “Não sabe”, “Leve”, 

“Moderado”, “Grave” e “Crítico”, valores a partir de “Grave” recebem acentuação 

vermelha para chamar maior atenção do usuário. 

  

Para prevenir que campos dependentes de outros fossem preenchidos 

quando tais outros não estão disponíveis ou não ativos, optou-se por esconder 

esses campos do preenchimento da ficha, alguns exemplos disso são: 



23 

 

 

 

 

 

 

● A categoria “Ginecologia” não é visível para pacientes do sexo masculino; 

● Detalhes específicos de queixas só são preenchidos quando a específica queixa 

está marcada na ficha;  

● O campo “Motivo de Obstrução” na categoria de “Vias Aéreas” só é acessível 

caso o profissional marque algum tipo de obstrução no campo “Nível de 

Obstrução”. 

 

Em campos como RG, Telefone e Temperatura foram aplicadas máscaras de 

entrada, certificando que usuários não podem inserir dados que não estejam 

propriamente formatados. 

Campos de texto que não tiveram especificação por parte do stakeholder 

foram automaticamente assumidos de terem tamanho máximo de 128 caracteres, 

para prevenir abuso do sistema por parte do usuário. 

A navegação entre seções está sempre visível ao usuário através de uma 

barra de navegação presente à esquerda. O objetivo deste estilo foi manter toda a 

navegação da ficha em apenas uma tela, sem a necessidade de utilizar barras de 

rolagem ou páginas, para facilitar a visualização do usuário e dar uma melhor visão 

de “o que ainda precisa ser feito”, simulando assim uma “lista de afazeres” e 

reforçando um preenchimento mais correto da ficha.  

 

 

Figura 1: Área de preenchimento de novas fichas do app (Fonte: autor) 
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Utilizando como base os protótipos, desenvolveram-se então os demais 

artefatos de software, que também foram verificados e validados, todos tendo como 

base os protótipos e o documento de atendimento do SAMU. Foram criados assim 

sete casos de uso principais para o sistema: 

 

● Manter acesso - permite que novos profissionais possam ser cadastrados no 

sistema e usuários antigos possam acessar o mesmo, de forma regulada e 

segura para que se mantenha o segredo de negócio do SAMU; 

● Manter ficha de atendimento - permite que o profissional inicie o preenchimento 

de uma nova ficha, continue o preenchimento de uma não enviada, pesquise e 

visualize fichas já enviadas ao sistema; 

● Enviar ficha de de atendimento - permite que o profissional possa compartilhar 

fichas de atendimento através de e-mail, SMS e WhatsApp, através de links e 

visualização online da ficha em formato PDF; 

● Obter localização GPS - permite que o profissional possa preencher alguns 

campos da aba endereço (Bairro, Cidade e Rua) de uma nova ficha 

automáticamente através de um único botão; 

● Manter BI - permite que o sistema atualize e execute o processo de BI de forma 

automática e gere relatórios de forma dinâmica; 

● Visualizar relatórios - permite que o profissional visualize os relatórios e dados 

gerados pelo BI, filtrando a informação de forma desejada. 

 

Fora os requisitos funcionais detectados, foi-se também pedido que: 

 

● O aplicativo pudesse funcionar sem dependência de conexão com a internet 

(para o preenchimento de fichas, o envio poderia utilizar-se da conexão); 

●  O aplicativo fosse acessível também por computadores para que, assim, caso 

um profissional do SAMU não tivesse acesso ao sistema no momento de um 

atendimento, pudesse utilizar uma ficha de papel e então repassar os dados ao 

sistema mais tarde; 

● O aplicativo tivesse certa resiliência para que, caso o dispositivo se torne 

irresponsivo (trave) ou o aplicativo feche por motivos desconhecidos, a ficha que 
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estivesse sendo preenchida não fosse apagada, e que ela pudesse assim ser 

recuperada para que o profissional possa continuar seu trabalho sem frustração 

e com agilidade. 

 

Logo após essa fase, foi concretizada a escolha das ferramentas e da 

arquitetura para o desenvolvimento do MVP. A arquitetura do sistema foi dividida em 

três vertentes sendo elas: 

 

● Serviços Back-end - vertente focada em manter fichas e usuários, essa vertente 

conversa e insere dados diretamente no banco de dados. As tecnologias 

escolhidas para desenvolvimento dessa vertente foram focadas em tecnologias 

JAVA, sendo composta por um servidor REST implementado com o framework 

SpringBoot e um banco de dados PostgreSQL; 

● Serviços Front-end - vertente focada em realizar a interação entre o usuário e o 

sistema, implementada através de um WebApp PWA (Progressive Web App), 

utilizando tecnologias Javascript, sendo as principais React e Material UI, essa 

vertente se comunica com a vertente de serviços de Back-end para fornecer a 

experiência de aplicação web ao usuário; 

● Serviços BI - vertente focada em Business Intelligence, geração de relatórios em 

tempo real, desenvolvida utilizando a ferramenta Microsoft Power BI; 

 

 

Figura 2: Representação da arquitetura do sistema. (Fonte: autor) 
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Segundo os resultados obtidos pela implementação do front-end (escopo 

deste projeto de pesquisa), conclui-se que a plataforma mais eficiente para 

desenvolvimento do front-end era o desenvolvimento de um WebApp, já que era 

necessário que o sistema fosse acessível em diversas plataformas e tendo-se em 

vista que é a tecnologia na qual os desenvolvedores tinham mais experiência. Para 

que a ficha pudesse ser preenchida sem necessidade de se ter uma conexão ativa e 

pudesse ser enviada quando o profissional desejar (visto que a rede móvel não é 

sempre estável ou presente no processo de atendimento do SAMU), foi escolhido a 

tecnologia PWA (Progressive Web App). Desta forma, o usuário poderia utilizar o 

aplicativo mesmo sem internet, desde de que tenha acessado o sistema ao menos 

uma vez em seu dispositivo e não tenha limpado os dados salvos do aplicativo. Além 

disto, para que o aplicativo se aproximasse da ficha em papel e fosse uma interface 

amigável ao profissional do SAMU, foi escolhido desenvolver o aplicativo baseando-

se no Material Design da Google. 

