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DR, 2.a série – No 133 de 13 de Julho de 2016

Sistema de Interligação de Dispositivos Médicos
Usando Normas IEEE
— Versão Provisória —
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“It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.”
Bill Gates
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Resumo —A sociedade a nı́vel mundial está cada vez mais ciente da crescente
percentagem da população que necessita de assistência médica, tanto por causa das
mudanças demográficas, quanto pela incidência de doenças crónicas, o que leva à
procura de formas eficazes de monitorizar a saúde. Isto reflete-se na elevada quantidade de dispositivos de saúde presentes hoje em dia no mercado capazes de enviar
informações remotamente. Assim, dispositivos como o oxı́metro usam o Bluetooth
ou outra tecnologia de transporte para enviar os resultados a uma estação-base representada por um telemóvel ou um computador onde os resultados podem ser vistos
e transmitidos para um profissional de saúde. Implementar uma estação-base capaz
de ler os dados provenientes de vários dispositivos pode ser problemático se cada
um deles utilizar tecnologias de transporte, protocolos de comunicação e formatos de
dados diferentes. Os programadores que utilizam estes dados para criar aplicações
e registos eletrónicos de saúde têm o trabalho dificultado se tiverem de lidar com
os detalhes da comunicação e dos vários formatos de dados. Várias organizações
investem os seus esforços a desenvolver e promover um conjunto de normas para os
fabricantes usarem nos seus dispositivos, com o objetivo de assegurar a interoperabilidade. Um exemplo disso são as normas IEEE 11073 que cada vez se tornam
mais populares entre fabricantes. Contudo, deverão sempre existir dispositivos que
usarão protocolos próprios. Neste trabalho pretende-se estudar toda a envolvente
das normas IEEE 11073 e, a partir de uma open-source que implemente estas normas pretende-se averiguar a sua compatibilidade com Raspberry Pi de modo a que
funcione como gestor dos dispositivos de medição dos parâmetros clı́nicos.
Palavras Chave: Dispositivos médicos, Interoperabilidade, Bluetooth, Norma IEEE
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11073, Raspberry Pi.
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Abstract —Society worldwide is increasingly aware of the growing proportion of
the population in need of medical assistance, both because of demographic changes
and the incidence of chronic diseases, which leads to the search for effective ways to
monitor health. This is reflected in the high number of health devices present in the
market today capable of sending information remotely. Thus devices like the oximeter use Bluetooth or other transport technology to send the results to a base station
represented by a mobile phone or a computer where the results can be viewed and
transmitted to a health professional. Implementing a base station capable of reading
data from multiple devices can be problematic if each uses different transport technologies, communication protocols, and data formats. Programmers who use this
data to create electronic health records and applications have their work hampered
if they have to deal with the details of communication and the various data formats.
Several organizations are investing their efforts to develop and promote a set of standards for manufacturers to use in their devices in order to ensure interoperability.
An example of this is the IEEE 11073 standards that are becoming increasingly popular among manufacturers. However, there should always be devices that will use
their own protocols. In this work we intend to study the entire environment of the
IEEE 11073 standards and, from an open source that implements these standards,
we intend to investigate its compatibility with Raspberry Pi in order to function as
a manager of the devices for measuring clinical parameters.
Key Words: Medical Devices, Interoperability, Bluetooth, Standards ISO/IEEE
11073, Raspberry Pi.
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Ao Fábio por estar sempre ao meu lado com a máxima paciência nos bons e maus
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1.1

Introdução

Contexto

Desde os primórdios até aos dias de hoje a medicina têm passado por incontáveis
transformações. Uma das que mais marcou esta área foi a revolução cientı́fica com a
introdução de modos de inteligibilidade, perspetivas e ângulos de visão inovadores,
com grande ênfase na área do diagnóstico e terapêutica [29].
Com a constante evolução do sector informático surge a medicina moderna representada pelo avanço tecnológico que nos dias de hoje tem gerado novas técnicas e
produtos com o objetivo de melhorar a área da medicina, elaborando meios cada
vez mais seguros em prol da saúde humana. Assim, para fazer frente as mudanças
demográficas que se verificam em todo o mundo, tal como o aumento da esperança
média de vida e consequente envelhecimento da população o que resulta no aumento
do número de pessoas com doenças crónicas e na sobrecarga dos recursos humanos,
fı́sicos e financeiros dos quais os centros médicos e hospitalares disponibilizam aos
seus utentes, foram desenvolvidas tecnologias capazes de permitir a mobilidade dos
dispositivos e ao mesmo tempo dos utilizadores, dado que facilmente efetuam as
leituras dos seus parâmetros fisiológicos no decorrer das suas vidas normais (por
1
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exemplo em casa ou no trabalho).
Após efetuar o registo dos respetivos parâmetros fisiológicos, segue-se o processo de
monitorização efetuado através da tecnologia Bluetooth que se encontra incorporada
no próprio dispositivo para enviar as respetivas leituras a uma estação-base representada por um telemóvel ou um computador, contudo, hoje em dia os dispositivos
que contém esta tecnologia já dispõem de uma aplicação própria. Mas, no caso
de um utilizador necessitar de obter dados de vários dispositivos não faz sentido
usar uma aplicação para cada um deles, pois está a sobrecarregar a própria estaçãobase. Neste caso coloca-se um problema, cuja origem é a falta de interoperabilidade
devido ao desenvolvimento dos diversos dispositivos com metodologias de fabrico
diferentes, isto significa que os dispositivos dispõem de protocolos de comunicação
próprios, os dados possuem formatos especı́ficos e encriptações diferentes para cada
tipo de dispositivo e de fabricante. Sendo este o contexto para o qual a famı́lia de
normas ISO/IEEE 11073 foram desenvolvidas, uma vez que é fulcral a normalização
dos procedimentos para obter o máximo potencial destes dispositivos.
Com a utilização da famı́lia de normas ISO/IEEE 11073 é possı́vel garantir a interoperabilidade entre os dispositivos, de modo a que a troca de informação seja
fiável e o número de ferramentas de diagnóstico seja menor. É também uma maisvalia para um programador que desenvolva aplicações de registo eletrónico de saúde
(EHR-Electronic Health Record) ter esta informação coerentemente, estruturada e
acessı́vel de igual forma, independentemente do tipo de dispositivo, da marca ou
modelo.
Assim, este trabalho dá especial destaque ao estudo das normas ISO/IEEE 11073,
a todas as suas envolventes e em averiguar a sua compatibilidade com um minicomputador, o Raspberry Pi, de modo a que funcione como gestor de dispositivos de
medição de dados, onde processa e armazena os mesmos.

1.2. OBJETIVOS

1.2

3

Objetivos

Esta dissertação pretende salientar a importância do desenvolvimento de equipamentos que visem, eficazmente, facilitar a monitorização dos sinais fisiológicos no
diagnóstico e vigilância, segundo a norma ISO/IEEE 11073. Pressupõe a realização
dos seguintes objetivos:
- Estudar e analisar toda a envolvente da norma ISO/IEEE 11073 de forma a
contribuir para a sua divulgação;
- Levantamento de software que implemente a norma ISO/IEEE 11073 em Linux;
- Estudar a viabilidade do uso de frameworks open-source existentes, de forma
a averiguar se é possı́vel implementar a norma ISO/IEEE 11073 no Raspberry
Pi

1.3

Motivação

O principal fator de motivação é a área na qual está inserida esta dissertação, mais
concretamente nos dispositivos de medição de sinais vitais por serem uma mais-valia
para a saúde dos utilizadores e das pessoas que os rodeiam, uma vez que permite a
visualização dos dados instantaneamente e devido a sua portabilidade pode fazê-lo
em qualquer local sem a necessidade de deslocamentos aos centros de prestação de
cuidados de saúde.
Outro fator foi contribuir para a divulgação da famı́lia de normas ISO/IEEE 11073
e sua generalização nos dispositivos móveis através dos testes sobre um equipamento
de gestão de dispositivos ligados em modo concorrencial.
Por fim, o facto de existirem grupos de trabalho a desenvolver projetos similares e
em parceria com a University of Applied Sciences Technikum Wien, onde a equipa

4
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de orientação tem trabalhos em conjunto nesta área.

1.4

Estrutura do documento

O presente documento encontra-se dividido em cinco capı́tulos. Neste capı́tulo é feita
a introdução ao tema bem como exposta a motivação e os objetivos do trabalho.
O Capı́tulo 2 inicia-se com uma abordagem aos dispositivos médicos de recolha
de dados, assim como à interoperabilidade que lhes deve estar associada. Neste
contexto faz-se ainda um estudo das organizações com maior relevo responsáveis
por introduzir normas na área da saúde.
O Capı́tulo 3 descreve o tipo de tecnologia utilizada para efetuar a comunicação dos
dados e a norma IEEE 11073.
No Capı́tulo 4 serão apresentados os materiais e métodos utilizados na implementação
bem como toda a metodologia usada.
A finalizar a dissertação, no capı́tulo 5, faz-se uma discussão dos resultados, tecem-se
algumas conclusões e apresentam-se algumas sugestões de trabalho futuro.

