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RESUMO

Num momento da história em que as palavras sustentabilidade e desenvolvimento 

estão em voga, aspectos básicos como a atenção médica precisam ser analisados com 

atenção. No Brasil, país que durante os últimos anos está experimentando índices de 

crescimento econômico longe do alcance da maioria dos países do mundo, a grande 

questão é como este crescimento se vê refletido nas condições de vida dos moradores. O 

acesso a uma saúde pública de garantias e de confiança é um desafio no que temos que 

participar todos. Felizmente, dispomos de ferramentas que facilitam este processo. As 

tecnologias  da informação e da comunicação evoluem a grande velocidade,  e  como 

consequência, surgiu a tecnologia  mesh. Por suas caraterísticas permite criar redes de 

amplo  alcance,  economicamente  acessíveis,  que  suportam  aplicações  muito 

interessantes no âmbito da telemedicina. A telemedicina é o conjunto de ferramentas 

que permite aperfeiçoar os serviços de atenção de saúde, salvando tempo e recursos. 

Diversas são as iniciativas e projetos sociais baseados em programas de telemedicina 

que têm sido desenvolvidos com êxito em diferentes regiões do planeta, mas a maioria 

utilizaram outras tecnologias, sendo a  Wireless Local Area Networks  (WLAN) a mais 

comum. Ao ser uma tecnologia nova, a  mesh, precisa ainda de tempo e pesquisas que 

permitam assegurar o seu ótimo funcionamento. Este documento apresenta o projeto 

iniciado pela Universidade de Fortaleza, que pretende estudar o comportamento destas 

redes para desenvolver projetos sociais destinados à população mais desfavorecida do 

estado de Ceará. Da mesma forma, o leitor pode encontrar um estudo sobre o nível dos 

serviços  de  saúde  a  nível  mundial  e  local,  além  dos  processos  necessários  para 

desenvolver projetos de telemedicina.





RESUM

En un moment de la història on els termes sostenibilitat i desenvolupament estan en 

boca de tots, aspectes bàsics com l'atenció mèdica necessiten ser analitzats amb atenció. 

Al Brasil, país que al llarg dels últims anys està experimentant índexs de creixement 

econòmic lluny de l'abast de la majoria de països del món, l'interrogant és com aquest 

creixement es veu reflectit en les condicions de vida dels seus habitants. L'accés a una 

sanitat pública de garantia i de confiança és un repte del que hem de participar tots. 

Afortunadament,  disposem d'eines que faciliten aquest procés.  Les tecnologies de la 

informació i de la comunicació evolucionen amb velocitat,  i fruit d'això va sorgir la 

tecnologia  mesh. Per  les  seves  característiques  permet  crear  xarxes  d'ample  abast, 

econòmicament  accessibles,  que  suporten  un  conjunt  d'aplicacions  que  les  fa  molt 

interessants en àmbits com la telemedicina. La telemedicina és el conjunt d'eines que 

permet optimitzar el serveis d'atenció en salut, estalviant temps i recursos. Diverses són 

les iniciatives i projectes socials basats en programes de telemedicina que ja han estat 

desenvolupats  amb èxit  en diferents regions del  planeta,  però la majoria,  mitjançant 

altres  tecnologies  com la  Wireless  Lan Area Networks  (WLAN).  Al tractar-se d'una 

tecnologia nova, les  mesh,  necessiten encara de temps i investigacions que permetin 

assegurar el seu òptim funcionament. Aquest document presenta el projecte iniciat per la 

Universitat  de Fortaleza,  que pretén  estudiar  el  comportament  d'aquestes  xarxes  per 

desenvolupar  projectes  socials  destinats  a  la  població  més  desfavorida  de  l'estat  de 

Ceará. De la mateixa manera, el lector pot trobar un estudi sobre el nivell dels serveis de 

salut a nivell mundial i local, a més dels processos necessaris per desenvolupar projectes 

de telemedicina.
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1. Introdução

Este é um projeto iniciado pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) no que participam diversos 

professores  e  estudantes.  O  projeto  é  responsabilidade  do  Departamento  da  Engenharia  de 

Telecomunicações e Informática da universidade,  e é baseado no estudo das redes  mesh e suas 

aplicações  na  telemedicina.  Mediante  a  financiação  da  Fundação  Cearense  de  Apoio  ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), a pesquisa é focalizada no desenvolvimento 

de redes e aplicações que permitam à Universidade de Fortaleza e a FUNCAP liderar projetos de 

telemedicina  no  Estado  do  Ceará.  A línea  de  pesquisa  vai  dirigida  para  uma  implementação 

sustentável  e  de baixo custo,  devido às  possibilidades  de criar  redes  sem fio  mesh a  partir  de 

equipamento econômico. Até o momento, as redes  mesh  têm sido testadas mediante simulações, 

mas poucas pesquisas foram feitas em âmbitos reais. Esta pesquisa iniciada no ano 2010 é baseada 

no estudo do comportamento destas redes numa situação real. Uma rede mesh é definida como uma 

aplicação sem fio que oferece uma ampla flexibilidade nos enlaces, que podem ser Ponto a Ponto, 

Ponto a Multiponto e Multiponto a Multiponto. Graças a essa flexibilidade e a sua configuração é  

criada uma tela de aranha de nós que tem a vantagem de ser totalmente redundante. Por isso é uma 

rede que oferece grande confiança para qualquer aplicação que precise da transmissão de dados em 

aplicações em tempo real. É por isto, e por outras razões descritas neste documento, que é uma 

excelente opção para projetos de telemedicina.

O objetivo principal deste projeto é o seguinte:

• Melhoria dos recursos de diagnóstico e tratamento dos centros  de saúde isolados e sem 

recursos.

Este é o principal objetivo, mas temos outros específicos necessários para alcançar ele. São 

listados abaixo:

• Desenvolvimento de uma rede mesh que permita a comunicação entre diversos pontos.

• Desenvolvimento e pesquisa de aplicações para celulares da terça geração úteis no campo da 

medicina.

• Desenho de um backbone  sem fio responsável pelo encaminhamento dos pacotes gerados 
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pelas aplicações gráficas.

• Visualização colaborativa de imagens 2D e imagens e aplicações 3D.

• Armazenamento dos dados dos pacientes num servidor.

• Obter os requisitos tecnológicos que precisam dos celulares para poder executar e aproveitar 

todas as aplicações.

• Análise  dos  recursos  e  parâmetros  da  rede,  mediante  seu  funcionamento  no campus da 

universidade.

• Fomentar a criação deste  tipo de redes como ferramenta para a melhoria das condições 

sanitárias.

 

Para alcançar este objetivo se têm que fazer ainda diferentes pesquisas que segurem uma 

implementação sustentável e eficiente. Já foram desenhadas redes  mesh em outras regiões como 

Manaus [20] e em cidades da África [38] onde a tecnologia utilizada foi semelhante. Esta pesquisa 

levantada pela Universidade de Fortaleza tem diversas fases, listadas abaixo:

• Pesquisa do funcionamento das redes mesh.

• Estudo e análise de trabalhos feitos na mesma área.

• Elaboração  e  desenvolvimento  de  aplicações  de  telemedicina  que  permitem  o 

aproveitamento dos recursos da rede e melhorem as condições de trabalho e de vida das 

pessoas beneficiárias.

• Provas e obtenção de dados para analisar a capacidade e funcionamento da rede.

• Implementação de uma rede mesh na universidade.

• Extrapolação destas redes em zonas rurais e isoladas.

A equipe de trabalho é formada por diversas pessoas, cada uma delas encarregada de uma área 

concreta. Assim podemos diferenciar:

• Desenvolvimento de aplicações para telefonia móvel e estudo das aplicações já existentes: 

Paulo, Rômullo, Mateus.

• Arquitetura de redes e telemática: Helber Wagner e Alvaro Garcia

• Professores supervisores e diretores da pesquisa: Andréia Formico e Raimir Holanda 

Este documento pretende dar uma explicação geral do projeto, mas vai focalizar no segundo 

ponto. Assim o leitor vai encontrar teoria e descrições das redes mesh e de todo o trabalho elaborado 

2



pelos dois membros encarregados da arquitetura de redes. O documento é formado por mais quatro 

capítulos.

Inicialmente se analisa a situação dos serviços de saúde a nível mundial e também local. 

Nesta seção, o leitor poderá ler como o acesso a serviços de qualidade é desigual, dependendo de 

cada país. Estatísticas e pesquisas mostram como o Brasil e o estado de Ceará precisam investir re-

cursos, tempo e esforços em melhorar o funcionamento da saúde pública. A geografia, e fatores eco-

nômicos e sociais geram o isolamento de uma parte importante da população, a qual não tem acesso 

a uma atenção médica de garantias.

A seção terceira mostra os elementos e caraterísticas das redes mesh. O objetivo é que o lei-

tor tenha os conceitos claros para compreender o funcionamento, as vantagens e as limitações desta 

tecnologia.

A quarta seção é um manual para o desenvolvimento de projetos sociais, focalizado na área 

da telemedicina. Os projetos desta natureza precisam ser organizados e seguir diversas pautas que 

assegurem sua sustentabilidade e aperfeiçoem o seu alcance. Esta seção é extensa devido a que pre-

tende ser uma guia para a elaboração de projetos.

A continuação, o leitor encontrará as fases de pesquisa desenvolvidas até o momento pelos 

encarregados do estudo do comportamento das redes mesh. Testes com roteadores e celulares, funci-

onamento do equipamento e análise da capacidade destas redes são os elementos centrais da pesqui-

sa.

Por fim, o capítulo dedicado às conclusões fechará o documento. 
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2. Panorama Global e local da Saúde e das TICs

2.1. Perspectiva sobre as TICs e sua relação com o desenvolvimento

No século XXI o desenvolvimento das tecnologias terá um papel fundamental no desenvolvimento 

da sociedade. Esta é uma revolução que começou há vários anos, e que teve uma forte explosão 

com o nascimento da Internet e o desenvolvimento das novas gerações da telefonia móvel. 

Milhões de pessoas beneficiam-se hoje de todos estes avanços tecnológicos,  chegando a 

fazer um uso, em certos momentos excessivo, o que faz difícil valorizar o seu impacto real na nossa 

vida. Mas ainda são muitas as pessoas que ficam fora de toda esta sociedade da informação.  A 

pobreza  tem  uma  dimensão  importante  de  informação[1].  Isto  gera  o  isolamento  de 

comunidades em muitas áreas da vida; isolamento de recursos, isolamento de conhecimento, longe 

das oportunidades e isolados de ferramentas vitais para a vida em condições dignas. O problema faz 

ainda maior se damos uma olhada na proporção de pessoas que têm acesso e as que não têm.
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Figura 1 – Distribuição da população mundial (esquerda). Distribuição da produção de riqueza  

(direita). Dados ano 2006 oferecidos pelo Banco Mundial [14]

A diferenciação dos países é a seguinte:

• Tríada: países ricos. Europa Ocidental, América do Norte, Japão, Coreia do Sul, Austrália e 

Nova Zelândia.

• PECOT: Europa Central e do Leste, Turquia y Ásia Central.

• Terceiro  Mundo:  América  Latina  e  Caribe,  Oriente  Médio,  África  do  Norte  e  África 

Subsaariana.
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Infelizmente  a  Figura  1  não  precisa  de  uma  análise  muito  profunda  para  ver  as 

desigualdades que existem no mundo de hoje. Apenas o segundo grupo de países tem uma relação 

de pessoas e riqueza perto ao 1. Os outros dois grupos mantêm uma relação inversa.  