O Material Design é, de acordo com o site oficial (GOOGLE, 2018), um 

conjunto de regras, componentes e ferramentas que dão suporte às melhores 

práticas do design de interface. Inspirado pelo mundo físico e suas texturas, como 

elas refletem luz e deixam sombras, o Material Design é uma reimaginação do meio 

do papel e da tinta. 

O aplicativo, no entanto, não seguiu todas as práticas propostas pelo Material 

Design, a fim de tornar a experiência do usuário mais centrada ao usuário do SAMU 

e por pedido do stakeholder. Por exemplo, o esquema de cores do aplicativo é 

desenvolvido especialmente para o projeto, modais podem se sobrepor e os sliders 

do projeto tem valores a mostra ao invés de serem vazios e sem marcação. Ainda 

sobre o esquema de cores da aplicação, o design inicial ficou sem definição de uma 

cor final, sendo o azul um placeholder apenas. 

 

 

Figura 3: Comparação entre sliders, à esqueda, Material Design; à direita, SAMU. (Fonte: autor) 
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 Como plataforma de desenvolvimento web, foi-se escolhido então o 

framework React, já que o mesmo tem um tamanho pequeno (tendo-se em mente 

que o aplicativo deveria utilizar o mínimo possível de internet, visto as restrições de 

conexão impostas) e experiência com a ferramenta do desenvolvedor, o que 

acarretaria em um desenvolvimento mais ágil do MVP. Outros pontos positivos do 

framework, de acordo com o site oficial (FACEBOOK, 2018) são: 

 

● Código escrito de forma declarativa: faz do código mais previsível e fácil de se 

fazer debugging; 

● Baseado em componentes: componentes são encapsulados e tem seu próprio 

estado, além disso a lógica do componente é inserida dentro do código 

JavaScript, assim o dados podem ser inseridos na camada de visualização com 

facilidade e o estado do componente não precisa estar presente no DOM 

(Document Object Model); 

● Não faz suposições sobre o resto da stack de tecnologia do projeto: pode se 

utilizar o framework sem se necessitar a remoção de código antigo ou legado; 

 

 Para complementar o desenvolvimento com React e providenciar o aspecto 

planejado nos protótipos, isso é, utilizar um design baseado no Material Design da 

Google, decidiu-se utilizar a biblioteca de componentes Material UI, definida 

oficialmente em seu site como “Componentes de React que implementam o Material 

Design da Google”. Alguns componentes no entanto precisaram ser customizados, 

sendo esses, o slider, o checkbox e o dropdown menu. 

 Outros componentes foram obtidos da seguinte forma: 

● Seletor de data e hora, foram retirados da biblioteca “material-ui-pickers” (que 

não faz parte da Material UI, são componentes mantidos por outros 

desenvolvedores); 

● A base do componente de assinaturas foi retirada da biblioteca “react-signature-

pad”, que precisou ser customizada para poder salvar e carregar assinaturas; 

● O componente de mapas teve como alicerce a biblioteca “google-map-react”, 

sendo customizado para utilizar marcadores e bordas customizadas. 
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 Para facilitar a estilização dos componentes e das interfaces, foi-se utilizado a 

ferramenta Sass (Syntactically Awesome Style Sheets),  uma ferramenta para 

estender as capacidades básicas do CSS (Cascading Style Sheets). 

 

Após a fase de documentação inicial (elicitação de requisitos, definição de 

interfaces a serem desenvolvidas e escolha de ferramentas), iniciou-se o 

desenvolvimento do MVP. As vertentes seriam desenvolvidas simultaneamente por 

desenvolvedores diferentes, mas para que isso pudesse ocorrer de forma tranquila, 

foi-se combinado uma interface comum de comunicação entre as duas vertentes, a 

interface escolhida foi a utilização de serviços RESTful JSON. 

Rodriguez (2015) conceitua serviços RESTful como um conjunto de princípios 

arquiteturais com foco em criar serviços Web com foco em recursos e dados, como 

são referenciados e transferidos por HTTP, ele indica que o REST: 

● Usa métodos HTTP explicitamente; 

● Não possui estado interno (chamadas são tratadas de forma atômica e 

independente); 

● Expõe URIs representadas em formas de diretórios de arquivos;  

● Transfere XML, JSON ou ambos; 

A interface de comunicação entre o Front-end e o Back-end foi então definida 

como um JSON representando uma ficha preenchida (vide anexo D). 

Para que o desenvolvimento do back-end não afetasse o ritmo de 

desenvolvimento do Front-end, já que fluxo das informações deve ser explicitado no 

código do front-end, foi criado um web service falso (Mock Service), que utiliza a 

mesma interface do serviço de back-end real, porém sem validação. O Mock Service 

utiliza-se da tecnologia web “LocalStorage” para manter o estado da aplicação 

constante e mais fácil de se testar, assim o estado da aplicação se mantém mesmo 

quando o sistema é fechado ou quando é feito a transição de telas, facilitando o 

desenvolvimento do front-end e a integração com o back-end. 