2

Dispositivos Médicos e
Interoperabilidade

Na área da medicina tornou-se vital o uso dos dispositivos médicos. Assim, este
capı́tulo inicia-se com a descrição dos dispositivos médicos e o modo como eles são
utilizados, o que torna crucial a análise da interoperabilidade. Por fim, retrata as
organizações que promovem o uso de normas para a interoperabilidade na área da
saúde, dando principal destaque à Personal Connected Health Alliance.

2.1

Dispositivos médicos

Desde há vários anos que o ser humano tem procurado melhorar a qualidade de
vida, nomeadamente no que diz respeito à saúde, recorrendo mais frequentemente a
dispositivos para averiguar as alterações dos próprios parâmetros fisiológicos.
Os dispositivos médicos são alusivos a qualquer equipamento ou material que é
usado para diagnosticar, monitorizar, tratar, prevenir ou aliviar uma doença, lesão,
condição ou deficiência em seres humanos. Cujo principal efeito pretendido no ser
humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos,
embora a sua função possa ser apoiada por estes meios [18].
5
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Muitos de nós utilizam dispositivos médicos no dia-a-dia, como o termómetro utilizado para medir a temperatura do corpo ou o o medidor de glicose que um diabético
usa para regular a sua doença. O oxı́metro, o pedómetro ou até mesmo a balança
também são considerados dispositivos médicos. Este tipo de dispositivos têm uma
importância significativa na área da saúde e bem-estar pois permitem uma constante
monitorização do estado fisiológico do utilizador.
O grande objetivo dos dispositivos médicos eletrónicos consiste nas suas aptidões
para efetuar leituras e envia-las em tempo real para uso médico. Estes deram origens
aos dispositivos pessoais de saúde (PHD-Personal Health Device) que se distinguem
pela sua portabilidade, pois facilmente se adaptam a qualquer tipo de ambiente, nomeadamente, na atividade fı́sica, monitorização de bem-estar, vigilância doméstica
da saúde e aplicações móveis [32]. De seguida são apresentados alguns exemplos de
cenários onde estes dispositivos estão inseridos (figura 2.1):

Figura 2.1 – Esquema de recolha de dados (Adaptada de [27]).

2.1. DISPOSITIVOS MÉDICOS

7

• Exemplo 1: Um individuo com uma doença crónica, isto é, de progressão lenta
como é o caso da hipertensão ou de diabetes, se adquirir o dispositivo médico
que necessita para efetuar a recolha periódica dos próprios dados, neste caso,
um medidor de pressão arterial ou um medidor de glicose mais facilmente se
autocontrola e é controlado pelo médico. Primeiro estes dados são transmitidos para um telemóvel ou computador e posteriormente são reencaminhados
para a unidade hospitalar. Desta forma, o médico responsável pelo seu acompanhamento consegue monitorizar a evolução do estado de saúde do paciente
sem necessidade de deslocamento por ambas as partes.
• Exemplo 2: Um paciente que se encontra internado numa unidade hospitalar necessita de uma leitura constante de dados para analise da sua evolução.
Assim, os profissionais de saúde efetuam as recolhas necessárias (eletrocardiograma ou medidor de batimentos cardı́acos, por exemplo) que serão transmitidas para uma estação base, onde está armazenada toda a informação do
paciente, bem como todas as leituras já efetuadas. De forma autónoma deverá
fazer a analise consoante os registos obtidos e os estipulados. No caso de a
diferença entre eles indicar um agravamento do estado do paciente, irá emitir
um alertar para os responsáveis tomarem as medidas necessárias.
Desta forma é possı́vel os utilizadores monitorizarem as suas condições de saúde, o
que não implica que o público-alvo tenha necessariamente algum tipo de problema.
Podem ainda adaptar-se a populações envelhecidas, sedentarismo, ou com acesso
restrito as instalações dos profissionais de saúde, evitando as idas frequentes aos
centros hospitalares, mas sentindo-se sempre acompanhados. Assim, a sua utilização
é uma mais-valia uma vez que apresenta [35]:
- Rápidas e eficazes atualizações dos dados;
- Eliminação da necessidade de introduzir manualmente os dados de cada paciente;
- Menor erro humano;
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- Maximizar o tempo útil de vida das pessoas, aumentando a sua autonomia,
mobilidade e confiança;
- Evita os deslocamentos do paciente e dos seus familiares.
Neste seguimento existem dois termos importantes [3]:
• eHealth, que se refere ao uso da tecnologia da informação e comunicação e dos
dispositivos eletrônicos de saúde, incluindo a telemedicina. Permitindo um
acompanhamento aos pacientes mais eficaz, tendo em conta a diminuição das
distâncias geográficas causada pela monitorização remota.
• mHealth, que se refere as tecnologias de mobilidade em saúde, surgiu de modo
a complementar a eHealth, uma vez que fazem uso de dispositivos móveis para
efetuar a vigilância, enviar alertas de medicação ou avisos de consulta aos
pacientes, para além de estabelecer uma linha direta entre estes e a equipa
médica que podem agir de forma preventiva em vez de paliativa.
Tipicamente cada dispositivo utiliza um protocolo de comunicação próprio, os dados recebidos seguem formatos especı́ficos e diferentes encriptações para cada tipo de
dispositivo, marca e modelo. Assim, no que toca ao desenvolvimento de leitores ou
aplicações para os dados obtidos, existe um enorme problema que diz respeito à interoperabilidade. O que dificulta a utilização destes dispositivos em simultâneo, pois
tornam o processamento da informação mais intenso, exaustivo e potencialmente
problemático.

2.2

Interoperabilidade

A interoperabilidade é um termo transversal a diversos domı́nios tecnológicos sendo
amplamente utilizado pela indústria das tecnologias de informação e comunicação.
Existem várias definições de interoperabilidade que são fornecidas pelas diferentes
organizações [16]. Contudo, na área da saúde as que mais se destacam são:
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• International Organization for Standardization (ISO) - Fundada em
1947, é uma organização internacional independente constituı́da por 162 órgãos
nacionais de normalização e tem por objetivo promover o desenvolvimento de
normas internacionais voluntárias, consensuais e importantes para o mercado
que apoia a inovação [15].
Esta organização define a interoperabilidade como “a capacidade de comunicar, executar programas, ou transferir dados entre várias unidades funcionais
de uma forma que requeira pouco ou nenhum conhecimento das caracterı́sticas
dessas unidades por parte dos utilizadores”. Esta definição destaca-se o facto
de o utilizador não necessitar de estar consciente dos detalhes das comunicações
[31].
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Fundada
em 1963, é a maior organização profissional do mundo dedicada a inovação tecnológica em benefı́cio da humanidade. Com colaboradores residentes em mais
de 160 paı́ses a impulsionar a funcionalidade, a capacidade e a interoperabilidade de uma ampla gama de produtos e serviços que transformam a forma
como a sociedade vive, trabalha e se comunica [9].
O IEEE descreve a interoperabilidade como sendo “a habilidade de dois ou
mais sistemas ou componentes de trocar informações e usar a informação que
foi trocada” [34].
• European Committee for Standardization (CEN) - Concebida em 1961, é
constituı́da por 34 paı́ses membros que cooperam em conjunto para desenvolver normas europeias de forma a garantir a qualidade, o desempenho e a
interoperabilidade das mais recentes técnicas e tecnologias. Ajudam a proteger o meio ambiente, bem como a saúde e a segurança dos consumidores e
dos trabalhadores. O CEN apoia o sistema internacional de normalização e
coopera com a ISO, a fim de evitar a duplicação de normas e alcançar uma
aceite em todo o mundo [13].
A CEN não possui uma definição concisa da interoperabilidade apenas trabalha
de forma a alcança-la.
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Com isto, é possı́vel concluir que a interoperabilidade pode ser vista como um termo
que tem interpretações diferentes consoante a organização, o domı́nio tecnológico e
as tecnologias utilizadas. No entanto a definição mais utilizada no mundo industrial
é a da European Telecommunications Standards Institute (ETSI) que define a interoperabilidade como a capacidade de dois sistemas para interoperar usando o mesmo
protocolo de comunicação [39]. E segundo este instituto a interoperabilidade pode
ser dividida em quatro categorias, técnica, sintática, semântica e a organizacional
(figura 2.2).