Este documento não vai focalizar nas condições de vida da população mundial, mas sim 

acho  conveniente  contextualizar  o  projeto  desenvolvido  pela  Universidade  de  Fortaleza  na 

sociedade  atual,  para  assim,  compreender  a  importância  deste  e  muitos  outros  trabalhos 

desenvolvidos  na  luta  contra  as  desigualdades  sociais.  Porque  se  nós  não  contribuímos  nesta 

finalidade vai ficar impossível que seja alcançada. Ao mesmo tempo é essencial a implicação da 

política em todos os seus segmentos. Neste aspecto, podemos ver programas com este objetivo em 

muitas áreas do mundo. No Ceará e Rio Grande do Norte, por exemplo, existe o programa Gesac 

(http://gesac.wordpress.com) com a finalidade da incursão digital destes dois estados do Brasil, dois 

dos mais pobres do país. Mas ainda temos muito trabalho por fazer e são necessários os esforços 

políticos para melhorar o acesso às TIC a preços acessíveis, portanto, precisam ser complementados 

com estratégias mais abrangentes, para promover o desenvolvimento de conteúdos adequados e 

elevar as capacidades dos usuários.

O acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação está ainda longe de ser igual para 

todos  os  moradores  do  mundo.  Nos  países  do  terceiro  mundo  é  onde  esta  falta  se  acentua,  

especialmente nas zonas rurais, que ainda ocupam um porcentagem de população muito grande. 

Essa falta de informação contribui para a vulnerabilidade destas pessoas, e está aumentando as 

distâncias entre os países desenvolvidos e os que não são. A contribuição das TIC encontra-se em 

poder dar a homens e mulheres pobres o acesso a melhorias de informação e comunicação para 

ajudá-los  na  construção  de  meios  de  subsistência.  Como  se  falou  acima,  afortunadamente,  a 

conectividade está tornando-se acessível até mesmo para pessoas localizadas em áreas remotas de 

países de baixa renda. Enquanto se está criando novas possibilidades de reduzir a pobreza, é preciso 

o  seguimento  e  planejamento  para  ver  como  estas  tecnologias  penetram nas  populações,  para 

compreender como estes avanços afetam-lhes. Não há garantias que a melhoria do acesso às TIC 

implique uma melhoria da situação destas pessoas[1].

Lamentavelmente não se pode afirmar que o crescimento da disponibilidade das TIC foi 

acompanhado por uma rápida expansão dos conhecimentos sobre o seu ótimo uso e consequências. 

Além das melhorias diretas destas tecnologias, o propósito deste trabalho, existem muitas outras 

melhorias derivadas do acesso às TIC, como a geração de empregos relacionados com elas e a 

melhorias da maneira como as atividades existentes são realizadas. 
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A falta de recursos, de oportunidades de emprego nas zonas isoladas gera o deslocamento 

de  pessoas  para  as  grandes  cidades,  procurando  condições  de  vida  dignas.  Uma  vez  lá,  se 

encontram com muitas dificuldades,  de que as cidades também não podem oferecer emprego e 

acolhimento a  todas as  pessoas,  e  muitas  delas  acabam morando na periferia  numas condições 

subumanas, ficando totalmente à margem da sociedade.

Vamos focalizar agora numa das ferramentas com uma maior influência e contribuição na 

sociedade atual, a Internet. Os países desenvolvidos e as pessoas que há tempo têm acesso a esta 

tecnologia não podem imaginar a vida sem ela. Na educação, no trabalho, nas empresas, na saúde, 

em toda sociedade faz-se uso desta tecnologia. Além disso, as redes de acesso a Internet podem ser 

utilizadas para muitas outras finalidades, com a colocação de sensores para fazer estudos climáticos 

que permitam a prevenção contra as catástrofes meio ambientais, aplicações na telemedicina para 

melhorar a qualidade da atenção médica (o objetivo deste projeto), e muitas outras. Neste aspecto, é  

onde os projetos como este tornam-se essenciais. Nos países de baixa renda o uso dos computadores 

pessoais é ainda negligente em muitas zonas rurais. Além disso, a cobertura limitada da telefonia 

fixa,  a falta de eletrificação e a escassa propriedade de computadores tem seriamente inibido a 

normalização destas tecnologias em muitas áreas do planeta.  Ao mesmo tempo, o uso da telefonia 

móvel  está  crescendo a um ritmo muito  mais  acelerado que o do computador.  Tudo isto  pode 

provocar que o uso de Internet mediante telefonia móvel nos países em desenvolvimento seja maior 

que nos países desenvolvidos em alguns anos. Nos países da África de Leste, por exemplo, o acesso 

a Internet mediante celular é muito maior que o número de assinantes fixos a Internet. No entanto, 

são  ainda  necessárias  pesquisas  e  o  desenvolvimento  de  aplicações  para  aumentar  a  faixa  de 

serviços oferecidos. Mas parece que com fortes incentivos, o acesso a Internet e aos seus serviços 

derivados podem ser muito uteis nos países em desenvolvimento.

Outro dos pontos chave para a correta incursão das TICs a nível mundial são os preços de 

acesso, ou seja,  assegurar a sua sustentabilidade. Isto inibe o pleno desenvolvimento das TIC 

como ferramenta de redução da pobreza.  Podemos ver casos, como os problemas com doenças 

como HIV, em que o problema não é o desconhecimento, mas é a falta de sustentação das empresas 

privadas e governos dos países desenvolvidos causadas por interesses econômicos. No assunto da 

telefonia móvel, há países, como por exemplo, o Brasil, em que os custos de utilização são ainda 

muito elevados, o que gera um problema para a população mais humilde e pobre. Os projetos e a  

implantação de novas  tecnologias  têm que garantir  que a  população beneficiária  seja  capaz  de 

manter a infraestrutura, que o custo da manutenção se adequará à capacidade econômica dela.  
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2.2. A situação da saúde a nível mundial

No âmbito da saúde, vamos fazer uma exposição das condições de saúde e desenvolvimento dos 

recursos que têm a sociedade atual, focalizando-nos na situação do Brasil, especialmente do estado 

do Ceará. Para isto, vamos utilizar dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo do 

Ceará.

Olhando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), elaborados no ano 2000 na 

Cúpula do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), encontram-se três dos oito que tem 

em total, relacionados diretamente com a saúde. Estes três vão ser enumerados embaixo:

• Objetivo 4: Reduzir a mortalidade das crianças menores de cinco anos.

• Objetivo 5: Melhorar a saúde materna.

• Objetivo 6: Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças.

A realidade referenciada a estes objetivos é a seguinte:

• 30.000  crianças  no  mundo  morrem  cada  dia  por  doenças  que  podem  ser  facilmente 

remediadas.[14]

• 500.000 mulheres morrem cada ano por complicações no parto.[14]

• O número de pessoas  infetadas  pela  AIDS cresce  cada ano e  infeções  como a  malária, 

tuberculoses, continuam matando pessoas em todo o mundo.[14]

Obviamente, uma proporção muito grande encontra-se nos países em desenvolvimento e nos 

países do terceiro mundo. São diversas as razões históricas que o justificam, mas a realidade é que 

estes países não têm os recursos e as infraestruturas precisas para atender com qualidade a todas as 

pessoas  que  precisam.  Falta  de  médicos,  falta  de  formação  de  pessoal  sanitário,  e  falta  de 

equipamentos de diagnóstico e cura são frequentes em muitas localidades do mundo. Isto é ainda 

mais grave nas zonas rurais de muitos destes países. Falta de investimento dos governos, situações 

econômicas pobres dos países, e falta de apoio dos países desenvolvidos são algumas das causas. 
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Figura 2 – Evolução da distribuição da população rural e urbana (1950-2001)[6]

Pode-se ver na Figura 2,  como a quantidade de população rural diminui ao longo dos 

anos. Isto é resultado, como se comentava no ponto anterior, da migração da população para as 

grandes  cidades  procurando melhor  qualidade de vida.  A falta de atenção médica é  uma das 

causas destes movimentos migratórios. A melhoria do sistema de saúde nas localidades rurais 

reduziria os movimentos migratórios às cidades. Isto provocaria, também, o fim da saturação dos 

centros hospitalares das grandes cidades.

Se vão mostrar algumas estatísticas gerais que mostram a situação mundial. A OMS mostra no seu 

site algumas cifras que são desoladoras.

• 100 milhões de pessoas caem na pobreza cada ano por ter que pagar os serviços médicos.

• Entre  20  e  40% do  orçamento  investido  pelos  países  na  área  da  saúde  é  perdido  pela 

ineficiência.

Obviamente, a telemedicina não é a solução a todos os problemas e déficits que sofrem os 

países mais pobres, mas vai permitir reduzir estas cifras numa proporção grande, sempre que seja 

aplicada com rigorosidade e de forma planificada[2]. Um exemplo pode estar relacionado com o 

mau  investimento  do  dinheiro  público.  Os  projetos  de  Telemedicina  têm  um  custo  inicial 

elevado, mas a interconexão de centros de saúde vai permitir poupar dinheiro destinado a 

equipamentos de medicina. Nas pequenas localidades, as vezes não é um investimento proveitoso 

aquele que é destinado à compra do material médico porque o seu custo é elevado e vai ser utilizado 

muitas poucas vezes. Conectando os centros de saúde menores com os centros hospitalares maiores 

vai  permitir  desfrutar  do  equipamento  sem  necessidade  de  comprá-lo.  Ao  mesmo  tempo,  a 

telemedicina  vai  permitir  um  diagnóstico  mais  preciso  o  que  evita  os  gastos  em  tratamentos 

errôneos causados por um mal diagnóstico[4]. Nas páginas seguintes se vão encontrar as melhorias 

derivadas da telemedicina.
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2.3. Brasil: muito por fazer no âmbito da saúde 

O Brasil é um país que experimentou um crescimento muito elevado durante a primeira década do 

século XXI. A economia do país cresceu quase como nenhuma outra, embora ainda tenha muito 

trabalho por fazer em muitas áreas para ser considerado um país desenvolvido. 

Na área da saúde, Brasil está localizado muito longe dos países do chamado primeiro 

mundo.  Apenas as pessoas de classe média e alta podem-se permitir  uma saúde particular que 

segure o seu ótimo atendimento[8]. Na Figura 3, pode-se ver que a porcentagem desta população é 

muito pequena. Fora da atenção particular, o sistema de saúde público encontra-se saturado pela 

falta de recursos, de profissionais e a quantidade de pessoas que procuram tratamento e diagnóstico. 

Também é importante ressaltar a porcentagem da população que mora em áreas rurais. Brasil tem 

um dos maiores porcentagens de população nas áreas urbanas[9], como pode-se ler na Figura 3. 

Este dado mostra como a população foi abandonando as zonas rurais para procurar e satisfazer suas 

necessidades nas cidades, com todos os problemas que isso comporta. Este é outro dos motivos 

pelos quais é preciso potencializar os projetos para melhorar os recursos nestas áreas. 

Figura 3 – Distribuição da população no Brasil ano 2011[7]

A continuação vão ser mostradas algumas estatísticas[5] referidas a qualidade da saúde no 

Brasil, ao mesmo tempo em que se vão comparar com dois países dos primeiro mundo (Espanha e 

Austrália), dois dos desenvolvidos mais ricos de América do Sul (Chile e Argentina), e dois países 

do  continente  mais  pobre,  África  (Angola  e  África  do  Sul).  Estes  dados  foram extraídos  dos 

anuários da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente não há dados mais atualizados. Em alguns 

países os dados de população e serviços básicos não são recompilados com a frequência que seria 

necessária, sendo este fenômeno mais notório nos países em desenvolvimento e pobres.
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País / Indicador Partos atendidos 

por pessoal de 

saúde 

qualificado (%)

Mortalidade 

Infantil (por 

100.000 

nascimentos)

Esperança de 

vida ao nascer

Mortalidade ao 

nascer (por 

100.000 

nascimentos)
África do Sul 91 230 49 21

Angola 47 1700 40 54
Argentina >99 70 74 10
Austrália >99 6 81 3

Brasil 97 260 69 15
Chile >99 30 77 6

Espanha >99 5 80 3
Tabela 1 – Estatísticas de saúde gerais (censo de 2003)

Podemos observar na Tabela 1 como o Brasil encontra-se em níveis que podemos considerar 

como intermediários de desenvolvimento na saúde.  Ainda está longe dos países vizinhos e dos 

países do mundo desenvolvido. Dados como a mortalidade infantil permanecem muito elevados, 

não permissíveis num país que quer ser considerado desenvolvido. Talvez com um investimento 

inteligente e planejado fosse fácil de melhorar estas estatísticas.