W3C (2016), indica que o LocalStorage é um mecanismo de armazenamento 

para paǵinas web que se mantém por diversas janelas, abas e sessões de uma 

mesma aplicação Web, utilizado para se persistir dados do usuário como emails ou 

documentos. 
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Para teste, verificação e validação do sistema, foi criado também um gerador 

de fichas aleatórias, o qual apenas cria fichas baseadas nas possíveis saídas do 

sistema, com valores arbitrários e que não costumam refletir a realidade do SAMU, 

mas fez-se necessário pela falta de informação disponível publicamente para 

confecção do projeto. Assim o papel do gerador é simplesmente popular o banco de 

dados para teste dos sistema, seja do serviço real do back-end, seja do Mock 

Service. 

Inicialmente, o gerador de fichas foi criado apenas para popular o Mock 

Service, assim o mesmo foi desenvolvido em conjunto com o Front-end, dessa 

forma, o gerador se encontra no repositório dele. 

É importante notar que, ao decorrer da fase de elicitação de requisitos e 

desenvolvimento foi-se criado um documento que engloba os artefatos documentais 

do software desenvolvido de forma a apresentar os principais aspectos do projeto e 

auxiliar no gerenciamento e implementação do mesmo. O documento (apresentado 

no Anexo A) é composto principalmente pelos seguintes aspectos e diagramas: 

breve explicação sobre o projeto e seu propósito; casos de uso e suas 

especificações; diagramas de classe (Back-end); protótipos e artefatos de suas telas 

respectivamente desenvolvidas; e modelo entidade relacionamento. 
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4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Ao final do projeto, obteve-se como resultado final um MVP formado por um 

software para preenchimento de fichas de atendimento do SAMU. O aplicativo 

atendeu os requisitos básicos do stakeholder, validando os campos da ficha e 

agilizando o processo de preenchimento dos dados, porém algumas ressalvas 

necessitam ser feitas. 

 O resultado é o design de um novo workflow para o atendimento do SAMU, 

com ênfase em modificações na etapa de preenchimento de fichas de atendimento e 

geração de dados estatísticos para auxílio a estudos e tomada de decisão: 

 

 
Figura 4: Workflow atual do SAMU (Fonte: autor) 

 

 

Figura 5: Workflow com projeto de pesquisa implementado (Fonte: autor) 

 
 O novo workflow tem como principal componente o aplicativo mobile para 

cadastro e visualização de fichas. Implementado como um MVP, o aplicativo, no 

entanto, possui algumas indicações que estão listadas na sequência. 
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● Para que fichas não possam ser cadastradas e manipuladas após envio, o 

sistema trava a edição de fichas enviadas, deixando-as disponíveis apenas para 

a visualização dos dados da mesma. Similarmente, o compartilhamento de uma 

ficha, seja por SMS, WhatsApp, e-mail ou URL, só pode ser realizado pelo 

profissional em fichas que já foram enviadas ao serviço back-end disponibilizado 

na internet. 

● Foi levantado pelo stakeholder que as fichas não poderiam ser de livre acesso 

para qualquer pessoa que viesse a acessar o sistema, por isso, ao final do 

desenvolvimento do MVP, foi adicionado uma nova verificação ao se criar 

contas, a verificação de código de referência. Com essa nova verificação, um 

usuário pode apenas se cadastrar caso consiga o código de referência de um 

usuário já cadastrado. Para aumentar ainda mais a segurança e controle, o 

código de referência de cada usuário muda a cada acesso do mesmo e é visível 

apenas na interface de gerenciamento de perfil dele. Usuários que não têm 

cadastro não conseguem acessar o sistema e não podem avançar além da tela 

de Login. 

● Para assegurar que usuários que perderam sua senha não fiquem sem acesso 

ao sistema, foi criado o código de recuperação de senha. Quando um 

profissional esquece a sua senha, por exemplo, ele pode clicar em um botão 

“Esqueci minha senha” na tela de acesso do sistema. Ao fazer isso, o aplicativo 

envia ao email do profissional um código de mudança de senha, que é válido por 

apenas 10 minutos. O profissional deve então inserir esse código no aplicativo 

junto de uma nova senha a ser cadastrada para futuros acessos. 

● Não há como exigir campos obrigatórios na ficha, já que a recusa do 

atendimento é opcional por parte do paciente e indica que ele não precisa 

fornecer todos os dados sobre seu estado. Além disso, existe a possibilidade de 

o estado ou informações do paciente serem desconhecidos, como por exemplo 

em casos de atendimento a pessoas indigentes inconscientes. 

 O sistema desenvolvido teve foco em uma interface de fácil navegação e uso, 

para isso, a ficha de atendimento foi dividida em seções, cada seção contendo uma 

ou mais categorias: Endereço; Identificação do Paciente (contato e motivo de 

ativação); Estado Inicial (queixas, início dos sintomas e estado inicial do paciente); 
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Vias Aéreas, ECG, Respiração e Circulação; Neuro e Traumas; Abdômen, Gineco e 

Queimaduras; Sinais Vitais e Parâmetros Evolutivos (listagem de medições do 

estado do paciente); Evolução e Conduta (descrição da evolução do estado do 

paciente e sua conduta); Hipótese Diagnóstica (listagem de hipóteses e suas 

descrições); Recusa no Atendimento; e Destino e Observações Importantes (Estado 

Atual e categoria Destino e Horário). 