Figura 2.2 – Nı́veis de Interoperabilidade (Adaptada de [39]).

A interoperabilidade técnica é normalmente associada a componentes, sistemas e
plataformas de hardware e software que permitem a comunicação máquina-máquina
(M2M - machine-to-machine). Sendo muitas vezes centrada em protocolos de comunicação e nas infraestruturas tecnológicas.
A interoperabilidade sintática é frequentemente associada aos formatos de dados e
as mensagens transmitidas através de protocolos de comunicação necessitam de ter
uma sintaxe e codificação bem definida.
A interoperabilidade semântica geralmente está associada ao significado de conteúdo
e diz respeito à interpretação humana e não à máquina do conteúdo. Assim, a
interoperabilidade neste nı́vel significa que existe uma compreensão entre as pessoas
do significado do conteúdo que está a ser trocado.
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A interoperabilidade organizacional, como o próprio nome indica, refere-se à capacidade que as organizações possuem para comunicar eficazmente e transferir dados significativos de informação entre si, mesmo que utilizem uma variedade de sistemas de
informação diferentes em diferentes nı́veis de infraestruturas, de regiões geográficas
e culturas. A interoperabilidade organizacional pode ser um pouco complexa pois
depende do sucesso das três interoperabilidades (técnica, sintática e semântica).
Assim, para ultrapassar este problema referente a interoperabilidade as organizações
CEN, ISO e IEEE uniram-se para desenvolver e manter um grupo de normas na área
dos dispositivos médicos, o que originou a norma CEN ISO/IEEE 11073. Esta norma
é constituı́da por um conjunto de outras normas para a comunicação entre diversos
tipos de aparelhos e definem um formato de dados consistentes. Estes dados podem
ser transmitidos e interpretados independentemente do tipo, modelo ou marca que
o dispositivo possua sem a necessidade de alterar o próprio hardware e/ou software.
Atualmente denominada por norma IEEE 11073 regula a captura automática e detalhada dos dados eletrónicos de informações de sinais vitais e de dados operacionais
do dispositivo. A Continua Health Alliance é uma das organizações que recorre a
esta norma para então resolver o problema causado pela “interoperabilidade”.

2.3

Organizações que promovem o uso da norma
para a interoperabilidade na área da saúde

Na área da saúde a interoperabilidade é um termo crucial uma vez que causa
inúmeros desafios que devem ser enfrentados dada a complexidade dos dados nesta
área. Assim, o desenvolvimento da norma é um processo demorado e a sua adoção
ainda mais, pois deve garantir a segurança e a confidencialidade dos dados do paciente, caso contrário a fiabilidade pode ser posta em causa. Existem várias organizações com intuito de desenvolver e melhorar o modo como os dispositivos médicos
e sistemas de informação partilham de forma segura os seus dados.

12

2.3.1
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Integrating the Healthcare Enterprise

A Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) fundada em 1997 é uma iniciativa
internacional impulsionada por profissionais de saúde e da indústria para melhorar
a forma como os sistemas informáticos em saúde partilham as informações. Assim,
a IHE é uma organização sem fins lucrativos destinada a estimular a integração dos
sistemas de informação que apoiam as instituições de saúde modernas, melhorando
a forma como os sistemas informáticos no sector da saúde partilham as informações
de modo a garantir que, no cuidado dos pacientes, todas as informações necessárias
para decisões médicas sejam corretas e disponı́veis para os profissionais de saúde.
A IHE é organizado por domı́nios clı́nicos e operacionais que incluem áreas de especialidades clı́nicas, como radiologia, cardiologia e cuidados com os olhos, bem como
áreas operacionais como infraestrutura de tecnologia informática e coordenação de
atenção ao paciente. Cada domı́nio consiste em um conjunto de planificações, cujas
tarefas principais incidem na identificação dos importantes problemas de interoperabilidade a serem abordados.
Uma parte fundamental do processo de desenvolvimento da IHE são os eventos
de teste agendados regularmente, denominados “Connectathons”. Esses eventos
fornecem um fórum prático para fornecedores e desenvolvedores para testar suas
implementações das especificações IHE e verificar a interoperabilidade com as implementações de outros fornecedores.
A IHE é composta por mais de 195 organizações membros de todo o mundo empenhadas em melhorar a interoperabilidade dos sistemas de informação médica promovendo o uso estruturado de normas já existentes como é o caso do HL7 (Health
Level 7) e do DICOM para atender às necessidades clı́nicas especificas[14]. A partir
de 2008, colabora com a Continua Health Alliance [12].
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2.3.2

Personal Connected Health Alliance

A Personal Connected Health Alliance (PCHA) é uma associação sem fins lucrativos,
fundada em 2014, mais conhecida por Continua Health Alliance, uma vez que, em
conjunto com a Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)
e a mHealth SUMMIT são os responsáveis pela sua existência [10]. A Continua
Health Alliance foi fundada em 2006 com o objetivo de desenvolver um sistema
para oferecer cuidados de saúde pessoais e individuais. Com igual objetivo a PCHA
torna a saúde e o bem-estar uma parte sem esforço na vida diária dos indivı́duos
através de dispositivos de saúde interoperáveis que facilitam um melhor atendimento,
capacitam os consumidores, melhoram os resultados e diminuem os custos gerais de
saúde. Possui mais de 240 empresas associadas em todo o mundo nas áreas dos
serviços de saúde e da tecnologia. Sendo a Philips, Intel, Oracle, Fujitsu, Orange,
Roche Diagnostics, Sharp e UnitedHealth Group algumas das suas organizações mais
dinâmicas e bem-sucedidas [10].
A PCHA publica e promove as Diretrizes Design Continua (CDG-Continua Design
Guidelines) onde define interfaces interoperáveis que permitem um fluxo seguro,
através de uma arquitetura ponto-a-ponto, onde toda a informação viaja desde a
medição até a sua monitorização, eliminando a ambiguidade nas normas de saúde
subjacentes e garantindo a implementação consistente através da certificação do produto [8]. É executado um certificado rigoroso a todos os produtos que são lançados
no mercado e os que respeitam as normas definidos na CDG obtém o logótipo da
“Continua certified”. Assim, todos os dispositivos que receberem este logotipo serlhe-á garantido que é interoperável com qualquer outro produto certificado de igual
forma.
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Arquitetura da PCHA

Para ultrapassar as barreiras causadas pela falta de interoperabilidade de dados
e plataformas a PCHA desenvolveu uma arquitetura end-to-end, representada na
figura 2.3, onde é possı́vel observar os mecanismos para a transição da informação
desde a respetiva medição até ao registo eletrónico de saúde.

Figura 2.3 – Arquitetura da PCHA [23].

A arquitetura da PCHA distingue dispositivos (entidades fı́sicas), componentes (entidades lógicas) e interfaces (entidades lógicas) [25]. A figura 2.4 especifica as três
interfaces que constituem esta arquitetura e sistematiza um conjunto de normas
relevantes que asseguram a interoperabilidade entre sistemas. Assim, é de realçar
estas interfaces, no qual transita toda a informação:
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Figura 2.4 – Interfaces da arquitetura da PCHA [4].