País / Indicador Cobertura de acesso a sanidade 

– zonas rurais (% dos 

moradores)

Cobertura de acesso a sanidade 

– zonas urbanas (% dos 

moradores)
África do Sul 44 86

Angola 16 56
Austrália 100 100

Brasil 35 83
Chile 64 96

Tabela 2 – Indicadores de comportamento (censo do 2002)

Esta segunda tabela mostra de forma clara como a atenção que os moradores recebem nas 

áreas rurais encontra-se mais próximos dos níveis dos países do terceiro mundo que do mundo 

desenvolvido.  A geografia  e  a  extensão  tornam  muito  complexa  a  implantação  dos  recursos 

necessários  a  toda  a  sociedade.  Estes  dados  mostram  de  forma  clara  como  os  projetos  de 

telemedicina são necessários no país.
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A cobertura nas cidades, embora seja elevada é ainda insuficiente. Não podemos esquecer 

que  nestas  zonas  mora  86% da  população,  o  que  significa  uma  quantidade  de  pessoas  muito 

elevada. Além disso, o aumento da porcentagem nas áreas rurais vai implicar em uma redução 

nas cidades, porque menos pessoas vão-se dirigir a elas para o tratamento médico.

Nesta segunda tabela,  Espanha e Argentina não aparecem pela falta  de dados referidos ao país 

nestes campos.

País / Indicador Número de 

médicos por 

10.000 

habitantes

Gasto em saúde 

total por pessoa 

(em $, ano 

2002)

Gasto em saúde 

em % do PIB 

(ano 2003)

Número de 

camas nos 

hospitais por 

10.000 

habitantes
África do Sul 7 (ano 2001) 689 9,00% Não dados

Angola 1 (ano 1997) 92 5,00% Não dados
Argentina 30 (ano 1998) 956 9,00% 41 (ano 2000)
Austrália 25 (ano 2001) 2699 10,00% 40 (ano 2001)

Brasil 21 (ano 2001) 611 8,00% 27 (ano 2002)
Chile 12 (ano 1998) 642 6,00% 26 (ano 2002)

Espanha 30 (ano 2002) 1640 8,00% 36 (ano 2001)
Tabela 3 – Indicadores dos sistemas de saúde

Na Tabela 3 podemos ver as grandes distâncias que ainda existem entre os países da Europa, 

Austrália e América do Norte com o resto do mundo. Estes números mostram uma problemática 

mais profunda. O PIB que os governos têm para investir nas áreas sociais é ainda muito menor. 

Isto está relacionado com vários fatores econômicos como a dependência com os países do Norte, a 

dívida que cada ano têm que pagar por motivos históricos, deficiências no desenvolvimento do país 

e motivos históricos que marcam estas diferenças de hoje. As porcentagens do PIB investidos não 

são muito diferentes, apesar de que 1% traduzido em milhões de reais pode ser muito, o problema 

principal é a situação de cada país. Aqui sim podemos dizer que o Brasil está fazendo um bom 

trabalho, porque o crescimento da sua economia, se as porcentagens do PIB investido nas áreas 

sociais não são reduzidas, vai comportar uma quantidade maior de dinheiro para investir. E se este 

dinheiro é bem investido, a saúde vai melhorar.

Por fim, chamar a atenção das cifras dos países da África. Tanto África do Sul como Angola, 

como o resto dos países do continente mais pobre do mundo são verdadeiramente alarmantes. Seria 
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necessário fazer e ler vários informes sobre a realidade, as causas e como combatê-las, mas nestes  

países temos ainda muito que fazer. 

2.4. Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil

Por fim, vamos focalizar e dedicar uma seção ao estado do Ceará. Brasil é um país diferenciado em 

cinco regiões; Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Tanto o Sul como o Sudeste são as 

duas regiões mais ricas do país. Lá é onde é concentrada a indústria e como resultado as grandes 

riquezas. Entretanto, existem razões históricas que justificam esta situação. No século XVIII o país 

experimentou a revolução do ouro o que provocou que os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso tornassem no novo foco de riqueza do país. No ano 1763, a capital do Brasil foi trasladada 

de  Salvador  de  Bahia  a  Rio  de  Janeiro.  A  partir  deste  momento,  as  capitanias  sulistas  se 

desenvolveram a um ritmo muito maior a do Norte e Nordeste. Desde então as diferenças entre o 

Norte e o Sul do país são muito elevadas. Os últimos anos o Norte e o Nordeste, com a chegada de  

Luiz Inácio Lula da Silva no governo, começaram a crescer, permitindo a criação de empresas e 

indústrias.  Como pode ler-se na Figura  4,  Ceará experimentou um bom crescimento na última 

década, mas ainda está longe das taxas de desenvolvimento do país (consideradas 100% na figura 

4). Estas desigualdades ainda são grandes, o que gera o movimento dos nordestinos para o sul. Este 

é outro fator gerador de pobreza, como se falava no primeiro ponto sobre a migração das pessoas às 

grandes cidades. O desenvolvimento destas regiões precisa de um movimento social estudado e com 

recursos e participação de todos, para que milhões de pessoas que moram nas áreas rurais possam 

ter acesso às condições ótimas.

Figura 4- Comparativa do Radar dos Indicadores Sociais anos 1999 e 2009[13] 
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Apesar  deste  crescimento,  Ceará  ainda  registra  um nível  de  pobreza  elevado,  muito 

acima da média do Brasil. A construção das linhas de pobreza pode seguir diversos critérios. A mais 

conhecida  é  a  estabelecida  pelo  Banco  Mundial  (instituição  internacional  cuja  finalidade  é 

discutível,  porque  é  controlada  pelos  países  desenvolvidos  que  são  os  que  fixam as  linhas  de 

atuação segundo os seus interesses), que fixou em US$ 1,00 dia a linha da indigência e em US$ 

2,00 dia a da pobreza. Outra opção é em função do custo da vida para o acesso aos bens básicos. 

Existe uma última relacionada com as proporções do salário mínimo. Seja como for, a Figura 5, 

mostra como, apesar de uma importante melhoria, Ceará fica longe do nível do Brasil.
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Figura 5 – Percentual de Pessoas em Pobreza (esquerda). Percentual de Pobreza por Região de  

Moradia (direita)[9]

Ceará é um estado com um total de 8.472.231 de pessoas, o que representa um 4,44% sobre 

o total  (deve levar em conta que o Brasil  tem 26 estados mais o Distrito Federal).  A capital  é 

Fortaleza, cidade de 2.431.415 habitantes. É a única cidade com mais de meio milhão de pessoas, 

para um total de 184 povoações[10]. Além de algumas cidades importantes como Sobral o Juazeiro 

do Norte, a maioria das localidades podem considerar-se rurais, o que é sinônimo de maior pobreza. 

Este  é  um  fator  que  determina  o  pobre  desenvolvimento  do  Estado.  Segundo  o  Índice  de 

Desenvolvimento Municipal de 2008 editado pelo IPECE[11], se podem ver as disparidades entre 

municípios. Este índice é elaborado mediante quatro grupos de indicadores1:

• Grupo 1 – Indicadores fisiográficos, fundiários e agrícolas.

• Grupo 2 – Indicadores demográficos e econômicos.

• Grupo 3 – Indicadores de infraestrutura de apoio.

• Grupo 4 – Indicadores sociais.

1 Pode-se encontrar mais informação no site: http://www.ipece.ce.gov.br/categoria4/idm/IDM_2008.pdf 
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Como resultado da pesquisa, foi  elaborada a Tabela 4, que divide os 184 municípios de 

Ceará em 4 grupos, sendo a grupo 1 o mais desenvolvido e o 4 o menos. Este índice demostra como 

as  áreas  rurais  são  as  menos  desenvolvidas.  O  grupo  1  compreende  apenas  uma  cidade, 

Fortaleza,  com  um  29,27%  da  população.  O  último  grupo,  composto  por  87  municípios, 

compreende um 22,07% da população. Este é um primeiro resultado que mostra as disparidades 

existentes no estado.

Classes IDM Índice Médio Número de 

municípios

População 

estimada

% população 

do estado
IDM 8,97 a 85,41 29,14 184 8450527 100
1 85,41 85,41 1 2473614 29,27
2 40,75 a 64,86 48,13 19 1726955 20,44
3 27,08 a 40,03 32,21 77 2384917 28,22
4 8,97 a 26,78 21,64 87 1865041 22,07

Tabela 4 – Índice médio, municípios e população, segundo as classes do IDM

Essas  diferenças  são  causadas  por  motivos  diversos.  A oferta  de  educação  é  limitada, 

impossibilitando  o  acesso  na  educação  universitária  a  muitos  e  muitas  jovens.  Exceto  a 

Universidade Regional do Cariri, no Crato, e a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Sobral, 

além  dos  campis  avançados  da  UFC  em  Quixadá,  Sobral  e  Cariri,  as  outras  universidades 

localizam-se na Fortaleza. Esta é uma chave que limita o desenvolvimento. Muitas famílias não 

podem arcar com os custos que implica enviar aos filhos a estudar longe. Nestas populações existe 

uma  clara  falta  de  pessoal  qualificado,  de  pessoal  com  estudos  superiores.  Falta  de  médicos 

qualificados, falta de professores formados, são alguns dos problemas que se podem encontrar nas 

cidades de Ceará. Isto é uma limitação para a população, que não pode receber um atendimento 

digno,  e  para  os  indivíduos,  que  ficam  isolados  das  oportunidades  e  do  mundo exterior. 

Existem  programas  do  governo,  como  as  bolsas  de  estudos,  com  a  finalidade  de  ajudar 

economicamente as famílias que precisam ajuda para arcar os custos dos estudos. Aqui aparece um 

problema novo. Os jovens que têm acesso a educação superior, a maioria procuram emprego nas 

grandes  cidades,  porque  nas  suas  localidades  de  origem  não  podem  desenvolver-se  como 

profissionais, além de receber um salário muito mais baixo. 

Vamos  agora  incidir  no  grupo  4  dos  indicadores.  Este  grupo  é  o  dedicado  ao 

desenvolvimento social. A Tabela 5 mostra os critérios que foram utilizados para elaboração deste 

indicador. Estes critérios, também chamados fatores, foram divididos em 5. Esta análise foi feita 

14



mediante a técnica multivariada de análise fatorial, por meio do método de componentes principais. 

Este  componente  faz  com que  o  primeiro  fator  contenha  o  maior  percentual  de  explicação da 

variância total, o segundo fator tenha o segundo maior, e assim sucessivamente. 

Indicadores Fatores
1 2 3 4 5

Taxa de escolarização no Ensino Médio 0,728 0,412
Taxa de aprovação no Ensino Fundamental 0,816
Equipamentos de informática por escola 0,902
Bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de 

informática por escola

0,913

% docentes no Ensino Fundamental com grau de 

formação superior

0,863

Taxa de mortalidade infantil por mil habitantes 0,816
Leitos por mil habitantes 0,902
Médicos por mil habitantes 0,309 0,751
Taxa de cobertura de abastecimento de água 0,384 0,260 0,376 0,530
% da variância explicada 22,477 17,437 13,879 13,283 11,557
Tabela 5 – Indicadores Sociais. Composição e importância dos fatores de acordo com as cargas e  

percentuais da variância

Nesta  tabela  se  pode  ver  quais  são  as  cargas  que  mostram  uma  maior  variância. 