 

 

Figura 6: O aplicativo (MVP) para tablets implementado.(Mais imagens no apêndice A) (Fonte: autor) 

 

Para garantir que uma ficha não seja perdida quando o aplicativo sofra um 

erro ou o dispositivo esteja sem conexão no momento do envio, o aplicativo pode 

guardar fichas em um armazenamento temporário de “Fichas em Edição”. Isso 

previne que os dados sejam perdidos e precisem ser inseridos mais de uma vez no 

aplicativo. 

 Outro problema encontrado no desenvolvimento do aplicativo é a falta da 

possibilidade de utilizar o sistema através de um celular, já que o design não foi 

adaptado para aparelhos com displays desse tamanho. Como também não foi um 

requisito por parte do stakeholder do SAMU, este aspecto do sistema passou a ser 

considerado um trabalho futuro a ser realizado no projeto também. 

 É importante também notar que o projeto não pode ser implementado por 

parte do SAMU sem custos, a infraestrutura do projeto (Back-end) tem custos de 

implementação e manutenção do servidor. O front-end por sua vez inclui o custo 

para utilizar o serviço de mapas do Google (privado), que não é grátis e tem um 

custo mensal e/ou por requisição. 
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 Outro custo não explícito do projeto é o custo para a digitalização futura de 

fichas antigas, que se faz necessária, já que a geração de estatísticas e a 

visualização de fichas antigas não pode ser feito sem que essas sejam inseridas no 

sistema. Assim, um possível trabalho futuro é a análise e criação de um método ou 

sistema para realizar com precisão a inserção das fichas antigas no software 

desenvolvido. 
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5 CONCLUSÕES 

 Ao final deste trabalho acadêmico pode-se entender melhor o fluxo de 

trabalho e como funciona o atendimento por parte do SAMU à pessoas que 

necessitam de seus serviços. Assim pode-se levantar problemas que podem ser 

resolvidos no ambiente do SAMU (em especial a ficha de atendimento) com o uso da 

tecnologia e sistemas de informação. Em específico, aplicativos e webapps, para 

que dessa forma, resolvendo-se esses problemas, o SAMU possa ter um 

atendimento mais eficiente. 

 Validou-se também, com o stakeholder, a importância da ficha de 

atendimento para o SAMU, como uma das principais fontes de informação para a 

realização do atendimento. Pode-se comprovar o quão fácil é para que um 

profissional marque dados errôneos na ficha e como isso pode ser remediado, para 

que as fichas se tornem mais confiáveis e fáceis de serem preenchidas. 

 Assim, com o objetivo de melhorar o processo de preenchimento de fichas do 

SAMU, isso é, diminuir ou impedir inconsistências nas fichas, padronizar um formato 

de ficha único, aumentar a produtividade dos profissionais através de uma ficha mais 

fácil e rapidamente preenchível, aumentar-se a velocidade de visualização, pesquisa 

e análise dos dados das fichas foi-se desenvolvido um MVP. 

 O MVP foi feito junto ao stakeholder, de forma a analisar, como a interface do 

aplicativo (a vertente front-end) poderia ser desenvolvida e prototipada, de forma a 

manter uma semelhança com a ficha de papel já existente, enquanto ao mesmo 

tempo, se manter simples e de fácil uso. 

 Identificou-se também, durante o desenvolvimento do MVP, possíveis 

trabalhos futuros relacionados à este trabalho, para que haja uma melhor integração 

do fluxo de trabalho do SAMU com o fluxo de trabalho do MVP proposto. Entre estes 

trabalhos estão: a digitalização de fichas antigas, a adaptação do sistema para 

dispositivos celulares e a adição de vertente de Big Data. 

A revista The Economist (2010), informa sobre a tendência na área da 

tecnologia da informação, denominada Big Data, caracterizada por ter um enorme 

volume de dados de complexidade variável. Salienta ainda que o Big Data pode ser 

utilizado para detectar tendências de negócios, prevenção de doenças, combate ao 

crime, entre outros. Explica também que, gerenciado corretamente, os dados podem 
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ser utilizados para se descobrir novas fontes de valor econômico, novas relações e 

pontos de vista científicos entre outros. Finalmente, informa que com dados brutos 

suficientes, os algoritmos de hoje e computadores poderosos, pode-se revelar novos 

conhecimentos que anteriormente permaneciam desconhecidos.  

 A vertente Big Data focada em gerar relatórios e novos conhecimentos 

através de análises computacionais de grande porte, sugerida a ser desenvolvida 

utilizando-se o Apache Hadoop com Apache Spark 2 e Apache Sqoop sobre a 

imagem Docker da Hortonworks, faria o processamento em massa de fichas para a 

geração de estatísticas e novos conhecimentos, teria foco em processamentos muito 

pesados para serem realizados diretamente com ferramentas de BI. Sendo assim, 

os novos conhecimentos e estatísticas seriam gerados nessa vertente e então 

agregados à vertente de Business Intelligence. Essa vertente não foi implementada 

no escopo deste projeto principalmente por falta de recursos técnicos e tempo, visto 

que ela requer grande poder computacional (o qual estava indisponível ao projeto) e 

também apresentou-se custoso quanto ao tempo. 
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APÊNDICE A – DOCUMENTO PROJETO DE SOFTWARE 
 

 
PROJETO DE SOFTWARE 

 

 
 

Automação do processo de preenchimento da ficha de atendimento utilizada 
pelo SAMU aplicando solução baseada em BI  

 
Versão <1.3> 

 

1. Introdução 

 
Este documento especifica os artefatos do projeto “Automação do processo 
de preenchimento da ficha de atendimento utilizada pelo SAMU aplicando 
solução baseada em Business Intelligence (BI)”, fornecendo aos projetistas e 
desenvolvedores as informações necessárias para o desenvolvimento e 
implementação. 
 