• Personal Health Devices Interface – Esta interface é a responsável pela
troca de informações entre os sensores (PHD) também conhecidos por agentes
e os dispositivos que armazenam toda a informação recebida conhecidos por
Personal Health Gateway (PHG) ou manageres. A IEEE desenvolveu a famı́lia
de normas Personal Health Device IEEE 11073 para abordar especificamente
a interoperabilidade dos diversos dispositivos médicos (por exemplo, oxı́metro,
termómetro e medidores de pressão arterial) com ênfase no uso pessoal e num
modelo de comunicação mais simples, a fim de garantir que o utilizador dos
dados saiba exatamente o que foi medido, quando foi medido e como foi medido e que esta informação não se perca, pois é transportado dos agentes,
através do manager e, em ultima instância, para o registo eletrónico de saúde
(EHR). As Diretrizes da Design Continua suporta a transmissão segura dos
dados de saúde pessoal baseados nas normas IEEE 11073 desde os sensores
aos dispositivos de armazenamento através de uma escolha especı́fica de redes, tais como, TAN, PAN ou LAN, onde estabelecem a conetividade através
do NFC, USB, ZigBee, Bluetooth, Bluetooth Smart, WiFi, RFID e Ethernet.
Assim, a confidencialidade, a integridade e a autenticação dos dados em toda
a interface dos dispositivos pessoais de saúde são obtidos através da tecnologia
de comunicação de rede subjacente associada a cada dispositivo. Por exemplo,
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o transporte Bluetooth utilizaria os mecanismos próprios para o emparelhamento de entrada, de passagem, modelos de associação, geração de chaves e
criptografia. Relativamente a quantidade de atributos que cada dispositivo
transmite é limitada através da PCHA e da comunidade responsável por selecionar os dados a obter nos serviços de saúde. No caso do oxı́metro tem a
capacidade de emitir a taxa de oxigénio do sangue e a frequência cardı́aca,
bem como toda a informação referente ao próprio dispositivo (tipo, modelo
e/ou marca) e o estado de eventos como as atualizações e configurações, no
entanto os dados transmitidos são limitados consoante os atributos mı́nimos
que necessitam [11].
• Services Interface – A interface de serviços permite a passagem dos dados
alocados no manager para os serviços de saúde a fim de fornecer o upload de
observações do dispositivo, troca de questionários e respostas, gestão de consentimento (como a informação que o paciente concede aos seus profissionais
de saúde), troca de capacidades (quantidade de informação que devem ser préconfigurada em um dispositivo para obter interoperabilidade plug-and-play) e
as sessões persistentes autenticadas (permitem ligações seguras e persistentes
mesmo se a largura de banda, a energia e os recursos Internet Protocol forem limitados ou intermitentes, os canais permanecem no mesmo local até a
transmissão ser concluı́da) sobre uma WAN (Wide Area Network), visto que
a distância de comunicação não é limitada como na interface anterior. De
modo a garantir a interoperabilidade deverão ser utilizadas as normas HL7,
as especificações IHE, e fornecer orientações de implementação e certificação
de interface. A arquitetura delineada pela norma IEEE 11073 termina nesta
interface, no entanto a arquitetura da Continua contem mais uma interface, a
HIS [11, 26].
• Healthcare Information System Interface – Por fim, esta interface fornece a troca de registos eletrónicos de saúde onde utilizam um PHMR (Personal Healthcare Monitoring Report) baseado em HL7 para agregar e entregar informações pessoais de monitorização de saúde para sistemas de registos
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médicos eletrónicos, incluindo a representação das medidas capturadas pelos
dispositivos.

2.4.1

Dimensão e topologia da arquitetura da continua

A distinção entre as diferentes interfaces baseia-se nas dimensões de arquitetura.
A figura 2.5 representa essas dimensões juntamente com as restrições de topologia,
sendo esta uma das finalidades da arquitetura da Continua, assim [25]:

Figura 2.5 – Dimensão e topologia da arquitetura da Continua [25].

- TAN-IF: Interface entre dispositivos de saúde da rede de área de toque (TAN),
como por exemplo o Near-Field Comunications (NFC), e os dispositivos de
hospedagem de aplicação (AHDs). Quanto a topologia os dispositivos TAN
“pode servir” 0 ou 1 AHD ao mesmo tempo.
- PAN-IF: Interface entre dispositivos de saúde da rede de área pessoal (PAN)
e AHDs. Alguns dos exemplos desta comunicação são o USB e o Bluetooth.
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Quanto a topologia os dispositivos PAN “pode servir” 0 ou 1 AHD ao mesmo
tempo.
- LAN-IF: Interface entre dispositivos de saúde da rede de área local (LAN) e
AHDs. Como a LAN possui diversos dispositivos interligados entre si, a sua
topologia “pode servir” 0 ou mais aplicativos AHDs ao mesmo tempo.
- WAN-IF: Interface entre AHDs e a rede de área ampla (WAN). Quanto a
topologia o dispositivo WAN “pode servir” 0 ou mais AHD ao mesmo tempo
e “pode usar” 0 ou mais HRN dispositivos ao mesmo tempo.
- HRN-IF: Interface entre dispositivos de saúde WAN e a rede de registo de
saúde (HRN). Relativamente a topologia o dispositivo HRN “pode servir” 0
ou mais dispositivos WAN ao mesmo tempo.

Ainda relativamente a topologia, um dispositivo de hospedagem de aplicativo “pode
usar” 0 ou mais dispositivos TAN, PAN, LAN, WAN ao mesmo tempo.

2.4.2

Enquadramento do trabalho na arquitetura da PCHA

Embora a PCHA permita o uso de várias conetividades entre os dispositivos de
recolha de dados e de monitorização, procedeu-se à escolha do Bluetooth devido ao
aumento progressivo dos dispositivos médicos que incluem esta tecnologia em relação
as restantes conectividades o que demonstra ser a tecnologia de eleição no campo dos
dispositivos médicos. Isto acontece porque a especificação Bluetooth já cobre perfis
de comunicação especialmente adaptados à troca de dados com dispositivos médicos,
garantindo assim a interoperabilidade [21]. Apesar de possuir alguns fatores menos
bons como é o caso da taxa de transmissão ser lenta comparativamente o Wi-Fi,
no entanto os fatores positivos prevalecem um vez que faz menor uso da bateria e
permite melhores ligações dado que não tem problemas de ruı́do ou interferência.
Esta dissertação centra-se no troço da arquitetura da PCHA representado na figura 2.6, tendo especial interesse saber o modo como a tecnologia Bluetooth e as
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normas ISO/IEEE 11073 operam, pois são os mecanismos utilizados para esta implementação.

Figura 2.6 – Enquadramento do trabalho na arquitetura da PCHA [2].

3

Tecnologia e norma para a
comunicação dos dados dos
dispositivos médicos

Esta dissertação dá especial destaque à interoperabilidade entre os dispositivos de
medição o que torna fundamental conhecer o modo como a comunicação é efetuada.
Para enquadrar estes dispositivos num ambiente hospitalar recorreu-se à tecnologia
Bluetooth e à norma ISO/IEEE 11073 como protocolo de comunicação base para o
sistema. Assim, este capı́tulo encontra-se organizado em três secções, a especificação
da tecnologia Bluetooth, da norma ISO/IEEE 11073 e do Bluetooth Health Device
Profile na qual esquematiza o modo como é feita a comunicação dos dados.

3.1

Tecnologia Bluetooth

No ano de 1994 a empresa de telecomunicações Ericsson com intuito de substituir
os cabos desenvolveu a tecnologia Bluetooth a partir da comunicação por rádio
frequência. Apercebendo-se do potencial desta tecnologia a Special Interest Group
(SIG) que era constituı́da pela Ericsson, Nokia, Toshiba, Intel e IBM desenvolveu e
licenciou as especificações do Bluetooth [17].
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios, de curto alcance (geralmente
não excede os 100 metros) e em tempo real. As caracterı́sticas que tornam esta
21
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tecnologia tão apelativa são a sua robustez, baixo consumo e baixo custo. Ao longo
dos anos tem sido desenvolvidas novas versões tendo em conta o aparecimento de
novas necessidades, sendo o Bluetooth 5 a mais recente. A partir da especificação 4.0
da tecnologia, existem dois tipos de sistemas: Bluetooth Classic e o Bluetooth Low
Energy (BLE). A descoberta e o estabelecimento da ligação entre os dispositivos
são os principais mecanismos semelhantes que estes sistemas, no entanto, a sua
comunicação não é diretamente compatı́veis [7].
O Bluetooth Classic, é um tipo de tecnologia Bluetooth mais antigo, tendo sofrido ao
longo do tempo várias alterações. No modo Basic Rate (BR) a taxa de transmissão
é na ordem dos 721.2 Kbps enquanto que no modo Enhanced Data Rate (EDR)
pode operar a 2.1 Mbps. Existe também um modo de operação de taxa elevada, que
atinge os 24 Mbps com a ajuda da tecnologia 802.11.
A tecnologia BLE foi desenvolvida a partir da versão 4.0 da especificação Bluetooth
e foi criada a pensar na necessidade de sistemas com menor complexidade, custo e
consumo que os sistemas Bluetooth Classic. Isto faz com que a taxa de transmissão
dos sistemas BLE seja mais reduzida, atingindo apenas os 0.27 Mbps. Como estes
sistemas não são diretamente compatı́veis, é possı́vel implementar ambos no mesmo
dispositivo, obtendo a capacidade de comunicar com dispositivos que implementem
qualquer um dos sistemas ou os dois.
A tecnologia Bluetooth, tal como está representado na figura 3.1, podem ser classificados em três tipos de dispositivos:
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Figura 3.1 – Tipos de tecnologias Bluetooth [30].

• Bluetooth – Este tipo de dispositivos implementa o Bluetooth Classic e é
utilizado em aplicações que necessitam de taxa de transmissões mais elevadas
e com poucas restrições energéticas. A interação entre dispositivos só pode
ser feito com dispositivos Bluetooth ou Bluetooth Smart Ready, não estando
habilitados a interagir com dispositivos Bluetooth Smart.