Equipamentos por escola, infraestrutura nas escolas, médicos e abastecimento de água são as que 

experimentam uma maior variação. Por fim, a Tabela 6 mostra como é IDM segundo os grupos de 

população.

Classes IG4 Índice Médio Número de 

Municípios

Percentual da 

População 

estimada
Grupo 4 0,00 - 100 36,45 184 100
1 69,7 - 100 82,18 11 40,58
2 45,01 – 68,10 54,24 42 18,42
3 26,73 – 44,56 35,41 71 25,03
4 0,00 – 26,10 16,86 60 15,96

Tabela 6 – Índice médio, número de municípios e população, segundo as classes do grupo 4
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Esta tabela mostra como o desenvolvimento social está acima do desenvolvimento geral dos 

municípios. São 11 os que são parte do grupo com melhores cifras, e o porcentagem da população 

do grupo 4 é menor que no IDM geral. Se o desenvolvimento das zonas rurais não é promovido, 

isto se torna um problema sem fim. 

Depois desta introdução geral a problemática do estado cearense, vamos focalizar na área de 

saúde.  Vamos  fazer  uso  das  mesmas  tabelas,  mas  vamos  tirar  conclusões  dos  indicadores 

relacionados com a saúde. 

O número de médicos por mil habitantes varia entre 0,17 em Varjota e 3,62 Barbalha. A 

média do Estado foi igual a 1,07 o que fica por encima do nível mínimo marcado por a (OMS), que 

é 1. A pesar de que o resultado fica por encima pode-se comprovar que é muito ajustado. Como 

dado negativo, encontra-se que 151 dos 184 municípios não superam essa cifra. Relacionado com 

este ponto encontramos estudos que mostram um problema existente no estado; os médicos do 

Ceará realizam vários trabalhos em distintas localidades do estado. Uma pesquisa elaborada o ano 

20082, demostra que um 53,5% dos 7.008 médicos contratados no Ceará, mantinham entre dois e 

quatro contratos como médicos, e um 0,6% mantinham entre onze e 20 contratos. Mais da metade 

dos  médicos  trabalhavam  mais  de  40  horas  por  semana  e  um  27%  trabalhavam  em  várias 

localidades ao mesmo tempo. Isto era causado pelos baixos salários que a maioria dos médicos 

recebe e pela necessidade de pessoal qualificado em muitas localidades. Este excesso de trabalho e 

deslocamento comporta precariedade da vida dos médicos, e como consequência, um atendimento 

de qualidade baixa. Este é outro dos motivos que justificam a importância e o impacto positivo que 

a telemedicina pode ter. Por fim, esta pesquisa mostra que 59,7% dos médicos estavam contratados 

na cidade de Fortaleza.

O número ótimo de leitos não foi marcado pela OMS, mas analisando as estatísticas por 

município, o resultado não é bom, porque 150 estão abaixo da média estadual, inclusive algumas 

localidades não têm nenhum. 

A mortalidade  infantil  tem evidenciado  taxas  decrescentes  nos  últimos  anos  graças  aos 

programas Agentes de Saúde e de Saúde da Família. 

Vamos realizar uma pequena análise dos serviços de saúde ofertados (IDS-O) e os realizados 

(IDS-R). O IDS utiliza indicadores relacionados às principais dimensões de ação no governo na 
2 Multiple jobs contracts of physicians in Ceará, Northeastern Brasil
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área social.  O método de cálculo abrange indicadores relacionados com a educação, a saúde, as 

condições de moradia e ao emprego e renda. Como resultado geral, pode-se observar na Tabela 7 o 

valor destes índices para os quatro aspetos que são analisados[12].

IDS
Educação Saúde Habitação Emprego e 

Renda

Geral

IDS-O IDS-R IDS-O IDS-R IDS-O IDS-R IDS-O IDS-R IDS-O IDS-R
Ótimo 0 34 5 14 5 4 0 0 0 0
Bom 14 139 157 72 18 16 0 2 6 15
Regular 157 11 15 88 122 38 7 13 171 164
Ruim 3 0 1 10 9 6 177 169 7 5

 Tabela 7- Número de municípios de acordo com o seus Índices de Desenvolvimento Social  

(IDS). Ano 2008

O índice IDS-O reflete as condições de oferta dos serviços oferecidos e está relacionado 

com o que o governo controla, os programas de inserção social,  as ferramentas que utiliza. Por 

outro  lado,  o  IDS-R  reflete  as  condições  dos  serviços  realizados,  os  resultados  obtidos  pelos 

municípios. Este relaciona as metas dos programas do governo com os resultados obtidos. Para 

entender,  a  comparação  destes  indicadores  vai  permitir  avaliar  a  eficiência  das  iniciativas  do 

governo, o que vai ser interessante para otimizar as inversões no setor público.

A primeira conclusão fácil de obter é que nenhuma das 184 localidades de Ceará obtém 

um IDS-O ótimo e apenas 6 são considerados num nível bom. É importante ressaltar que há 

municípios onde o índice de serviços oferecidos foi considerado regular ou ruim e o IDS-R foi bom. 

Isto significa que, apesar de não dispor de recursos suficientes, estas localidades fizeram um uso 

muito bom deles. 

Vamos focalizar nos aspetos de saúde. É importante dizer que é o indicador com os melhores 

resultados. Apesar disto podem-se observar grandes problemas nesta área. É verdade que o IDS-O é 

o  melhor  e  fica  muito  por  acima do IDS-O geral,  mas  olhando o  IDS-R pode-se  ver  como a  

infraestrutura e os planos do governo não obtiveram os resultados esperados. A proporção do IDS 

considerado bom fica abaixo do 50% de municípios, em relação entre o ofertado e o realizado. Este 

é  um indicador  que  mostra  que  a  saúde  é  um elemento  tão  importante  como complexo.  Para 

considerar que os programas de saúde são eficientes é preciso de muitas fases, como planejamento, 
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execução,  formação  e  seguimento.  Na seção  de  telemedicina  podem-se  ver  as  etapas  mínimas 

consideradas para o sucesso destes investimentos. 

Apenas adicionar os aspetos que foram analisados para elaborar o indicador da saúde. 

Para o IDS-O:

• Proporção de população coberta pelo Programa Saúde da Família (PDF).

• Proporção de crianças menores de 2 anos acompanhadas.

• Proporção de gestantes assistidas no 1º trimestre de gravidez.

• Profissionais de saúde por mil habitantes.

Para o IDS-R:

• Taxa de mortalidade infantil.

• Taxa de internação por acidente vascular cerebral.

 

Por fim, comentar o caso da capital, Fortaleza. Este mesmo índice mostra o resultado em 

cada município. Fortaleza fica numa posição muito boa. Como já se falou, é a cidade que recebe a 

proporção  maior  de  ajudas  do  governo,  tem  a  maior  quantidade  de  pessoal  qualificado  e  é, 

praticamente, a única cidade do estado que oferece educação superior. Isto explica novamente a 

concentração de oportunidades que existe no estado de Ceará, que se podem também extrapolar-se 

ao país. Mas se observamos a evolução entre o ano 2005 e o ano 2008, a cidade recuou nos 

indicadores  de  educação.  Isto  é  sinal  das  dificuldades  de  gerenciar  as  grandes  cidades. 

Seguramente, é mais rentável investir nas zonas rurais para evitar a migração da população para as 

grandes cidades, porque o excesso de população faz que se tornem muito difíceis de administrar.

2.5. A Telemedicina e seu impacto na sociedade

A telemedicina é a prestação de serviços médicos a distância por meio eletrônico. Esta é a principal 

finalidade da Telemedicina,  a  atenção da população residente  em áreas  com poucos recursos  e 

assim, permitir que todas as pessoas escolham receber uma atenção médica de qualidade. 

A telemedicina começou há muitos anos, mediante o intercâmbio de opiniões entre médicos 

utilizando a  infraestrutura  convencional  de  telefonia.  Na atualidade,  a  idéia  da  implantação da 
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telemedicina  é  o  aproveitamento  e  utilização  das  modernas  tecnologias  da  informação  como 

paging, telefonia móvel, TV a cabo, TV convencional e Internet. 

O conceito da Telemedicina é o seguinte: existe um centro hospitalar menor que apresenta 

uma carência de profissionais numa(s) área(s) específica(s), este centro vai ser assistido por outro 

maior, que vai ter os especialistas e infraestrutura necessários para dar atenção aos pacientes de 

forma “remota”. Isto implica a economia de tempo e dinheiro para os pacientes e uma melhoria na 

gestão dos centros de saúde mais isolados.

A aproximação das novas tecnologias  e  a  sua aplicação no campo da medicina vai 

fomentar a aparição de atividades médicas novas que vão marcar o futuro dos próximos anos 

e vão oferecer múltiplos serviços aos pacientes para melhorar o seu nível de vida.

Vamos fazer uma descrição breve delas[2]:

• Teleconsulta:  Consiste  no  intercâmbio  de  informação  especializada  entre  médicos  e 

especialistas sobre opiniões ou conhecimentos.

• Telediagnosis: Diagnóstico a distância ou remoto. Esta é a técnica que causa um impacto 

maior  porque  oferece  múltiplas  vantagens  e  um  aproveitamento  amplo  da  tecnologia. 

Consiste na avaliação ou assistência na avaliação médica de um paciente a partir de um 

centro de saúde distante.

• Teleconferência: Oferece a possibilidade de receber assistência em tempo real que pode ser 

aplicada para participar de uma operação à distância.

• Armazenamento  digital  de  dados  e  fichas  técnicas:  Permite  compartilhar  os  históricos 

médicos de todos os pacientes, além de assegurar a sua correta organização e conservação.

• Teleinformação:  também  conhecida  com  o  nome  de  e-learning,  permite  realizar  ações 

formativas através da Internet sem limitações de horário nem de local e com a sustentação 

continuada de tutores especialistas. Tudo isto com uma eficácia equivalente ou maior que a 

formação tradicional.

Todos estes avanços vão acarretar diversos benefícios para a população. Estes benefícios vão 

ser para os pacientes e para os profissionais da saúde. A continuação é enumerada a maioria deles.
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Benefícios para os pacientes[2]:

• Melhor  acesso  à  saúde  e  ao  nível  de  especialização  necessário.  Acesso  a  uma rede  de 

conhecimentos  multidisciplinares  que  mistura  realidades  topográficas  e  necessidades 

terapêuticas.

• Uma pessoa de contato privilegiado: o médico local.

• Informação assistida ao paciente.

• Informação e educação ao paciente.

• Qualidade e segurança da saúde. Melhora de diagnóstico e tomada de decisões.

• Reforço do papel do paciente e da sua responsabilidade no tratamento da sua doença.

• Proporcionar ao paciente dispositivos de vigilância, continuidade do tratamento e reforço do 

vínculo social.

Benefícios para os profissionais da saúde:

• Competências postas a funcionar de forma complementar.

• Divulgação de melhores práticas.

• Otimização  das  práticas:  enfoque  diagnóstico,  indicações  terapêuticas,  indicações  do 

traslado do paciente, vigilância compartilhada do paciente.

• Aperfeiçoamento da qualidade do tratamento.

• Redução do isolamento do pessoal. Ajuda mútua.

• Maior confiança na relação com o paciente.

Um dos benefícios importantes seria a melhoria da atenção durante os partos. Nos países em 

desenvolvimento e do terceiro mundo são muitas as mulheres que morrem durante o parto e as 

crianças  que  não  sobrevivem às  primeiras  horas  de  vida.  Um dos  motivos  principais  é  a  má 

qualidade do atendimento. Em zonas rurais, isoladas, a falta de pessoal qualificado é notável e isso, 

além dos casos em que a mulher mora longe de um centro de saúde provoca milhões de mortes cada 

ano.  A telemedicina,  como  se  falou,  permite  o  melhor  atendimento  e  a  disposição  de  pessoal 

qualificado durante o parto.