1.1 Objetivo do Projeto 

 
O objetivo deste projeto é elaborar um aplicativo mobile com foco em 
dispositivos “tablet” para automação do processo de preenchimento da ficha 
de atendimento utilizada pelo SAMU. Os dados obtidos através do aplicativo 
mobile serão utilizados em uma solução baseada em Business Intelligence. 

 

1.2 Delimitação do Problema 

 

A ficha de atendimento utilizadas pelo SAMU, são extensas com muitos 
campos, de difícil preenchimento manual e apresentam grandes dificuldades 
para agrupamento e análise de dados. Portanto o problema se delimita, em 
desenvolver uma solução que auxilie de forma prática o preenchimento dos 
dados de forma digital, permitindo uma facilidade maior para análise e 
visualização de dados relevantes acerca da ficha. 

 

2. Descrição do Sistema 

 
Trata-se de um aplicativo mobile com foco da interface para dispositivos 
“tablets” que permite os stakeholders do SAMU preencher os dados da ficha 
por meio do aparelho, boas práticas de usabilidade serão aplicadas para 
facilitar o preenchimento e uso do app. Além disso, o sistema deve possibilitar 
o compartilhamento da ficha preenchida de maneira fácil e prática. Todo os 
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dados capturados da ficha de atendimento serão utilizados em soluções BI 
acoplados ao aplicativo de maneira que facilite a análise e visualizar de dados 
relevantes. 
 

2.1 Caso de uso 

 
Diagrama de caso de uso: 

 

Manter acesso Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico":  
● Cadastrar;  
● Acessar o sistema; 
● Sair do sistema; 
● Recuperar senha; 
● Alterar os dados cadastrados; 

 

Manter ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 
● Visualizar todas as fichas cadastradas;  
● Criar uma ficha; 
● Editar uma ficha existente; 
● Excluir de forma lógica a ficha criada; 

 
Pré-condição: Ter efetuado login; 
 

Enviar ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 
● Enviar o link de acesso da ficha por e-mail; 
● Enviar o link de acesso da ficha por SMS; 
● Enviar o link de acesso da ficha por WhatsApp; 
● Acessar a ficha online, gerando PDF; 
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Pré-condição: Ter uma ficha criada e preenchida; 
 

Preencher ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 
● Escolher subdivisão da ficha; 
● Preencher campos; 

 
Pré-condição: Ter criado uma ficha; 
 

Obter localização 
GPS 

Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 
● Buscar informação a partir da localização do 

dispositivo e preencher campos de localidade 
automaticamente; 

 

Visualizar 
relatório/dados 

Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 
● Visualizar os relatórios e dados gerados pelo BI; 
● Filtrar as informações; 

 
Pré-condição: Ter preenchido ao menos uma ficha; 
 

Manter BI Deve permitir que o "Sistema": 
● Executar o processo de BI; 
● Gerar relatórios dinâmicos; 

 
Pré-condição: Ter preenchido ao menos uma ficha; 
 

 

2.2 Requisitos não-funcionais 

 
RNF 1 - Disponibilidade: O sistema deve ser capaz funcionar sem acesso a internet. 
RNF 2 - Usabilidade: O sistema deve ser simples, intuitivo e fácil uso. 
RNF 3 - Confiabilidade e Segurança: O sistema não deve perder informações e estar 
sempre disponível ao uso. 
 

3. Arquitetura, Infraestrutura e Design do Sistema 

 

O projeto será dividido em 3 (três) frentes, um webservice para inserção, 
consulta e gerenciamento das informações coletadas pelo aplicativo, o aplicativo que 
inserirá informações no webservice e um sistema que terá foco em gerar análises de 
fácil interpretação sobre os dados (BI). Cada uma dessas frentes terá seu próprio 
repositório GIT, estes subprojetos serão armazenados no serviço GitHub. O 
gerenciamento de pacotes dos projetos, será feito pelo Node Package Manager 
(NPM) e Maven, para o aplicativo e o webservice respectivamente, e para 
automatizar processos, construir versões e testar o projeto, será utilizado a 
ferramenta Jenkins. Todo o ambiente de desenvolvimento e teste de aplicação será 
feito utilizando recursos da TI/Unicesumar. 
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3.1 Infraestrutura 

3.1.1 Back-end (Aplicação) 

 
A vertente Back-end do sistema será uma API (Application Programming 

Interface) de arquitetura REST, com acesso limitado à apenas usuários cadastrados 
no sistema. Ele será desenvolvido em Java, utilizando Spring Boot, como framework. 
Como SGBD de escolha, utilizar-se-á o POSTGRES. Para facilitar a manutenção e 
instalação do serviço, será utilizado o sistema de conteinerização Docker, através de 
um "Docker-compose", o serviço e o SGBD deverão ter seus próprios contêineres. A 
plataforma alvo de desenvolvimento e produção do serviço será o Linux para 
Servidores. 