• Bluetooth Smart – Este tipo de dispositivos implementa o Bluetooth Low
Energy e é utilizado em aplicações onde a taxa de transmissão não seja tão
relevante mas que possuem elevadas restrições energéticas. Os dispositivos
que o implementam podem comunicar com eles próprios e com os dispositivos Bluetooth Smart Ready, e consequentemente não podem comunicar com
dispositivos Bluetooth Classic.

• Bluetooth Ready – Os dispositivos que o implementam fazem o elo de ligação
entre os dispositivos Bluetooth Classic e os Bluetooth Smart, podendo interagir
com todos os dispositivos do universo Bluetooth.
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Funcionamento Técnico

Para efetuar a comunicação entre os dispositivos, o Bluetooth, usa um espectro de
frequência que opera na faixa ISM (Industrial, Scientific and Medical) centrada na
frequência de 2.4 GHz e utiliza uma técnica denominada Frequency Hopping - Code
Division Multiple Access (FH-CDMA), através do qual a frequência é dividida em
79 canais espaçados com uma largura de banda de 1 MHz (figura 3.2).

Figura 3.2 – Frequency hopping [37].

De modo a minimizar as interferências, o master, dispositivo que estabelece a ligação
envia um sinal rádio que salta de um canal para outro de forma rápida e pseudoaleatória, sendo que a sua sequência é conhecida também pelo slave, a isto se chama
de Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Estes saltos em frequência (Frequency Hopping) ocorrem num perı́odo de 625 µs (1600 saltos/segundo) e permite
que a largura de banda da frequência ocupada seja muito pequena. O Mecanismo de
Frequency Hopping não permite a utilização de canais caso estes estejam demasiados
congestionados [37].
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Topologia da rede Bluetooth
Quando os dispositivos comunicam através da tecnologia Bluetooth formam uma
rede denominada piconet ou PAN. Cada piconet pode suportar até 8 dispositivos,
isto é, um único master que fornece os parâmetros de sincronismo a um máximo de 7
slaves que se sincronizam com o clock e padrão de saltos de frequência do master. Os
slaves não podem comunicar entre si e para que possam comunicarem com o master
é necessário que este lhe atribua um tempo (slot) de transmissão. Cada piconet tem
um canal fı́sico diferente uma vez que o dispositivo master é diferente e tanto o clock
como a sequência de salto de frequência são independentes. A sobreposição de duas
ou mais piconet criam uma rede denominada Scatternet, em que os slaves podem
pertencer a mais do que uma piconet, tal como se pode verificar na figura 3.3, no
entanto um slave de uma piconet pode ser master em uma outra.

Figura 3.3 – Scatternet [20].

3.1.2

Arquitetura do Bluetooth

A arquitetura do Bluetooth encontra-se dividida em quatro protocolos, que se encontram representadas na figura 3.4 [1, 19]:
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Figura 3.4 – Arquitetura protocolar do Bluetooth (Adaptada de [1]).

Protocolos fundamentais - Estão incorporados em todos os perfis Bluetooth e
fornecem funções de gestão de transporte para todos os aplicativos. Eles estão
subdivididos em:
• Bluetooth Radio: Especifica detalhadamente a interface com o ar, como é o
caso os saltos em frequência e o esquema de modulação;
• Baseband: Camada responsável por estabelecer as questões de ligação à piconet, como por exemplo, endereçamento, formato do pacote, controle de energia
e temporizador;
• Link Manager Protocol (LMP): Camada responsável por configurar e controlar
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as ligações entre dispositivos Bluetooth, incluindo a criação, modificação e
libertação de transportes lógicos;
• Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP): Adapta os protocolos
entre as camadas de nı́vel inferior e as camadas de nı́vel superior a partir dos
serviços de dados Synchronous Connection-Oriented (SCO) e Asynchronous
ConectionLess (ACL). Também é responsável pelo protocolo de multiplexagem, segmentação e reconstrução dos pacotes de dados e lida com parâmetros
de qualidade do serviço;
• Service Discovery Protocol (SDP): Esta camada fornece meios para as aplicações
descobrirem quais os serviços que estão disponı́veis e determinar as caracterı́sticas desses serviços.
Protocolos de substituição de cabo - Inclui apenas um protocolo o Radio frequency communications (RFCOMM) e funciona como uma porta série virtual que
permite o transporte de dados binários através da emulação da porta serie RS-232,
levando assim à substituição dos cabos.
Protocolo de controlo de telefonia - Este protocolo permite que os dispositivos
Bluetooth funcionem como um telefone ou um modem e divide-se em duas categorias:
• Telephony Control Specification-Binary (TCS-BIN): Define a sinalização de controle de chamadas para o estabelecimento de chamadas de voz e dados entre
dispositivos. Além disso, define procedimentos de gestão de mobilidade para
lidar com grupos de dispositivos Bluetooth;
• Comandos AT: Os comandos AT do Bluetooth são usados para controlar todas
as funções capazes de serem executadas por um telefone ou um modem.
Protocolo adotados - São definidos em especificações emitidas por outras organizações de normas e incorporadas à arquitetura Bluetooth. Estes são os protocolos
adotados:
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• Object Exchange Protocol (OBEX): É um protocolo que permite a troca de
objetos binários entre dispositivos;
• Point-to-Point Protocol (PPP): O protocolo ponto-a-ponto é utilizado para estabelecer uma ligação direta entre dois sistemas;
• TCP/UDP/IP: São protocolos de transmissão de dados.
Host Controller Interface (HCI): Apesar de não estar inserida nos protocolos referidos,
o HCI permite às aplicações Bluetooth localizar e aceder ao hardware do dispositivo
Bluetooth sem ter conhecimento dos seus detalhes, facilitando a interoperabilidade
entre vários dispositivos.

3.1.3

Bluetooth no Linux

Existem três principais subsistemas Bluetooth no Linux,isto é, o nı́vel do kernel, a
biblioteca de desenvolvimento e as ferramentas/comandos a nı́vel de utilizador. O
kernel é responsável pela gestão dos recursos de hardware Bluetooth que estão ligados
a uma máquina para combater a dependência de cada fabricante. O adaptador
Bluetooth apresenta uma interface unificada para o resto do sistema que permite
que qualquer aplicação Bluetooth funcione com qualquer hardware Bluetooth. A
biblioteca de desenvolvimento fornece um conjunto de estruturas de dados e funções
convenientes para os programadores Bluetooth utilizarem. As ferramentas a nı́vel do
utilizador são um conjunto de programas que executam tarefas Bluetooth especı́ficas
e podem ser invocadas a partir da linha de comandos ou de programas que fazem a
gestão dos recursos de forma necessária [37].

3.2

Norma ISO/IEEE 11073

Desenvolvida para a área da informática na saúde a norma ISO/IEEE 11073 é constituı́da por uma famı́lia de normas que permite a comunicação entre os dispositivos
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médicos e os sistemas informáticos externos. Os seus principais objetivos incidem
no fornecimento da interoperabilidade “plug-and-play” em tempo real para dispositivos médicos ligados ao paciente e em facilitar a troca eficiente de sinais vitais
e dos dados do dispositivo médico em qualquer tipo de ambiente. O termo “plugand-play” refere-se ao facto de a única interação humana ser apenas a de colocar
o sistema em funcionamento, sendo os restantes passos efetuados automaticamente.
Relativamente ao termo de tempo real admite a fração de segundos que demora a
informação a ser tratada, processada e apresentada ao utilizador.
Na terminologia presente nas normas ISO/IEEE 11073 encontramos o agent e o manager, em que o primeiro é definido como sendo o produtor de todos os dados desde
os próprios aos medidos, exemplos disto é a balança, o oxı́metro ou o termómetro.
Apelidados por PHD, os agentes, possuem ainda poucos recursos de processamento,
armazenamento e baixa potência, assim as suas capacidades são limitadas. Enquanto que o manager tem a função de recolher os dados fornecidos pelos vários
agentes e dado o elevado número de recursos de processamento e armazenamento
necessitam de mais potência que a terminologia anterior, sendo o computador ou o
telemóvel quem o representa.
A ligação pode ser iniciada em ambas as direções, mas é normalmente o agent
quem toma a iniciativa uma vez que sabe quando novos dados estão disponı́veis.
A comunicação entre o agent e o manager é assumida como sendo uma ligação
lógica ponto-a-ponto. Um agent apenas comunica com um único manager num
dado momento, enquanto que os managers podem conectar-se em simultâneo com
vários agentes.