Por  fim,  pode-se  encontrar  um  benefício  tanto  para  o  pessoal  sanitário,  como  para  o 

paciente, bem para o estado. A Telemedicina, com todas as melhorias que comporta vai permitir 

uma redução dos custos. A otimização do diagnóstico vai evitar erros e desta forma vai evitar os 
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custos de tratamentos errôneos e os custos destes.

Apesar  de  todos  os  benefícios  enumerados  acima,  para  chegar  a  eles  é  preciso  o 

compromisso  da  toda  a  sociedade.  Por  um  lado,  o  investimento  por  parte  das  organizações 

mundiais, estatais e regionais é fundamental. Também o investimento das organizações do terceiro 

setor vai ser preciso.  Por último, o papel das universidades é essencial.  Elas são os centros de 

conhecimento  mais  potente  e  robusto  e  onde  está  disponível  a  maior  quantidade  de  pessoal 

qualificado  em  todas  as  áreas.  Fomentar  projetos  como  este  da  Universidade  de  Fortaleza  é 

essencial para a evolução de novas tecnologias e aplicações úteis em todas as áreas. 

Por último, vai ser abordado o processo para a implementação dos projetos de telemedicina. 

Podem ser diferenciadas quatro fases principais, como mostra a Figura 6. Este assunto é abordado 

na seção 4.

Figura 6 – Fases de implementação de um projeto de telemedicina

A primeira  delas  consiste  em realizar  um estudo  das  necessidades  da  zona  que  vai  ser 

incluída no projeto. Este estudo inclui um estudo do terreno para ver como vai ser criada a rede de 

acesso e uma análise das doenças que sofre a comunidade beneficiária. Para que um projeto de 

Telemedicina dê certo,  é preciso identificar a demanda do serviço de saúde e os respetivos 

provedores,  o  que  não  é  tarefa  simples,  pois  é  preciso  considerar  fatores  culturais,  sociais  e 

econômicos. Esta parte é essencial para aperfeiçoar os custos, para escolher a melhor forma de 

implementação e para verificar a viabilidade do projeto, além de assegurar a sustentabilidade dele. 

Uma  má  fase  de  reconhecimento  é  uma  das  principais  causas  do  fracasso  dos  projetos  desta 

natureza.
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Seguidamente, duas atividades vão ter que ser desenvolvidas ao mesmo tempo. Por um lado, 

temos a  parte  telemática.  O desenho de uma rede,  com o  backbone se é preciso,  a  escolha da 

tecnologia que aperfeiçoe os recursos da rede, e um estudo de como vai ser implementada, vai 

focalizar o trabalho das pessoas encarregadas da rede. Ao mesmo tempo e de acordo com o estudo 

desenvolvido na primeira fase, vão ser desenvolvidas distintas aplicações úteis para sua aplicação 

na comunidade. Para isto é preciso a cooperação entre pessoal da saúde e pessoal implicado no 

desenvolvimento de software.

Por  fim,  uma  formação  do  pessoal  de  saúde  e  da  população  vai  permitir  o  maior 

aproveitamento  dos  recursos.  Não podemos esquecer  que uma das  principais  consequências  do 

isolamento é a falta de conhecimentos em muitas áreas. Nossa obrigação é que o pessoal que vai  

ficar encarregado da rede e dos aparelhos médicos saiba fazer uma correta utilização deles. Isto 

também pode implicar a criação de algum posto de trabalho. Como se falou na introdução às TICs, 

isto  é  uma  melhoria  mais  derivada  destes  projetos,  já  que  se  pode  empregar  pessoal  das 

comunidades, oferecendo-lhe um emprego e um salário.

2.5.1. A Telemedicina no Brasil

O Brasil é o terceiro maior país do mundo em termos de superfície e a sua população rural é muito 

dispersa.  Isto  tem consequências  boas,  mas  ao  mesmo tempo dificulta  o  atendimento  a  toda  a 

população. Na Figura 7 pode-se ver uma pequena análise da situação do país.
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Figura 7 – Causas e soluções ao problema da saúde no Brasil

A geografia e a dispersão da população também são um inconveniente para a implantação 

dos  projetos  de  telemedicina,  mas  isto  implica  um  desafio  para  governos,  universidades  e 

investigadores. Já existem diversos projetos funcionando e que têm implicado um avanço para a 

saúde.  No ano 2000,  por  exemplo,  foi  instalado  o  primeiro  projeto  brasileiro  de  telemedicina. 

Elaborado entre o Instituto da Criança do HC-USP e o Hospital de Base Ari Pinheiro, em Porto 

Velho  Rondônia  (www.isi.usp.br/rondon).  Neste  projeto  eram  oferecidos  cursos,  seminários  e 

segunda opinião médica a pacientes que até então só podiam migrar para São Paulo, localizado a 48 

horas de ônibus. O benefício para a população é evidente[3].

Existe um projeto a nível nacional chamado Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)

[15]. É uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiada pela Financiadora de Estudos 

e  Projetos  (FinEP)  e  pela  Associação  Brasileira  de  Hospitais  Universitários  (AbraHUe)  e 

coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que visa a apoiar o aprimoramento de 

projetos  em  telemedicina  já  existentes  e  incentivar  o  surgimento  de  futuros  trabalhos 

interinstitucionais.  A coordenação  destas  instituições  vai  permitir  dispor  de  uma  rede  de  alta 

capacidade do backbone nacional da RNP, a rede Ipê, e das Redes Comunitárias Metropolitanas de 

Educação e Pesquisa (RedeCoMEP). Além disso, o link da RNP com a Rede Clara (Cooperação 

Latino-Americana de Redes Avançadas), as instituições participantes contarão com a colaboração 

de redes parceiras na Europa e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vai prover equipamentos de 
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informática  e  comunicação  para  os  pesquisadores.  A idéia  é  promover  o  surgimento  de  novas 

aplicações e ferramentas que explorem mecanismos inovadores na educação em saúde. 

Sua  implantação  trará  impactos  científicos,  tecnológicos,  econômicos  e  sociais  para  os 

serviços médicos já existentes, permitindo a adoção de medidas simples e de baixo custo, como a 

implantação  de  sistemas  de  análise  de  imagens  médicas  com diagnósticos  remotos,  que  pode 

contribuir  muito para diminuir  a  carência  de especialistas,  além de proporcionar  treinamento  e 

capacitação de profissionais da área médica sem deslocamento para os centros de referência. Os 

projetos de implantação da infraestrutura compreendem 7 etapas:

• Diagnóstico.

• Apresentação de  propostas.

• Assinatura de contrato.

• Licitação dos equipamentos e serviços.

• Implantação da infraestrutura.

• Teste dos equipamentos e serviços.

• Ativação dos hospitais na RNP.

• Homologação e operacional na RNP.

Estas etapas são realizadas em diferentes centros. Cada um dos centros adscritos no projeto faz 

parte de uma etapa concreta. No Ceará participam os seguintes centros, involucrados cada um deles 

numa etapa concreta.
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Centro hospitalar Fase em que participa
Hospital de Messejana (HM) Diagnóstico
Hospital Geral de Fortaleza Apresentação de propostas
Hospital Geral Dr. César Cals 

(HGCC)

Diagnóstico

Hospital Infantil Albert Sabin 

(HIAS)

Diagnóstico

Hospital São José de Doenças 

Infecciosas (HSJDI)

Diagnóstico

Hospital Universitário Walter 

Cantido (UFC)

Homologação e operacional na RNP

Instituto Dr. José Frota (IJF) Diagnóstico
Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (UFC)

Homologado e operacional na RNP

Tabela 8 – Centros hospitalares cearenses participantes no RUTE

No Ceará pode-se encontrar um projeto chamado Cinturão Digital do Ceará[16]. Realizado 

pelo governo do estado, mediante a criação de infraestrutura própria de fibras ópticas o objetivo é 

prover acesso por banda larga nas principais cidades do Interior. Graças a este projeto, a população 

terá acesso a serviços digitais, como Internet, videoconferência, TV digital, telefonia celular, etc. 

Para chegar a este objetivo vai-se implementar um anel de 3.000 Km de fibras que ligará as cidades  

de  Fortaleza,  Milagres,  Tauá  e  Sobral.  Por  meio  de  ramificação  de  fibras,  25  pontos  serão 

conectados.  A tecnologia que utiliza é  WIMAX, fornecendo ligações de até  70 Mbps em cada 

município.  É  considerada  uma  iniciativa  muito  interessante  e  que  vai  permitir  lutar  contra  as 

migrações para as grandes cidades do estado. 

Outro projeto que gostaríamos de destacar é um realizado na cidade de Manaus no ano de 

2007. Este projeto era uma proposta de redes  mesh em áreas periféricas. O documento elaborado 

pela Universidade da Amazônia é uma guia muito bom para o desenvolvimento destas atividades, 

além de  ser  um exemplo  do que  tem que  ser  uma fase  de  reconhecimento  ótima,  porque  são 

analisados todos os aspetos para assegurar um trabalho eficiente, de custo otimizado, e sustentável.

A telemedicina favorece também iniciativas interessantes. Alguns residentes, jovens recém-

titulados  em  medicina,  fazem  suas  práticas  num  ambiente  rural.  Isto  é  possível  graças  à 

telemedicina. Os computadores de última geração estão ajudando a fazer cirugias. Estes residentes, 
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além de formar-se permitem que em estas localidades rurais tenham mais médicos para poder ser 

atendidos. 

    

Do Brasil, Rio Grande do Sul é destaque na área de telemedicina. Mediante um programa 

piloto do Ministério da Saúde realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), 43 municípios, abrangendo cerca de 500 mil pessoas, são conectados via Internet. A 

proposta levou cem computadores, impressoras e webcams a Unidade de Saúde de Família dessas 

localidades.  Em seguida,  deu capacitação a  médicos,  enfermeiros  e  dentistas  que atuam nesses 

estabelecimentos para que aprendessem a usar Internet e solicitassem consultas para sanar dúvidas. 

Assim, desde 2008, os beneficiados passaram a trocar informações com médicos de família 

e profissionais de outras especialidades ligados aos hospitais Conceição e de Clínicas, totalizando 

850 consultas. Em conversas em tempo real, discutiram casos considerados complicados e, muitas 

vezes, concluíram que não havia a necessidade de mandar os pacientes a Porto Alegre, porque o 

problema podia ser resolvido ali mesmo, na sua cidade.

O caso do Rio Grande do Sul é um claro exemplo de como pode a telemedicina aumentar a 

qualidade de vida e oferecer à população os serviços básicos de saúde.

No Brasil, o potencial do desenvolvimento da telemedicina é enorme, bastando lembrar-se 

das incríveis disparidades regionais encontradas no país. Dados do Ministério da Saúde apontam 

que em cidades como São Paulo, se gasta por ano a ordem de R$ 280/ano/habitante; em cidades da 

região norte do país este gasto é inferior à R$ 3/ano/habitante. Ou seja, a proporção de acesso à 

saúde nestas regiões é 100 vezes menos do que nas grandes concentrações urbanas brasileiras. Por 

outro  lado,  o  país  possui  uma razoável  infraestrutura  de  telecomunicações,  com cobertura  por 

satélite abrangendo todo o território nacional.