 

3.1.2 Front-end (Aplicação Mobile) 

 
Para desenvolvimento da aplicação mobile, será utilizado ferramentas para 

desenvolvimento de aplicativos web (PWA, do inglês, progressive web app) que 
funcionam como webapps convertidos em aplicativos nativos, em específico, é 
utilizado o framework React juntamente de tecnologias como PWA-Builder. 
 Foi escolhido essa plataforma pela fato da mesma suportar sistemas Web 
desktop e mobile, junto com a possibilidade de se gerar um aplicativo mobile para 
diversas plataformas ao mesmo tempo. 
 

3.1.3 Front-end (Aplicação BI) 

 
A aplicação com enfoque em Business Inteligence será embasada na 

ferramenta Power BI da Microsoft, sendo fornecida através de um portal ou site 
dentro do servidor de aplicação, sendo acoplado ao sistema.  
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3.2 Protótipos 

 

Caso de uso 
associado: Manter 
acesso; 

Objetivo da tela: 
Efetuar login; 

 

 

Caso de uso 
associado: Manter 
ficha, manter acesso e 
manter BI; 

Objetivo da tela: 
Direcionar acesso a 
ficha, BI, configuração 
ou logout; 

 

 

Caso de uso 
associado: Manter 
ficha, enviar ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir uma breve 
visualização dos 
dados da ficha, editar, 
criar e acessar a ficha. 
Além de permitir o 
envio da ficha e 
visualização online; 
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Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha, obter 
localização GPS; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
endereço e 
preenchimento com 
localização do GPS; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
identificação do 
paciente; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente ao 
estado inicial; 
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Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a vias 
aéreas, ECG, 
respiração e 
circulação; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
neurologia e traumas; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente à 
abdômen, ginecologia 
e queimaduras; 
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Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
sinais vitais e 
parâmetros evolutivos; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
evolução e conduta; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
hipóteses 
diagnósticas; 
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Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente a 
recusa de 
atendimento; 

 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Permitir 
preenchimento dos 
dados referente ao 
destino e observações 
importantes; 

 

Caso de uso 
associado: Enviar 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Botão que permite a 
realização do envio da 
ficha; 

 

Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Campo que permite 
pesquisar campos na 
ficha; 
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Caso de uso 
associado: Preencher 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Informativos que 
permite visualizar 
estado de 
preenchimento e 
progresso; 

 

Caso de uso 
associado: Manter 
ficha; 

Objetivo da tela: 
Campo que permite 
pesquisar ficha 
preenchidas; 

 

 

3.3 Diagrama de classe 

O diagrama de classe contempla apenas as classes de persistência e suas 
associações, as demais classes presentes na arquitetura REST, como 
“controllers”, “services” e “repositories” estão omitidos. Todos os métodos 
“getters” também foram omitidos do diagrama para melhor organização, 
mantendo apenas métodos essenciais. 

Observação: todas as classes de persistência “extends” BaseEntity, 
responsável pelo controle de ids, data de criação e alteração da entidade. 
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Visão geral do diagrama 
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Visão parcial do diagrama 
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Visão parcial do diagrama 
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Visão parcial do diagrama 
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Visão parcial do diagrama 
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3.4 Modelo Entidade Relacional 

 

Visão geral do modelo 

 

OBS: Na sequência estão presente as visões parciais do respectivo modelo. 
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4. Glossário 

 

BI Inteligência de negócios (ou Business Intelligence, em 
inglês). 

DOCKER Software para virtualização e conteinerização de sistemas 
operacionais  

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

STAKEHOLDER
S 

Stakeholder (em português, parte interessada ou 
interveniente). 

GIT Sistema de controle de versões distribuído. 

NODE 
PACKAGE 
MANAGER  

Gerenciador de pacotes para a linguagem de programação 
JavaScript. 

MAVEN Ferramenta de gerenciamento e compreensão de projetos 
de software. 

JENKINS Ferramenta de integração contígua usada para construir 
(compilar, testar) código e implementá-lo na produção. 

TI Tecnologia da Informação. 

BACK-END  Sistema responsável pela regra de negócios, webservices 
e APIs de uma aplicação. 

WEBSERVICE Solução utilizada na integração de sistemas e na 
comunicação entre aplicações diferentes. 

API  Interface de Programação de Aplicações (ou Application 
Programming Interface, em inglês). 

REST Representational State Transfer (REST), em português 
Transferência de Estado Representacional. 

FRAMEWORK Abstração que une códigos comuns entre vários projetos 
de software. 

JAVA Linguagem de programação orientada a objetos. 

SGBD  Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) — 
do inglês Database Management System (DBMS). 

POSTGRES Sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. 

LINUX  Sistema operacional. 

FRONT-END  Interface de interação com o usuário. 

PWA Progressive Web App, aplicativo web que após acessado 
uma vez através da internet permite que o acesso ao 
aplicativo possa ser feito como um aplicativo nativo. 

WEBAPPS  Aplicação acessada pela WEB (geralmente um 
navegador); 

REACT  Biblioteca JavaScript. 