3.2.1

Visão geral da norma IEEE 11073

A figura 3.5 mostra a visão geral da famı́lia de normas IEEE 11073 onde é possı́vel
observar a camada de protocolos que suporta de uma forma hierárquica. A camada
base da norma IEEE 11073 é a camada do transporte e contém os protocolos de
comunicação utilizados no transporte da informação. Em termos práticos é possı́vel
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utilizar diferentes tecnologias de transporte (i.e. USB, ZigBee, Bluetooth) existentes
na CGD que estão representadas pelas redes de área TAN, PAN e LAN.
Acima da camada de transporte, está o ISO/IEEE 11073-20601 Optimized Exchange
Protocol que consiste nos serviços da camada de aplicação e no protocolo de troca
de dados entre agentes e managers. Os serviços da camada de aplicação fornecem o
protocolo para a gestão da ligação e a transferência segura de ações e dados entre o
agent e o manager. O protocolo de troca de dados define os comandos, informações
de configuração do agent, formato de dados e de protocolo geral.

Figura 3.5 – Camadas da noorma IEEE 11073 [24].

Por fim, a camada superior representa a especialização do dispositivo (Device Specialization) ISO/IEEE 11073-104xx, onde xx representa um número de documento
especı́fico que corresponde a um dispositivo diferente, ou seja:
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IEEE 11073-10404 - Device Specialization - especifica o modelo de dados utilizado num oxı́metro;

IEEE 11073-10408 - Device Specialization - especifica o modelo de dados utilizado num termómetro;

IEEE 11073-10407 - Device Specialization - especifica o modelo de dados utilizado num monitor de pressão sanguı́nea;

IEEE 11073-10415 - Device Specialization - especifica o modelo de dados utilizado numa balança.

Cada especialização detalha especificamente o tipo de agent, os seus atributos e o
que eles significam. Descreve também as configurações da norma que cada tipo
de agent pode adotar. Por exemplo, na especificação ISO/IEEE 11073-10404 do
oxı́metro, obtém obrigatoriamente dois objetos numéricos, um para a oximetria cuja
unidade é em percentagem e um para pulso em batimentos por minuto, contudo,
o fabricante tem permissão para adicionar mais objetos para além dos referidos,
como o tipo de dispositivo e a data da medição. Esta camada em conjunto com a
anterior correspondem às três camadas superiores do modelo OSI, isto é, a sessão,
apresentação e aplicação.

3.2.2

Modelo do Sistema

O modelo do sistema da famı́lia de normas IEEE 11073 (figura 3.6) é dividido em
três componentes principais, o modelo de informação de domı́nio (DIM-Domain
Information Model), modelo de comunicação e o modelo de serviço, que cooperam
juntos para representar dados, definir o acesso a dados e metodologias de comando
e comunicar os dados de um agent para um manager.
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Figura 3.6 – Modelo da norma IEEE 11073 [32].

Domain Information Model
Os PHDs são definidos na famı́lia de normas IEEE 11073 através do DIM uma vez
que este descreve uma estrutura de dados, onde contêm atributos acerca das configurações e das capacidades de cada agent, assim como dos métodos ou comandos que
o manager pode invocar. Usa uma estrutura “orientada a objetos”, o que significa
que as classes a definem. Cada classe tem um conjunto de atributos admissı́veis, dos
quais, alguns são obrigatórios, outros opcionais e outros condicionantes (dependendo
da configuração).
Cada agent dispõe de apenas um objeto do sistema de dispositivo médico (MDSMedical Device System) de modo a que cada manager o identifique através dos vários
atributos que disponibiliza como o ID do sistema, especializações e informações do
fabricante. O objeto MDS contém zero ou mais objetos representados pelas seguintes
classes:

Metric – Uma classe abstrata que não pode ser instanciada e é usada como classe
base para Numeric, Real-Time Sample Array e Enumeration.
Mumeric – Representa uma medição através de um número ou uma lista de
números.
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Real-Time Sample Array – Representa amostras contı́nuas ou formas de onda.

Enumeration – Representa informações do status (códigos) ou anotações (texto).

PM-Store – É uma espécie de base de dados, onde constam os dados de cada
objeto PN-Store que contém metadados e zero ou mais PM-Segments.

PN-Segment – Fragmentos de dados de medição armazenados, pertencentes a um
PM-Store.

Scanner – Os objetos do scanner podem observar as medidas feitas pelo agent
e gerar eventos para informar o manager. Os eventos podem ser relatórios
regulares ou relatórios gerados por leituras anormais que necessitam de um
cuidado especial. A classe Scanner é uma classe abstrata que define atributos,
métodos, eventos e serviços que são comuns as subclasses,por isso não pode ser
instanciada. A classe CfgScanner possui a caracterı́sticas semelhantes a “classe
mãe”, contudo define os comportamentos das suas subclasses, a EpiCfgScanner (transmite informação de forma episódica) e PeriCfgScanner (transmite a
informação de forma periódica).

O diagrama UML representado na figura 3.7 mostra a relação entre as classes do
DIM. Cada objeto tem um ID, que permite relacionar mensagens APDU com os
respetivos objetos MDS. Alguns dos principais atributos MDS são enviados na fase
de associação e os restantes é o manager que os solicita conforme necessário.
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Figura 3.7 – Domain Information Model [32].

Nomenclatura
Na figura 3.6 é possı́vel observar que no DIM da norma IEEE 11073 é composta
pela nomenclatura, onde fornece um conjunto estável de termos, bem como códigos
numéricos para esses termos o que permite uma linguagem comum entre os dispositivos que geram os dados e os dispositivos de agregação, permitindo também
a portabilidade para diversos locais. Cada termo é codificado usando um código
numérico de 32 bits constituı́do a partir do código de partição de 16 bits juntamente
com o código de termo de 16 bit, na qual é possı́vel observar na parte inferior da figura 3.8 e na parte superior mostra algumas das partições definidas na norma IEEE
11073. Ao usar uma nomenclatura consistente a interoperabilidade é aprimorada,
uma vez que todas as implementações mantêm o mesmo significado semântico para
os códigos numéricos.
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Figura 3.8 – Nomenclatura [32].

Service Model
O modelo de serviço define os mecanismos para efetuar o mapeamento na troca de
dados entre o agent e o manager. As mensagens de protocolo ISO/IEEE 11073 são
definidas em ASN.1, tanto neste modelo como no DIM. Este modelo de serviço inclui
o serviço de associação e o serviço de acesso ao objeto.
Serviços de associação:
Os serviços de associação permitem criar uma ligação fı́sica por cabo ou sem fio
para efetuar a gestão e a associação entre o agent e o manager como é o caso dos
APDUs (Application Protocol Data Units). APDUs são pacotes da comunicação
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das normas ISO/IEEE 11073 que armazenam dados em formato binário. A camada
de transporte deve suportar de certa forma o fragmento e reconstruir a APDUs,
dado as suas elevadas dimensões. Existem vários tipos de APDU que ditam qual o
tipo de mensagem que é transmitida, nomeadamente:

- Association Request (AARQ);
- Association Response (AARE);
- Association Release Request (RLRQ);
- Association Release Response (RLRE);
- Association Dbort (ABRT);
- Presentation APDU (PRST).

O próprio nome descreve o propósito de cada mensagem. Todos os tipos preocupamse com o estabelecimento de uma associação entre o agent e o manager à exceção
da PRST, que por sua vez divide em 4 subtipos:
- Remote Invoke (ROIV);
- Remote Invoke Response (RORS);
- Remote Invoke Error (ROER);
- Remote Invoke Reject (RORJ).
Estes, são os portadores da carga principal do protocolo, no entanto o ROIV é quem
transporta as configurações de dispositivos de dados médicos reais.
Serviços de acesso ao objetos:
Os serviços de acesso ao objetos são utilizados para aceder aos atributos dentro dos
objetos de informação definidos no DIM. E também são utilizados, em particular,
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para o relatório de dados e as funções de acesso a dados fornecidas por um agent.
Estes serviços são:
- GET service (Utilizado pelo manager para recuperar os valores dos objetos
MDS do agent e os atributos do PM-Store);
- SET service (Utilizado pelo manager para definir valores aos atributos do
objeto do agent);
- EVENT REPORT service (Utilizado pelo agent para enviar os dados das
medições e as atualizações de configuração para o manager );
- ACTION service (Utilizado pelo manager para invocar métodos suportados
pelo agent).