A  situação  no  Brasil  é,  portanto,  única  em  termos  mundiais.  É  um  país  em 

desenvolvimento,  com  contrastes  e  desafios.  Cabe  identificar  oportunidades  e  estabelecer  um 

modelo de telemedicina adequado à realidade do país.
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3. Redes Mesh

3.1. Introdução

Há alguns anos que as redes sem fio viraram uma ferramenta básica na sociedade atual. Estas redes 

permitem a conectividade sem precisar nenhuma conexão física, o que abre uma quantidade de 

possibilidades  muito  grande.  A sua  expansão é  palpável  na  sociedade,  onde se  pode acessar  à 

Internet desde aeroportos, ruas, hospitais, etc. A melhoria nas capacidades destas redes dão suporte 

ao desenvolvimento de aplicações, como telemedicina, videoconferências, e muitas mais. 

  

Durante os últimos anos apareceram as redes  mesh sem fio, ou  Wireless Mesh Networks 

(WMNs), a nova geração das redes sem fio, que são capazes de oferecer melhores serviços, além de 

serem mais robustas e eficientes que as redes sem fio convencionais. Outro ponto essencial destas 

redes é que oferecem uma escalabilidade muito maior. Estas redes consistem em roteadores mesh e 

clientes  mesh.  Pela  topografia  da  rede,  os  roteadores  formam o  backbone e  sua  mobilidade  é 

reduzida. Uma topologia parcial ou total é formada nas WMNs, o que significa que cada nó da rede 

está conectado com vários ou todos os outros nós da rede. 

Ao longo dos  anos,  as  redes  mesh sem fio  podiam-se  encontrar  só em três  disposições 

baseadas  em tecnologia  rádio,  onde cada uma delas  incorporava  avanços  que permitiam maior 

escalabilidade e um comportamento da rede melhor, já seja em termos de latência ou de throughput. 

Durante os últimos anos o ritmo de evolução desta tecnologia está crescendo o que já permitiu a 

implementação de redes  mesh de forma permanente e com um bom funcionamento. Mas ainda é 

necessário fazer  pesquisas importantes  em todos os  protocolos  das camadas OSI para que esta 

tecnologia seja consolidada. 

Uma das caraterísticas[18] mais importantes deste tipo de redes é a sua compatibilidade com 

as redes sem fio convencionais, o que permite dar serviço tanto aos clientes mesh como aos clientes 

de redes sem fio. A integração das WMNs com outras redes como Internet, celular, IEEE 802.11, 

IEEE 802.15, IEEE 802.16, redes de sensores, etc.,  pode ser alcançada mediante as funções de 

gateway  e  bridge  dos roteadores  mesh.  Os clientes  mesh podem ser estacionários ou móveis, e 

podem formar redes  mesh clientes através deles e  com os roteadores  mesh.  Consequentemente, 
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através de uma WMN, os usuários de uma rede já existente podem ser fornecidos com serviços até 

esse momento impossíveis.

Se misturamos as caraterísticas de escalabilidade e a capacidade destas redes de organizar-se 

e  configurar-se  de  forma dinâmica,  as  redes  mesh podem ser  instaladas  de  forma  progressiva, 

segundo seja necessário. Como mais nós são instalados, a conectividade e confiabilidade oferecida 

aos  usuários  aumenta,  mas  tem que ser  feito  com rigor  e  planejamento  porque  o  aumento  de 

pontos  pode  piorar  as  taxas  de  latência  e  throughput. Pode-se  encontrar  outra  caraterística 

importante que fica a favor desta tecnologia. Todos os componentes necessários para criar estas 

redes estão disponíveis para os protocolos das redes ad hoc e para os protocolos IEEE 802.11 MAC. 

Apesar de todas estas vantagens ainda existem problemas e são necessárias pesquisas para 

desenvolver e melhorar o comportamento delas. A taxa de transmissão se reduz de forma importante 

quando aumentamos o número de saltos que os pacotes têm que efetuar. Isto é causado porque os 

protocolos das camadas MAC e de rede não oferecem a escalabilidade suficiente. 

Vão-se mostrar também as caraterísticas principais das redes  mesh, tratando de mostrar os 

aspetos onde ainda é necessário pesquisar para aperfeiçoar o funcionamento destas redes. Além 

disso, vai-se referenciar com a pesquisa que está sendo elaborada pelos membros do projeto da 

Universidade de Fortaleza.

3.2. Arquitetura de rede

Como a maioria  de redes  WLAN, as  redes  mesh são formadas por  roteadores  mesh e  clientes 

mesh[17].  Entretanto,  um aspecto que é muito positivo para o desenvolvimento destas redes, os 

equipamentos  de  hardware  para  a  implementação  de  redes  mesh,  em geral,  são  construído  na 

mesma plataforma.  São necessárias  certas  modificações  de  software,  como a  utilização de  um 

firmware diferente que permita executar funcionalidades específicas das redes mesh.

A  arquitetura é um dos elementos diferenciadores destas redes. A diferença das WLANs, 

cuja arquitetura é centralizada onde o ponto de acesso realiza todas as funções de controle e acesso, 

nas WMNs a arquitetura é descentralizada. Mediante a disposição de diversos pontos de acesso, 

essas tarefas são distribuídas.

Os  roteadores  mesh têm funções  de  roteamento  adicionais,  além de  ser  equipado  com 

diversas interfaces sem fio. Em comparação com os roteadores sem fio convencionais, os roteadores 
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mesh podem conseguir a mesma cobertura com uma taxa de transmissão de potência muito menor, 

mediante as comunicações de múltiplos saltos.

Do mesmo modo que os roteadores, os clientes mesh dispõem das funções necessárias para a 

transmissão mesh. Uma das grandes diferenças dos clientes mesh é que eles também podem atuar 

como roteador. Evidentemente o seu funcionamento como roteador vai ser pior porque não dispõem 

das  funções  de  gateway  ou  bridge,  além  de  ter,  geralmente,  só  uma  interface  sem  fio.  Os 

equipamentos que podem atuar como clientes mesh são os já conhecidos nas redes WLAN, como o 

laptop, PDA, pocket Pc, etc. A arquitetura das redes mesh pode-se classificar em três grupos.

3.2.1. Infraestrutura

A infraestrutura é formada pelos roteadores mesh e é o esqueleto da rede. Pode-se considerar que a 

infraestrutura forma o backbone da rede, e os clientes podem conectar-se a eles. Para a criação do 

backbone  podem-se  utilizar  diversas  tecnologias  rádio,  além das  já  utilizadas  no  padrão  IEEE 

802.11. Os roteadores mesh formam uma malha onde os enlaces se configuram e se reparam entre 

eles[17]. Esta é outra das propriedades que fazem destas redes uma tecnologia robusta.  

Mediante  funcionalidades  de  gateway  os roteadores  mesh podem se conectar  à  Internet. 

Desta mesma forma, interconectam todo tipo de redes sem fio existentes, como podem ser WiFi, 

WIMAX,  telefonia  móvel,  etc.  Também,  os  clientes  convencionais  podem  se  conectar  aos 

roteadores mesh mediante cabo. 

Esta arquitetura é a mais útil  e comum, e a razão pela qual os projetos de telemedicina 

optam pela tecnologia  mesh. Pode-se criar o  backbone  localizando os roteadores numa região e 

permitindo o acesso a rede dos clientes. Então, dois tipos de rádios são utilizados nestes roteadores, 

um para a comunicação entre os nós que formam o backbone, e outro para a comunicação com os 

clientes. É importante selecionar corretamente as antenas, já que se tem que analisar quando vai ser  

melhor uma diretiva ou uma omnidirecional, por exemplo.

A Figura 8 mostra um exemplo de arquitetura de rede  mesh em modo infraestrutura. Dois 

roteadores têm acesso a rede da Internet mediante cabo o que vão permitir o acesso para os outros 

terminais.  O  backbone da  rede  é  formado  por  estes  dois  roteadores  além  dos  outros,  que  se 

comunicam sem fio. As linhas sólidas indicam os enlaces cabeados e as ponteadas os enlaces sem 

fio.
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Figura 8 – Infraestrutura- backbone rede mesh [17]

3.2.2. Cliente

Os  clientes  mesh respondem a  outra  opção  de  arquitetura  explicada  na  parte  introdutória.  Os 

clientes formam redes ad hoc, também conhecidas como P2P (peer to peer). Os pontos que atuam 

como clientes nas redes  mesh são mais sofisticados que os das redes WLAN convencionais. Os 

clientes realizam funções de roteamento e configuração, além de provisionamento de aplicações 

para os pontos finais. Neste projeto, por exemplo, estão sendo desenvolvidas aplicações para a área 

de saúde. Os clientes que atuam como pontos finais precisam de equipes capazes de realizar funções 

de roteamento e de autoconfiguração[17]. 

A Figura 9 mostra diferentes nós cliente, tudos eles móveis. Eles se comunicam mediante enlaces 

sem fio. Para este tipo de redes não é necessário nenhum roteador mesh. 

Figura 9 – Rede de clientes mesh[17]
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3.2.3. Redes mesh híbridas

Esta arquitetura de rede é a que tem uma maior aplicação porque é uma combinação das duas 

anteriores.  A parte  da  infraestrutura  proporciona  à  rede  conectividade  com outras  redes  como 

WIMAX, Internet, celular. A parte dos clientes, que já vimos que são capazes de fazer funções de 

roteamento, acessam a rede através dos roteadores mesh ou conectando-se diretamente com outros 

clientes mesh. Isto vai assegurar a saída no exterior e a comunicação entre eles. Ao mesmo tempo, 

eles encarregam-se das funções de manutenção da rede. 

A Figura 10 mostra uma rede mesh híbrida. O backbone oferece a conetividade com outras redes, 

como a WiFi. Os clientes mesh podem acessar à rede mediante os roteadores mesh ou diretamente 

comunicando-se com os outros clientes mesh. 

Figura 10 – Modelo híbrido de rede mesh[17]

3.3. Caraterísticas das redes mesh

A continuação vão-se mostrar algumas das principais caraterísticas das redes mesh.

• Rede  sem fio  de  múltiplos  saltos[17]:  Um dos  objetivos  para  desenvolver  é  estender  a 

cobertura das redes sem fio existentes sem sacrificar a capacidade do canal. Outro objetivo é 

prover conectividade para os enlaces sem linha de visão direta (NLOS). Para atender a esses 

requisitos é indispensável o estilo  mesh de múltiplos saltos,  que alcança um  throughput  

maior sem sacrificar a faixa de alcance efetivo através de distâncias de enlace mais curto, 

menor interferência entre os nós e uma reutilização de frequências mais eficiente.
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• Suporte  para  redes  ad  hoc  e  capacidade  de  auto  formação,  auto  reparação  e  auto-

organização[17]. As WMNs melhoram o rendimento da rede porque a arquitetura da rede é 

flexível, de implementação fácil, com tolerância aos erros e dispõe de uma conectividade de 

malha. 

• A mobilidade depende do tipo dos nós da malha. Os roteadores  mesh têm, em geral, uma 

mobilidade reduzida. Os clientes podem ser estacionários ou nós móveis. 

• Diversos tipos de acesso na rede[17]. Nas WMNs são suportadas a rede de retorno a Internet 

(backhaul) e as comunicações ponto a ponto (P2P). Como consequência, a integração destas 

redes com as redes sem fio convencionais pode ser alcançada.

• Dependência das limitações de consumo de potência segundo o tipo de nós mesh. Apesar de 

que  os  roteadores,  em  geral,  não  têm  limitações  de  potência,  os  clientes  mesh talvez 

requeiram protocolos de eficiência de potência. Por este motivo, os protocolos de rede ou 

MAC ótimos para os roteadores mesh podem não ser apropriados para os nós clientes.

• Compatibilidade e interoperabilidade com as redes sem fio existentes[18]. Como já se falou, 

as WMNs têm que ser compatíveis com as outras redes sem fio. Por exemplo, se a nossa 

rede mesh é baseada em tecnologia IEEE 802.11, ela tem que ser compatível com os padrões 

da IEEE 802.11.