ER Entidade relacional. 
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APÊNDICE B – ARTEFATOS E EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DO MVP 
 

 
ARTEFATOS E EVIDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 
 
 

1.Interfaces desenvolvidas 

 
Abaixo estão imagens que demonstram e evidenciam o resultado final do 
desenvolvimento do aplicativo MVP: 
 
 
 

 



65 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 
 



79 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 
 



82 

 

 

 

 

 

 
 
 



83 

 

 

 

 

 

2.  Protótipos antigos desenvolvidos: 

 
2.1. Revisão 1: 

 
Abaixo estão imagens que demonstram e evidenciam a primeira versão da interface 
designada para o aplicativo do SAMU, é importante notar que não havia ainda uma 
palheta de cores definida ou como a ficha seria preenchida, assim este design serviu 
uma apresentação e alinhamento de expectativas com o stakeholder (Por isso 
também só contém três telas). 
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2.2. Revisão 2: 
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A Partir dessa revisão, já se havia um ideia e expectativa de como o aplicativo 
deveria parecer, foi pedido por parte do stakeholder a mudança da cor do sistema, e 
já se tinha em mente como o preenchimento da ficha seria realizado, porém 
incompletamente. 

Diante dessa versão para a versão final dos protótipos, além do restante das 
telas serem adicionadas, a versão final mudou novamente o esquema de cores, 
moveu o indicador de progresso para a barra lateral, reorganizou as seções da ficha 
e trocou o texto de algumas labels. 
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APÊNDICE C – JSON PARA COMUNICAÇÃO DE FICHAS:
{   
  "abdomen":{   
    "contratura":false, 
    "defesa":true, 
    "dor":true, 
    "preenchido":true 
  }, 
  "circulacao":{   
    "choque":"Séptico", 
    "dorToracica":"Típica", 
    "edema":"Palpebral", 
    "palidezPele":"Pálida", 
    "paradaCardioRespiratoria":false, 
    "preenchido":true, 
    "pressaoArterial":"Hipotensão", 
    "pulso":"Irregular", 
    "temperaturaPele":"Quente", 
    "umidadePele":"Úmida" 
  }, 
  "data":"2018-10-16T14:10:29.000Z", 
  "destino":{   
    "endereco":{   
      "bairro":"", 
      "complemento":"", 
      "coordenadaMargem":0, 
      "coordenadaX":0, 
      "coordenadaY":0, 
      "descricao":"Casa", 
      "municipio":"", 
      "numero":0, 
      "preenchido":false, 
      "referencias":"", 
      "rua":"" 
    }, 
    "dataHora":"2018-10-
16T14:10:29.668Z", 
    "observacoes":"Aquilo que foi dito", 
    "profissionalReceptor":{   
      
"assinatura":"data:image/png;base64,z
xc...==", 
      "pessoa":{   
        "idade":0, 
        "nome":"Pessoa XYZ", 
        "rg":"", 
        "sexo":"", 

        "telefone":"" 
      } 
    }, 
    "preenchido":true 
  }, 
  "ecg":{   
    "descricao":"Descrevendo o 
problema", 
    "nivelObstrucao":"Coronária", 
    "preenchido":true 
  }, 
  "emProgresso":true, 
  "endereco":{   
    "bairro":"Vila Santo Antônio", 
    "complemento":"Sala 2", 
    "coordenadaMargem":0, 
    "coordenadaX":-23.4106652, 
    "coordenadaY":-
51.932236499999995, 
    "descricao":"", 
    "municipio":"Maringá", 
    "numero":510, 
    "preenchido":true, 
    "referencias":"Perto do lugar XYZ", 
    "rua":"Rua Dez de Maio" 
  }, 
  "enviada":false, 
  "estadoAtual":{   
    "estadoAtual":"Moderado [Estável]", 
    "preenchido":true 
  }, 
  "estadoInicial":{   
    "estadoInicial":"Moderado [Estável]", 
    "inicioSintomas":"Menos de 1 hora", 
    "preenchido":true, 
    "principaisQueixas":{   
      "alergias":{   
        "ativo":true, 
        "detalhes":"Umas alergias" 
      }, 
      "dificuldadeRespiratoria":{   
        "ativo":true, 
        "detalhes":"com chiado" 
      }, 
      "dor":{   
        "ativo":false, 
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        "detalhes":"" 
      }, 
      "febre":{   
        "ativo":false, 
        "detalhes":"" 
      }, 
      "nauseas":{   
        "ativo":false, 
        "detalhes":"" 
      }, 
      "outros":{   
        "ativo":false, 
        "detalhes":"" 
      }, 
      "tonturas":{   
        "ativo":true, 
        "detalhes":"" 
      }, 
      "vomitos":{   
        "ativo":false, 
        "detalhes":"" 
      } 
    } 
  }, 
  "evolucaoConduta":{   
    "descricao":"exemplo de descrição", 
    "preenchido":true 
  }, 
  "ginecologia":{   
    "abortamento":"Não", 
    "preenchido":true, 
    "metrorragia":false, 
    "parto":"Não" 
  }, 
  "hipotesesDiagnosticas":{   
    "preenchido":true, 
    "hipoteses":[   
      {   
        "cid":"4521", 
        "data":"2018-10-
16T14:17:47.959Z", 
        "descricao":"exemplo de 
descrição", 
        "numero":1 
      }, 
      {   
        "cid":"123AB", 