Communication Model
O modelo de comunicação descreve as caracterı́sticas da comunicação, a máquina de
estados da ligação e as interações válidas entre o agent e o manager em cada estado.
Descreve ainda como as mensagens correspondentes a cada serviço são codificadas
e descodificadas de e para o formato binário, de forma a serem transmitidas nos
canais de transporte. Normalmente um agent comunicar com um único manager e
este pode comunicar com vários agentes, estas comunicações são ponto-a-ponto. A
APDU devem ser processadas automaticamente e podem ser segmentadas e reorganizadas e, geralmente, na direção do agent para o manager não devem ter tamanho
superior a 63Kb, enquanto que na direção oposta as APDUs não deve exceder os
8Kb. Existem duas caracterı́sticas de comunicação diferente o Reliable (usado para
procedimentos de associação confirmada) e o “Best effort”/flushable (usado apenas
e opcionalmente para a comunicação não confirmada) [32].
A máquina de estados é quem gere o modelo de comunicação da famı́lia de normas
IEEE 11073 na camada de sessão. De acordo com o tipo de mensagem o manager
pode assumir diversos estados:
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- Desconectado
- Conectado
- Em face de associação
- Associado
- À espera de configuração
- Verificação de configuração
- Operacional
- Em face de desassociação
- Desassociado

A indentação presente acima mostra que alguns estados implicam outros. Assim,
inicialmente o agent encontra-se no estado de Desconectado até que não haja qualquer tipo de ligação com o manager e retomar ao mesmo estado quando a ligação
for interrompida. Dentro do estado Conectado podem existir vários outros estados
referentes ao tipo de associação em que se encontra. Após a fase de associação o
agent passa a associado, onde começa por partilhar a informação de reconhecimento
com o manager e a seguir a respetiva transferência de informação, denominando
este estado de Operacional. Quando o agent encerra a fase de associação, este entre
em fase de desassociação e envia um pedido de desassociação ao manager. Após
receber a confirmação do pedido o agent segue para o estado de Desassociado.
Tanto o agent como o manager tem a sua própria máquina de estados [33]. O
diagrama da máquina de estados representado na figura 3.9 ilustra alguns detalhes
do manager, onde a maioria dos estados e transações são simétricas aos do agent.
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Figura 3.9 – Diagrama da máquina de estados do manager (Adaptada de [33]).

3.2.3

Abstract Systax Notation One

O ASN.1 é uma linguagem de notação normalizada usada normalmente em protocolos de comunicação para definir uma sintaxe que descreve os objetos e serviços
que especificam a estrutura das mensagens trocadas entre emissor e o recetor e, é
ainda independentemente da linguagem de programação e da representação fı́sica
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dos dados. O ASN.1 tem pré-definido um conjunto de tipos básicos, tais como booleanos, inteiros ou Bit String e cabe a cada aplicação definir os tipos complexos (por
exemplo, estruturas ou listas) [32].
O ASN.1 possui vários conjuntos de regras de codificação que especificam o modo
como as mensagens são codificadas. Cada um destes conjuntos contém caraterı́sticas
especificas, como é o caso do Basic Encoding Rules (BER), XML Encoding Rules
(XER) ou Medical Device Encoding Rules (MDER). No caso de dispositivos médicos,
MDER é um conjunto otimizado de regras de codificação que de forma combinada
formam um conjunto bem definido de PHDs usados na norma IEEE 11073 [38].

3.3

Bluetooth Health Device Profile

O Bluetooth Health Device Profile (HDP) surgiu como alternativa ao Serial Port
Profile (SPP) para substituir o cabo série. O HDP é um perfil de aplicações que
define os requisitos para a implementação de dispositivos Bluetooth qualificados
para cuidados de saúde e fitness (referente à saúde). Descrevem como os dispositivos
interagem, definindo a configuração do canal, a sequência de troca de dados e a forma
como a ligação é gerida [27]. A SIG juntamente com a IEEE desenvolveram o HDP
com o objetivo de normalizar e otimizar a comunicação Bluetooth com dispositivos
médicos [22].
No contexto do HDP existem dois termos importantes a source e a sink que possuem funções semelhantes as do agent e manager referidos anteriormente. Assim, a
source é representada pelos dispositivos que recolhem a informação, como o medidor de glicose, termómetro, medidor de glicose, oxı́metro e balança, e a sink pelos
dispositivos de aplicação, como o telemóvel, tablet e computador. A source é quem
inicia geralmente a ligação, pois sabe quando tem novos registos do paciente para
enviar a sink. A figura 3.10 ilustra a arquitetura do HDP num formato simplificado.
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Figura 3.10 – Arquitetura do HDP [27].

A figura 3.11 mostra como o HDP se insere na stack Bluetooth. O Controller é responsável por implementar as camadas mais baixas da stack Bluetooth, ligadas aos
aspetos fı́sicos. O HDP utiliza o Service Discovery Protocol (SDP) para descobrir
os dispositivos e os seus serviços e atributos. Além disso, o perfil de identificação de
dispositivo (DI) especificado é necessário e essencial para os registos SDP adicionais
que descrevem ainda mais um dispositivo. O Generic Acces Profile (GAP) é responsável por tornar o dispositivo visı́vel e determinar como dois dispositivos pode
ou não interagir uns com os outros.
Este perfil faz uso do Multi-Channel Adaptation Protocol (MCAP) para efetuar a
gestão dos canais de ligação, desconexão e reconexão de L2CAP. Assim, o HDP
permite que o MCAP estabeleça um ou mais canais L2CAP para a troca de dados
especı́fica entre a source e a sink.
No HDP existem apenas dois modos em que os canais L2CAP podem operar, o
Enhanced Retransmission Mode (ERTM) e o Streaming Mode (SM), onde o HDP
define o modo apropriado dependendo do tipo de canal que está sendo estabelecido.
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Os dispositivos negociarão ou rejeitarão uma ligação se o modo de operação não for
suportado por uma implementação ou não estiver em conformidade com os requisitos
do HDP.

Figura 3.11 – HDP na stack Bluetooth [28].

Na realidade, numa ligação HDP entre dois dispositivos, não existe apenas um canal
de comunicação, pois quando é estabelecida uma primeira ligação é criado aquilo
a que se chama um Control Channel e, por sua vez irá permitir a criação de Data
Channels, por onde são passados efetivamente os dados. É obrigatório existir um
e um só Control Channel e terá de existir pelo menos um Data Channel. Os Data
Channels podem ser de dois tipos os Reliable, em que os dados são enviados periodicamente e os Streaming, onde os dados são enviados continuamente.

4

Implementação da norma
11073 no Raspberry Pi

Este capı́tulo descreve as metodologias usadas para a implementação deste trabalho
no Raspberry pi, bem como os principais componentes utilizados. Descreve ainda
os passos mais relevantes da implementação e os resultados obtidos.

4.1

Metodologia

Realizou-se uma pesquisa alusiva às bibliotecas que implementam a norma ISO/IEEE
11073 e que continham um software free e open-source. Foi possı́vel encontrar algumas bibliotecas, como a EtherMind desenvolvida pela Mindtree que apesar de
possuir uma implementação completa das normas não é open-source [5]. A biblioteca OpenHealth implementada pela LibreSoft é um open-source desenvolvido para
o Android, contudo, o site oficial já se encontra extinto. O Antidote é outra biblioteca open-source, que foi desenvolvida para vários ambientes incluindo o Linux
e cuja manutenção deixou de ser feita em 2014. Deste modo, optou-se pela biblioteca Antidote e tentou-se instalar no Raspberry Pi a fim de determinar a sua
compatibilidade.
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4.2

Materiais e métodos

Antidote
O Antidote é uma implementação open-source das normas IEEE 11073, escrito em
linguagem C, por programadores da Signove, empresa que desenvolve software e
tecnologias voltadas para área da saúde. Utilizado em sistemas operativos, tais
como, Linux e Android. Possui um documento técnico que serve de guia para
programadores, onde refere que suporta todos os dispositivos certificados pela PCHA
[38].
Foi concebido com a portabilidade em mente e dispõe de uma arquitetura modular,
permitindo alterar por exemplo, a camada de transporte sem modificar o restante
código. O único plugin de transporte disponı́vel com o Antidote faz uso do bluez,
software que compõe a pilha Bluetooth em Linux, sendo das poucas pilhas que
suporta Bluetooth Health Device Profile. O Antidote fornece ainda um suporte
para a transcodificação, o que significa que consegue suportar os dados recebidos de
dispositivos mesmo que estes não sigam as normas IEEE 11073.
Em Linux, só é possı́vel instalar o Antidote se respeitar determinados requisitos,
tais como [38]:

- Kernel 2.6.36 ou superior;
- BlueZ version 4.90 ou superior;
- D-Bus 1.4 ou superior;
- LibUSB 1.0;
- D-Bus Glib;
- Glib 2.0.
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O sistema responsável por ser o elo do hardware com o software, é o kernel e deve
ser usada a versão superior à 2.6.36, pois, é a partir desta que o Linux suporta o
ERTM, no qual o HDP é dependente.
O BlueZ é uma stack do Bluetooth para a famı́lia de sistemas operactivos baseados
no kernel Linux. O seu objetivo é programar uma implementação das especificações
de padrões Bluetooth para Linux, na qual suporta todos os protocolos e camadas
Bluetooth principais. A versão será a 4.90 ou superior porque é a que suporta o
HDP.
O D-Bus é um sistema de transporte de mensagens que fornece comunicação interprocesso (IPC) usado para a passagem do descritor de ficheiro da API HDP implementado a partir da versão 1.4.