• As redes mesh, devido a falta de infraestrutura cabeada, é considerada com uma rede ad hoc. 

Apesar  desta  consideração,  as  redes  mesh precisam  de  capacidades  adicionais  com 

algoritmos mais sofisticados. As WMNs se propõem a diversificar as capacidades das redes 

ad hoc. 

3.4. Cenários de aplicação

Existem diversos cenários[17] onde a aplicação das redes mesh é muito interessante e onde podem 

implicar  uma  melhoria  importante  respeito  à  eficiência  que  as  redes  sem  fio  convencionais 

oferecem. Este projeto trabalha numa delas, mas a continuação vai-se descrever diferentes opções, 

remarcando a finalidade deste projeto.
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• Redes  de  banda  larga  do  lar:  estas  redes  são  muito  comuns  na  sociedade  atual.  Até  o 

momento, a maioria das redes para o lar são redes sem fio convencionais, seguindo o padrão 

IEEE 802.11. Estas redes não são muito complexas e geralmente precisam dar serviço a uns 

poucos computadores, seja com ou sem fio. Apesar da aceitação que estas redes têm no 

mercado, apresentam uma carência importante, que é a existência de áreas mortas. Isto é 

causado porque estas redes só têm um ponto de acesso (ter mais de um é uma solução cara e  

pouco eficiente porque todos os pacotes têm que viajar até o  hub ou modem de acesso da 

rede), o que gera a aparição destas zonas onde a conexão é inexistente ou de qualidade ruim. 

Para  converter  estas  redes  em  redes  mesh sem  fio,  os  pontos  de  acesso  têm  que  ser 

substituídos por roteadores sem fio e estabelecer conectividade de malha entre eles. Desta 

forma, as comunicações tornam muito mais robustas e flexíveis. Além disso, como não é 

necessário  que  todos  os  pacotes  se  comuniquem  com  o  mesmo  ponto  final,  o 

congestionamento pode ser evitado. Mas na realidade este não é o cenário para o que as 

redes  mesh foram pensadas, porque apesar dessa carência, as WLANs são completamento 

aceitadas na sociedade e o serviço que oferecem é bom.

Figura 11 – Rede de banda larga do lar [17]

• Redes para comunidades e vizinhanças: para este tipo de cenário a arquitetura básica para 

acesso à rede é baseada em cabo ou DSL conectado à Internet. O último salto é sem fio 

mediante a conexão de um roteador sem fio ao cabo ou ao DSL. Este tipo de redes de acesso 

tem várias desvantagens; todo o tráfego tem que fluir através da Internet, existem muitas 

áreas que são pontos escuros, etc. A arquitetura das redes mesh permite uma conectividade 

mais flexível entre casas, o que implica uma melhoria das desvantagens mencionadas acima. 
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• Redes para empresas: existem diferentes tipos de redes para empresas, desde uma pequena 

rede para um escritório (que poderia ser semelhante as de acesso do lar) até a comunicação 

de um prédio inteiro, ou entre diversos prédios. Como nos casos anteriores, o padrão IEEE 

802.11 é o mais comum nestes casos, mas existem limitações com este tipo de redes; a 

conexão entre prédio ou entre andares tem que ser feita mediante cabo Ethernet, o que gera 

um aumento de custo importante. Ao mesmo tempo, a adição de modems de acesso não 

implica  uma  melhoria  da  robustez  nem  dos  problemas  de  congestionamento.  A 

implementação  de  roteadores  mesh vai  permitir  eliminar  o  cabo  Ethernet.  Também,  a 

utilização de modems de acesso vai melhorar a robustez e o aproveitamento dos recursos das 

redes empresariais. Como se falou no ponto das caraterísticas, as redes mesh oferecem uma 

escalabilidade muito grande, o que permite que a expansão da rede seja simples mantendo 

sua robustez.

• Redes  de  área  metropolitana:  para  estas  redes,  a  tecnologia  mesh apresenta  algumas 

melhorias  muito  grandes  respeito  a  alguns  aspetos  das  WLANs.  Para  manter  a  taxa  de 

transmissão em todos os nós da rede, é necessária a conexão deles mediante cabeamento, já 

seja mediante cabo de rede o cabo óptico. O custo deste cabeamento é exageradamente alto, 

o  que faz que muitas  regiões das cidades  fiquem escuras.  As redes  mesh resolvem este 

problema graças a escalabilidade que oferecem, além do baixo custo, em comparação com o 

cabo, que comporta o adição de mais pontos de acesso. Isto vira um aspecto fundamental, 

sobretudo nas regiões subdesenvolvidas, onde a capacidade econômica das cidades é muito 

menor. 
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Figura 12 – Rede metropolitana mesh [37]

• Sistemas de transporte: para este tipo de redes, a tecnologia mesh oferece a possibilidade de 

estender a cobertura dos padrões IEEE 802.11 e 802.16. A aplicação das redes  mesh não 

seria uma substituição das redes já existentes, mas aumentaria os serviços oferecidos, como 

monitoramento das câmaras de segurança internas e a comunicação entre motoristas. Para a 

implantação destas redes é necessário uma rede de acesso móvel entre o veículo e Internet 

de alta velocidade,  além de roteadores  mesh no interior dos veículos com protocolos de 

handover que assegurem a mobilidade.

• Automação predial: este caso de redes é o mesmo do ponto de prédios empresariais quando 

se falava da comunicação de um prédio inteiro. Elementos como a luz, o elevador, o ar entre 

outros, precisam ser controlados e monitorados. A conexão entre andares, com as WLAN 

precisa de cabo, o que aumenta o custo. As redes mesh, permitem a comunicação mediante a 

colocação de mais pontos de acesso.

• Sistemas de saúde e médicos: nos centros de saúde os dados de monitoração e diagnóstico 

precisam  ser  compartilhados  entre  os  diversos  escritórios  do  prédio.  Além  disso,  a 

comunicação nestes casos é necessária de uma taxa de transmissão muito grande porque é 

necessário  o  envio  de  imagens  de  alta  definição,  a  realização  de  conferências  entre 

escritórios, etc. A tecnologia WiFi só pode assegurar isto mediante o uso de cabos. Apesar da 

utilização de cabos não vão ser superadas as  manchas mortas, o que gera um problema sem 

solução. As redes mesh permitem a eliminação destas manchas.
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• Sistemas de vigilância de segurança: estes sistemas se tornaram muito importantes na nossa 

sociedade (Brasil é um dos países com mais infraestrutura para vigilância). Para estes casos, 

onde também é necessária a transmissão de vídeo, imagens de alta definição, as WMNs são 

uma solução mais ótima que as redes sem fio convencionais.

• Por  fim,  vamos  adicionar  que  as  redes  mesh vão  permitir  melhorar  as  aplicações  de 

prevenção de catástrofes e de emergência que tão importante são. Já existem redes com 

sensores  baseadas  no  padrão  802.11  mas,  novamente,  as  redes  mesh vão  oferecer  uma 

qualidade muito maior.

3.5. Protocolos de gerência das redes mesh

Existem  diversos  protocolos  que  permitem  a  gerência  e  manutenção  da  rede.  Estes  são 

imprescindíveis para o bom funcionamento da rede, assegurando a sua sustentabilidade ao longo do 

tempo. 

3.5.1. Gerenciamento de energia

Estes protocolos têm diversas finalidades. Geralmente, os roteadores  mesh não têm restrições no 

consumo  de  energia.  Por  este  motivo,  os  protocolos  de  gerenciamento  de  energia  pretendem 

controlar a conectividade, as interferências, o reuso do espectro e a topologia. As redes mesh, são 

baseadas em múltiplos enlaces entre os nós, onde todos os equipamentos da mesma rede transmitem 

na  mesma  frequência.  Isto  pode  gerar  interferências.  O  gerenciamento  de  energia  controla  a 

potência de transmissão dos roteadores e clientes  mesh, reduzindo as daqueles equipamentos que 

nesse momento não estão operando. Isto permite a redução de interferências e como consequência, 

um aumento na eficiência do reuso do espectro. Estes protocolos são fundamentais tanto para a 

camada MAC como para a camada de rede.

3.5.2. Acompanhamento da rede

A importância do acompanhamento das redes mesh é muito elevada, devido a sua complexidade e 

multidão de enlaces variáveis, e a mobilidade que os clientes mesh podem ter. Existem protocolos 

que reportam os dados sobre o funcionamento nos nós da rede para servidores que armazenam todas 

as  estatísticas  da  rede.  Se  são  detectadas  anomalias  no  funcionamento  da  rede  se  procede  à 

notificação, mediante alarmes e protocolos internos da rede, para resolver de forma rápida. Também 
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se acompanha a topologia da rede, porque pode variar com a mobilidade dos terminais. Apesar da 

importância destes protocolos, esta é uma das diversas áreas em que ainda são necessárias novas 

pesquisas para a sua evolução.

3.5.3. Gerenciamento de mobilidade

A gestão  deste  aspecto  consiste  em duas  tarefas  importantes:  localização  e  gerenciamento  de 

handoff. Os serviços de localização são uma caraterística relevante nas redes mesh. A localização da 

informação pode melhorar o desempenho dos protocolos MAC e de rede[20]. 

Os protocolos de handoff são um dos aspetos básicos destas redes devido a mobilidade dos 

nós. Já existem protocolos deste tipo para celulares,  e redes  ad hoc,  mas para as WMNs ainda 

devem-se ajustar. O handoff é definido como a passagem de uma célula para outra e permite que as 

estações  mudem  de  célula  e  continuem  enviando  e  recebendo  informações.  Esses  sistemas 

empregam arquiteturas de micro células que usam pontos de acesso estrategicamente localizados. O 

handoff entre pontos de acesso é totalmente transparente para o usuário. Se um usuário passeia com 

uma estação (aparelho sem fio), esta tem que se mover de uma célula para outra. Para que isso 

aconteça existe uma função de  scanning  que ao ser ativado procura uma rede com qualidade de 

comunicação para que o  roaming  possa ser realizado. A função do  roaming  funciona da seguinte 

forma:

• A estação,  ao  perceber  que  a  qualidade  da  conexão  atual  ao  seu  ponto  de  acesso  é 

insuficiente, começa a buscar por outro ponto de acesso.

• A estação escolhe então um novo ponto de acesso baseada, por exemplo, na potência do 

sinal, e envia um pedido de adesão à célula deste novo ponto de acesso.

• Na célula  visitada,  o  PA desta,  irá  verificar  se  a  estação  móvel  visitante  não  havia  se 

registrado anteriormente. Caso esse procedimento não tenha sido efetuado, o referido PA irá 

informar a célula origem sobre a nova posição. O novo PA envia uma resposta de adesão, e a 

estação passa a pertencer a essa nova BSS (Basic Service Set).

• Com isso, o PA da célula origem tem conhecimento da nova posição da estação móvel, e lhe 

envia a informação, como se a referida estação estivesse em sua própria célula.

37



3.6. Fatores críticos de desenho

3.6.1. Técnicas de rádio

Diversas  aproximações  têm sido propostas  para  incrementar  a  capacidade  e  a  flexibilidade  dos 

sistemas  sem  fio.  Avanços  como  as  antenas  direcionais  e  inteligentes,  os  sistemas  MIMO,  e 

sistemas multi rádio multicanal[27].

As antenas direcionais supõem uma melhoria no controle das interferências. Estas antenas 

transmitem a potência máxima só numa direção, e a potência vai degradando ficando muito baixa 

numa porcentagem do espectro entre o 60 e 80% dependendo dos parâmetros de fabricação. Assim, 

existem direções em que se pode considerar que a antena não transmite. Estas antenas, por contra, 

geram um número maior de nós escondidos, o que faz que os protocolos MAC tenham que ser 

desenhados novamente.