        "data":"2018-10-
16T14:17:57.512Z", 
        "descricao":"exemplo de 
descrição", 
        "numero":2 
      } 
    ] 
  }, 
  "id":"23c17693-de3b-41c5-a5bd-
5c5acc9f54e7", 
  "identificacaoDaUnidade":"ALPHA-
01", 
  "identificacaoPaciente":{   
    "contato":{   
      "pessoa":{   
        "idade":0, 
        "nome":"Maria Farias", 
        "rg":"", 
        "sexo":"", 
        "telefone":"(44)99999-9999" 
      }, 
      "tipos":{   
        "amigo":true, 
        "familia":false, 
        "medico":false, 
        "policia":false, 
        "socorrista":false, 
        "testemunha":false 
      }, 
    }, 
    "paciente":{   
      "idade":23, 
      "nome":"Jośe Silva", 
      "rg":"", 
      "sexo":"MASCULINO", 
      "telefone":"(99) 9999-9999" 
    }, 
    "preenchido":true 
  }, 
  "motivo":{   
    "historia":"Exemplo de história", 
    "motivo":"JSON para o backend", 
    "preenchido":true 
  }, 
  "neuro":{   
    "aberturaOcular":"A Voz", 
    "consciencia":"Sonolência", 
    "convulsao":true, 
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    "deficitMotor":"À Esquerda", 
    "deficitSensitivo":"À Direita", 
    "preenchido":true, 
    "pupilas":{   
      "pupilas":"Miose", 
      "reagente":true 
    }, 
    "respostaMotora":"Localiza Dor", 
    "respostaVerbal":"Confusa", 
    "sdMeningea":true 
  }, 
  "numeroOcorrencia":0, 
  "progresso":100, 
  "queimaduras":{   
    "cabeca":2, 
    "mid":2, 
    "mie":4, 
    "msd":1, 
    "mse":3, 
    "perineo":0, 
    "pescoco":1, 
    "preenchido":true, 
    "tant":4, 
    "tpos":3 
  }, 
  "recusaAtendimento":{   
    
"assinatura":"data:image/png;base64,z
xc...mCC", 
    "ativo":true, 
    "pessoa":{   
      "idade":0, 
      "nome":"João Farias", 
      "rg":"99.999.999-99", 
      "sexo":"", 
      "telefone":"" 
    }, 
    "preenchido":true 
  }, 
  "respiracao":{   
    "ausculta":"Sibilos", 
    "auxilioRespiracao":"Ventilação 
assistida aguda", 
    "enfisemaSubCutaneo":true, 
    "expansibilidade":"Superficial", 
    "hemoptise":true, 
    "mv":"Diminuição à esquerda", 

    "nivelRespiracao":"Insuficiência 
respiratória aguda", 
    "preenchido":true, 
    "ritmoIrregular":{   
      "ativo":true, 
      "ritmo":"100" 
    } 
  }, 
  "responsavel":{   
    "idade":0, 
    "nome":"Admin", 
    "rg":"", 
    "sexo":"", 
    "telefone":"" 
  }, 
  "sinaisVitaisParametrosEvolutivos":{   
    "medicoes":[   
      {   
        "data":"2018-10-
16T14:16:45.599Z", 
        "frequenciaCardiaca":{   
          "valor":112, 
          "ativo":true 
        }, 
        "frequenciaRespiratoria":{   
          "valor":100, 
          "ativo":true 
        }, 
        "glasgow":{   
          "valor":3, 
          "ativo":true 
        }, 
        "hgt":{   
          "valor":500, 
          "ativo":true 
        }, 
        "numero":1, 
        "pressaoArterialAlta":{   
          "valor":12, 
          "ativo":true 
        }, 
        "pressaoArterialBaixa":{   
          "valor":8, 
          "ativo":true 
        }, 
        "spo2":{   
          "valor":100, 
          "ativo":true 
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        }, 
        "temperatura":{   
          "valor":37, 
          "ativo":true 
        } 
      }, 
      {   
        "data":"2018-10-
16T14:17:15.662Z", 
        "frequenciaCardiaca":{   
          "valor":123, 
          "ativo":true 
        }, 
        "frequenciaRespiratoria":{   
          "valor":123, 
          "ativo":true 
        }, 
        "glasgow":{   
          "valor":2, 
          "ativo":true 
        }, 
        "hgt":{   
          "valor":700, 
          "ativo":true 
        }, 
        "numero":2, 
        "pressaoArterialAlta":{   
          "valor":18, 
          "ativo":true 
        }, 
        "pressaoArterialBaixa":{   
          "valor":7, 
          "ativo":true 
        }, 
        "spo2":{   
          "valor":80, 
          "ativo":true 
        }, 
        "temperatura":{   
          "valor":12, 
          "ativo":true 
        } 
      } 
    ], 
    "preenchido":true 
  }, 
  "traumas":{   
    "bacia":{   

      "contusao":false, 
      "escoriacao":false, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "coluna":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":false, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "cranio":{   
      "contusao":true, 
      "escoriacao":true, 
      "ferimento":true, 
      "fratura":true, 
      "laceracao":true, 
      "luxacao":true, 
      "seccao":true 
    }, 
    "face":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":true, 
      "ferimento":true, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "mid":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":false, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "mie":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":true, 
      "ferimento":true, 
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      "fratura":true, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "msd":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":false, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":true, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    }, 
    "mse":{   
      "contusao":false, 
      "escoriacao":false, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 

      "seccao":false 
    }, 
    "preenchido":true, 
    "torax":{   
      "contusao":true, 
      "escoriacao":true, 
      "ferimento":false, 
      "fratura":false, 
      "laceracao":false, 
      "luxacao":false, 
      "seccao":false 
    } 
  }, 
  "url":"", 
  "viasAereas":{   
    "motivoObstrucao":"Corpo 
estranho", 
    "nivelObstrucao":"Parcial", 
    "preenchido":true 
  }, 
  "numeroDeOcorrencia":123456 
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ANEXO 1 – FICHA DE ATENDIMENTO UTILIZADO EM SANTA CATARINA 
 

 