Raspberry Pi
Para a implementação das normas 11073 é utilizado o Raspberry Pi, ao qual se
trata de um computador de placa única. Hoje em dia existem diversos modelos
constituı́dos por um processador de arquitetura ARM, contudo o modelo B foi escolhido por questão de disponibilidade. Este modelo possui um controlador Ethernet,
duas portas USB, 512MB de memória RAM e é baseado no sistema operativo Linux
que está guardado num cartão (Secure Digital). Para além destas caracterı́sticas, as
principais para a sua utilização, ainda pressupõe uma ligação com o “mundo exterior” a partir do barramento GPIO constituı́do por 26 pinos, em que alguns possuem
funções especiais para comunicação série, interface I2C e interface SPI e outros estão
referenciados para alimentação e ligação à terra [36].
A envolvente da aquisição de dados será programada em Python por se tratar de
uma linguagem que se adapta bem a este minicomputador. É caracterizada por
ser uma linguagem de alto nı́vel, orientada a objetos e funcional que prioriza a
legibilidade do código sobre a velocidade, combinando uma sintaxe concisa e clara
com um número elevado de recursos na própria biblioteca dedicados ao hardware.
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4.3

Metodologia

Para instalar a biblioteca do Antidote no Raspberry Pi foram testadas várias versões
do Raspbian de modo a que esteja em concordância com os requisitos mencionados
na secção 4.2, uma vez que a instalação individual de alguns requisitos não é permitida e as suas versões recentes não são compatı́veis com esta biblioteca. Após a
instalação da versão Raspbian 4.99 a partir do instalador NOOBS 1.3 verificou-se
que estava dentro de todos os parâmetros impostos pelo Antidote. Contudo, antes
de proceder a sua instalação ainda foi necessário instalar usando o comando “apt-get
install” [6]:
- libdbus-1-dev
- libdbus-glib-1-dev
- libusb-1.0-0-dev
Estas são algumas das instalações efetuadas tendo em conta os requisitos mencionados anteriormente. Deste modo, procedeu-se a instalação do Antidote com a versão
2.0, na qual foi necessário efetuar várias alterações a nı́vel de código para que fosse
possı́vel suprimir todos os erros resultantes e assim concluir a instalação com êxito
no Raspberry Pi. Para além de ter que ajustar os parâmetros básicos descritos na
secção 4.2 tiveram que ser efetuadas diversas alterações ao Antidote por forma a
ajustar-se ao ambiente do Raspberry Pi.
Após a instalação do Antidote procedeu-se a realização de testes fornecidos por esta
open-source, a fim de testar o seu funcionamento.
Inicialmente recorreu-se ao uso de dois Raspberry Pi, como representa a figura 4.1,
ambos com a biblioteca Antidote, na qual um desempenhava o papel de Sink e outro
o papel de Source. A Source funciona como um dispositivo médico que gera dados
virtuais para demonstrar a sua funcionalidade, enquanto que a Sink recebe esses
dados via Bluetooth.
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Figura 4.1 – Esquema da comunicação entre Raspberry Pi.

Começou-se por colocar o Raspberry Pi que funcionava como Sink no estado “Conectado” e em fase de associação ficando à espera de ser associado pela Source. Esta
inicia o seu processo através da introdução do endereço Bluetooth da Sink como um
parâmetro, passando ambos para o estado de “associado”. Neste momento é percetı́vel esta ligação ao agente virtual uma vez que é visı́vel a troca de informação
com a Sink.

Oxı́metro
Posteriormente foi disponibilizado um oxı́metro, Nonin 9560, dispositivo médico
com suporte para HDP, certificado pela PCHA, cujas principais caracterı́sticas estão
representadas na tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Caraterı́sticas do oxı́metro Nonin 9560

Batimentos Cardı́acos
Saturação do oxigénio
Bluetooth
Perfil Bluetooth
Alimentação

18 a 321 BPM
0% a 100%
Versão 2.0
HDP e SPP
Duas pilhas 1.5V
tamanho AAA

O oxı́metro, tal como todos os dispositivos médicos, desempenha o papel de Source
e o raspberry o de Sink (figura 4.2).
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Resultados obtidos

Começamos por efetuar testes a partir do Raspberry Pi para testar o funcionamento
do Bluetooth do Nonin e, é possı́vel observar o reconhecimento do respetivo endereço
quando se iniciava uma medição, uma vez que é neste instante que o Bluetooth ficava
disponı́vel. O Nonin possui um pin fixo para estabelecer uma ligação ainda mais
segura o que dificultou a nossa ligação. Foram testadas algumas formas de resolver
este problema mas como o oxı́metro esteve disponı́vel por tempo limitado não foi
possı́vel efetuar todos os testes para alcançar a fase de associação.

Figura 4.2 – Esquema da comunicação entre o Oxı́metro e o Raspberry Pi.

Alguns possı́veis erros na comunicação entre o Raspberry Pi e o Nonin que não estão
a permitir efetuar a sua ligação, podem ser (figura 4.3):
A : O sistema implementado no Raspberry Pi é colocado em funcionamento, contudo
não obtém qualquer tipo de resposta por parte do Nonin, uma vez que só se liga
ao D-Bus se as caracterı́sticas que lhe forem transmitidas coincidirem com as que
possui definidas;
B : O Bluetooth está ligado em ambos, mas a mensagem para o D-Bus não coincide
com as caracterı́sticas definidas no Raspberry Pi ;
C : O Bluetooth do Nonin não se consegue ligar ao D-bus para comunicar com o
Raspberry Pi, por existir algum tipo de incompatibilidade.
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Figura 4.3 – Esquema da comunicação.

5

Conclusão e trabalho futuro

O presente trabalho foca-se na investigação bibliográfica da norma ISSO/IEEE
11073 bem como toda a sua envolvente. Especificando o tipo de comunicação que
melhor caracteriza esta norma não só pela quantidade de dispositivos em que o Bluetooth está presente mas também pelo seu perfil próprio para os dispositivos pessoais
de saúde.
Para desenvolver este trabalho no Raspberry Pi foi necessário adapta-lo aos requisitos descritos na secção 4.1 de modo a que fosse possı́vel instalar a biblioteca do
Antidote. Esta biblioteca é uma open-source, na qual foi necessário efetuar várias
alterações para que fosse possı́vel instalar e utilizar, de modo a que compatibilidade
fosse assegurada.
A utilização de um sistema deste calibre no Raspberry Pi é benéfico dado o seu
baixo consumo, o pequeno porte, o facto de ser portátil e facilmente se adaptar em
ambientes hospitalares ou na própria habitação. Assim, o seu uso, é uma mais-valia
visto que assegura a interoperabilidade evitando os erros humanos e a eficiência do
trabalho sê-lo-ia melhorada, nomeadamente na gestão de tempo.
Apesar de na minha opinião pessoal depois de analisado o software parecer que é

51

52
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perfeitamente possı́vel a implementação das normas IEEE 11073 no Raspberry Pi,
tendo como base as linguagens C e Python há uma pequena falha que não foi possı́vel
corrigir no tempo desta dissertação. Todo o software passou com sucesso as fases
de compilação e linkagem sem qualquer tipo de erro no entanto em run-time não foi
possı́vel obter qualquer feedbeak relacionado com o seu funcionamento. Cremos que
o problema se encontrava no modo do Bluetooth do Raspberry Pi, que apresenta
algum tipo de incompatibilidade com o Nonin, uma vez que testado em separado o
Bluetooth do Raspberry Pi e do Nonin funciona perfeitamente. No tempo disponı́vel
para este trabalho não foi possı́vel aprofundar mais razões do problema.
Com este trabalho chega-se à conclusão que existem poucas implementações opensource da norma IOS/IEEE 11073 disponı́veis e que não é viável a sua implementação
num Raspberry-pi, uma vez que as adaptações a efetuar no código são muitas,
complexas, e não garantem um resultado final satisfatório.
Como trabalho futuro poder-se-ia averiguar a ligação entre o Raspberry Pi e o Nonin
a fim de determinar o que falhou na sua comunicação. Após determinar este entrave
da comunicação é fundamental testar a partir deste trabalho as restantes especificações da norma para além do IEEE 11073-10404 que corresponde ao Oxı́metro.
Por último, seria interessante implementar e efetuar a junção das restantes interfaces
da arquitetura da PCHA a fim de assegurar a troca eletrónica de registos de saúde
entre o paciente e o EHR.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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