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RESUMO

A Unidade de Tratamento Intensiva ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está nos Hospitais destinado a reserva de pacientes em estado grave de 
sobrevida, com necessidade de monitoramento 24 horas. A equipe multiprofissional de saúde se defronta com a necessidade de analisar e julgar 
clinicamente os resultados na UTI, tendo como principal ferramenta o MONITOR CARDIOPULMONAR, que monitora os sinais vitais do paciente. 
Pela importância descrita desse monitoramento na UTI, é essencial a prática dos estudantes de saúde com esse tipo de equipamento, para 
conhecer as variáveis monitoradas, sua análise e as ações corretivas e adequadas. Entretanto, a cada dia fica mais restrito o acesso dos 
estudantes de saúde aos ambientes de UTI, por vários motivos, como: segurança biológica, ruídos, movimentação de pessoas, etc. Esse projeto 
tem um caráter multidisciplinar envolvendo as áreas da Tecnologia da Informação e Saúde, unindo estudantes dos cursos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Enfermagem, beneficiando a prática acadêmica de todos. Esse projeto de pesquisa tem por objetivo o 
desenvolvimento de um SIMULADOR de monitor CARDIOPULMONAR para a análise e tomada de decisões através de um software via web e 
mobile, sem a necessidade de estar presente na UTI, proporcionando uma experiência de monitoramento de sinais vitais e tomadas de decisões 
aos estudantes de saúde. Por meio desse simulador é possível realizar atividades complementares, praticar simulações diretas de monitoramento 
e tomar decisões imediatas a qualquer mudança dos padrões dos sinais vitais do paciente virtual. O desenvolvimento dessa pesquisa e a 
implementação do projeto na área acadêmica visa auxiliar na formação dos futuros profissionais de saúde, nas residências médicas e nos estágios 
supervisionados. A natureza do problema desta pesquisa nos conduz ao uso da metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo foi 
criado para possibilitar o uso das funcionalidades do sistema proposto, visando gerar benefícios concretos para a comunidade acadêmica na área 
da saúde. Este projeto de iniciação científica também utilizou a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações para fortalecer o 
referencial teórico.  O projeto iniciou com uma pesquisa quantitativa, através de questionário fechado via web, com estudantes e professores do 
curso de enfermagem de uma instituição de ensino superior na cidade de Fortaleza-CE com a finalidade de avaliar a necessidade e viabilidade do 
projeto. Entre os pesquisados, 57,1% sentiam dificuldades de acessar às UTIs para atividades acadêmicas. Entre os estudantes, 73,3% relataram 
pouca ou nenhuma experiência em ambientes de UTI e entre todos os pesquisados, 85,7% consideraram importante e viável o desenvolvimento e 
uso de uma ferramenta tecnológica como apoio ao ensino na área da saúde em ambientes de UTI.  A partir desses resultados foi iniciado o 
desenvolvimento do SIMULADOR (software web e mobile. Foram executadas as etapas do desenvolvimento de um software: a) Especificação do 
sistema; b) Uso da linguagem UML (Unified Modeling Language); c) Levantamento dos requisitos de software; d) Reuniões com as partes 
interessadas no projeto; e) Mapeamento dos CASOS DE USO (Diagramas UML); f) Projeto do Banco de Dados usando MySql; g) Desenvolvimento 
da aplicação web usando linguagem de programação JAVA e h) Criação do App mobile para Android. O SIMULADOR (ambiente web e mobile) 
encontra-se em fase de testes, mas já beneficiando o grupo de estudantes selecionados para testar o projeto, que relatam as facilidades e 
benefícios da prática via simulador, mas também contribuem com o projeto fazendo críticas e dando sugestões para melhorar o uso da 
ferramenta e futura disponibilização em ambiente acadêmico.
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