Vamos  incidir  nos  sistemas  MIMO[22,23],  que  viraram numa  das  tecnologias  chave  do 

padrão IEEE 802.11n, a última evolução da tecnologia WiFi. Estes sistemas oferecem, entre outras 

coisas,  o  uso  de  diversas  antenas  tanto  para  transmitir  como  para  receber  (Figura  13).  Esta 

tecnologia permite ganhos por diversidade espacial, ganhos por multiplexação espacial, ganho de 

codificação e redução das interferências. O canal MIMO é um canal modelado estatisticamente com 

uma distribuição gaussiana, e que combate os problemas gerados pelo  fading de forma eficiente. 

Reduz assim as perdas por  path loss, as reflexões, a difração, os problemas gerados pela falta de 

linha de visão direta entre nós, e o scattering.  

Figura 13 – Sistema MIMO (esquerda). Modelagem canal MIMO (direita)
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3.6.2. Escalabilidade

A escalabilidade é um requisito crítico para as WMNs. Sem o controle e suporte desta caraterística, 

o desempenho da rede degrada-se de forma significativa quando o tamanho da rede aumenta.

Devido a que todos os usuários transmitem na mesma largura de canal, este aumento de tamanho 

pode gerar um aumento do nível de interferência na rede. Algumas aplicações destas redes, como as 

videoconferências,  precisam de  um QoS elevado,  pelo  que  utilizar  técnicas  de  prioridade  vira 

essencial[27]. 

Um dos protocolos que pareceu se ajustar inicialmente às necessidades das redes mesh, foi o 

CDMA[25]. Tem oferecido um bom desempenho em redes do padrão 802.11. É uma técnica em que 

a largura de canal pode ser utilizada continuamente pelos usuários. Os pacotes são modulados com 

códigos ortogonais entre sim. Uma pesquisa da Universidade de Waterloo propôs a utilização de um 

sistema para estabelecer as prioridades dos pacotes quando chegam a cada nó, dependendo do tipo 

que eles sejam. Este esquema é mostrado na Figura 14.

Figura 14 – Priorizador de pacotes

Desta  forma  os  nós  se  comunicam entre  eles  antes  de  transmitir.  Mediante  mensagens 

enviadas desde os seus  slots, estabelecem as ordens de transmissão. Assim, os pacotes de vídeo 

recebem uma prioridade elevada, porque estas transmissões são vulneráveis aos atrasos. 

Mais recentemente foi pesquisado e analisado o comportamento do protocolo CSMA/IA[26]. 

Ao contrário que o CDMA/CA, que até o momento era o mais aceito, este protocolo é baseado na 

evasão de interferências,  ao invés  de  colisões.  A idéia  é  combinar  planejadamente o tempo de 

transmissão e a taxa de adaptação.
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Figura 15- Técnica para medir a ocupação do canal com CSMA/IA

Na Figura 15, se pode encontrar o modelado do espetro para técnicas CSMA/IA. Todas as 

estações dispõem de todo o tempo para transmitir. Cada uma delas divide o seu tempo em slots que 

são agrupados em superframes. Mede-se o estado do canal, se está ocupado, livre, transmitindo ou 

recebendo. Após, se analisam os superframes presentes e anteriores, para estabelecer o critério de 

decisão. Os slots que são utilizados durante um período são considerados como livres, enquanto os 

que estão ocupados com frequência são considerados ocupados. Ao mesmo tempo, se efetua uma 

troca de informação através de beacons, que transportam, por exemplo, informação sobre a SNR. A 

transmissão é executado somente durante os slots utilizados nos anteriores superframes, e os recém 

assinalados.  O  CDMA/IA realiza  uma  reserva  do  meio  implícita  o  que  permite  oferecer  uma 

capacidade maior que o CDMA/CA que deixa o canal de acesso aleatório.

No âmbito real as tecnologias mesh ainda são pouco testadas em redes com uma quantidade 

de milhares de nós. Temos o caso da rede Berlim OLSR com 4000 nós, e empresas que começam a 

comercializar equipamentos  mesh para redes desse tamanho, mas seguro é que a escalabilidade é 

um aspecto fundamental para o futuro destas redes.

3.6.3. Conectividade mesh

Várias  vantagens  são  originadas  da  conectividade  mesh.  Para  assegurar  a  confiabilidade  na 

conectividade,  são  necessárias  a  auto-organização  das  redes  e  os  algoritmos  de  controle  de 

topologia.  Uma das  propriedades  destas  redes  é  a  capacidade  de  recalcular  as  rotas,  mas  esta 

operação tem que ser feita num tempo reduzido, para evitar a perda de conexão[27].  

3.6.4. Distribuição dos endereços IP

Devido à complexidade e à facilidade para crescimento destas redes, a designação de endereços IP 

não é simples. A capacidade para incorporar-se e juntar-se com outras redes faz que aumente a 

possibilidade de duplicação de IP[18].  
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3.6.5. Compatibilidade e interoperabilidade

Um  dos  pontos  imprescindíveis  para  a  implantação  das  redes  mesh na  sociedade  é  a  sua 

compatibilidade com as redes convencionais. Este já é um aspecto desenvolvido nos protocolos 

mesh,  mas tem que assegurar  que os  roteadores  mesh sejam capazes  de integrar  redes  sem fio 

heterogêneas. 

Muitos dos protocolos de segurança existentes e desenvolvidos para redes sem fio LAN 

ainda não são aplicáveis. Este problema é gerado, principalmente, pela inovadora arquitetura que 

estas redes apresentam. Por exemplo, têm uma falta de autoridade central para a distribuição de uma 

senha pública devido a que as redes mesh têm uma arquitetura distribuída. Além disso, as soluções 

desenvolvidas para as redes ad hoc são ineficazes para as WMNs[18]. 

3.7. Capacidade das redes mesh

Podem-se encontrar diversos fatores que afetam a capacidade das WMNs, como a arquitetura da 

rede, a topologia, o padrão de tráfego, a densidade de pontos, o número de canais utilizados para 

cada nó, o nível de transmissão de potência e a mobilidade dos nós. É muito importante ter em 

consideração estes aspectos para o desenvolvimento destas redes[17]. 

Existem pesquisas elaboradas nos últimos anos que determinaram, para redes ad hoc, que o 

número ótimo de vizinhos é de 6. Desta forma, se alcança o nível ótimo de transmissão de potência  

em cada ponto. Mas, infelizmente, estas pesquisas são para redes com arquitetura de infraestrutura e 

de  mobilidade  reduzida.  Com  se  falou,  as  redes  mesh precisam  satisfazer  a  mobilidade  dos 

terminais, então é necessário assegurar o bom desempenho das redes para cenários de arquitetura 

híbrida e mobilidade elevada. Algumas pesquisas mostram como a capacidade de  throughput se 

reduz de forma significativa quando a densidade dos nós aumenta. Estas pesquisas determinaram 

que cada nó tem que comunicar-se só com os vizinhos mais próximos para evitar um descenso 

importante da capacidade. Para alcançar este conceito, duas medidas são sugeridas; a capacidade de 

throughput pode ser incrementada mediante a implantação de nós por relevos. Os nós precisam ser 

agrupados em células, formando clusters. 

A agrupação em células é uma técnica que já podemos encontrar em tecnologias como a 

telefonia 3G, que divide a área de cobertura em pequenas áreas, trabalhando com multiplexação de 
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frequências, e em que as células se comunicam com as células que trabalham a mesma frequência 

dos  outros  clusters.  Mas o problema desta  opção é  a  dificuldade  de controlar  os  clusters  num 

sistema distribuído. Ao mesmo tempo, incrementar o número de nós pode gerar um incremento no 

custo da rede, o que é uma incongruência, porque um dos aspectos positivos das redes  mesh é a 

otimização de custos.  

A idéia para as redes  mesh é que os nós só se comuniquem de forma direta com os mais 

próximos. Quando a comunicação com nós distantes é necessária, se utilizam pontos de acesso ou 

estações base para encaminhar pacotes via redes cabeadas. Existem propostas para incrementar a 

capacidade  das  redes  ad hoc  que podem ser  úteis  para  as  redes  mesh.  Uma delas  aproveita  a 

mobilidade dos pontos. Quando se necessita enviar pacotes, o envio não se vai fazer até que o nó 

destino esteja fechado ao nó fonte. Desta maneira, se assegura que as transmissões são entre nós 

vizinhos. O problema é que o retardo de transmissão pode gerar a necessidade de um  buffer de 

tamanho demasiado grande.

Mais em frente, na seção de testes realizados, podem ser vistos alguns resultados sobre a 

pesquisa na capacidade das redes.  

3.8. Protocolos de roteamento

As redes  mesh, devido a sua mobilidade, apresentam uma topologia dinâmica e autoconfigurável. 

Esta mobilidade faz que as rotas mudem dinamicamente. Este dinamismo faz que seja necessário 

recalcular as rotas de forma periódica. E é preciso que estes cálculos e operações de funcionamento 

tenham um custo de transmissão baixo. Abaixo se apresentam elementos de encaminhamento para 

estabelecer as rotas ótimas:

• Descoberta de nós: cada dispositivo deve encontrar os diferentes nós próximos e na sua área 

de  cobertura.  Como  a  mobilidade  é  constante,  a  topologia  pode  mudar  com  muita 

frequência, então estas operações têm que ser feitas com muita periodicidade.

• Descoberta da fronteira: procurar os limites da rede, a fronteira da malha, que geralmente é 

onde se conecta a Internet.

• Qualidade  de  enlace:  medir  a  qualidade  dos  enlaces,  calculando  a  latência,  os  pacotes 
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perdidos,  e  outros  aspectos  que  determinam  a  qualidade  que  a  rede  oferece  em  cada 

momento.

• Controle dos endereços IP: assinalar e controlar os endereços IP. Para as redes mesh têm que 

ter muito cuidado com os endereços IP privados.

• Controle da rede principal: controle das conexões às redes externas.

Existem mais  de  70  esquemas  para  o  roteamento  de  pacotes  nas  redes  mesh.  Podemos 

encontrar  dois  tipos;  os  proativos  e  os  reativos[18].  Os primeiros  têm atualizadas  as  tabelas  de 

roteamento em todo momento e a comunicação é estabelecida no momento. Estes esquemas têm o 

problema de carregar a rede, devido a que precisam constantemente enviar e receber pacotes. Os 

reativos são executados depois de uma petição de dados. Este tipo de esquemas precisa de um 

cálculo anterior ao estabelecimento da conexão. Agora se vão descrever alguns deles, dando maior 

importância ao OLSR, que é o esquema utilizado para este projeto.

3.8.1. OLSR

O  Optimized Link State Routing Protocol  é um protocolo de encaminhamento mediante IP para 

redes móveis ou sem fio ad hoc. Atualmente é um dos protocolos mais utilizados e com uma 

projeção maior. Protocolos proativos que enviam mensagens de “HELLO” para conhecer os nós na 

sua  área  de  cobertura.  Quando  conhece  os  dispositivos  próximos,  envia  mensagens  de  TC 

(Topology Control) para estabelecer as conexões. O OLSR padrão decide pela melhor rota apenas 

pelo menor número de saltos, o que nem sempre é a melhor alternativa, pois, apesar de existir um 

menor número de saltos entre dois dispositivos este menor caminho pode estar mais congestionado 

que outro com saltos  adicionais.  Existem alternativas  a  estes protocolos,  como por  exemplo,  o 

OLSR-ETX (Expected Transmission Count)  que decide segundo o número de perdas numa rota. 

Desta maneira seleciona as rotas com uma qualidade de enlace superior. 

• Cada nó utiliza mensagens de HELLO 

para determinar as relações entre pontos.

• Todos os nós, de forma periódica enviam 

mensagens de HELLO aos vizinhos que 

ficam a um salto deles.

• As mensagens de HELLO não são 

respondidas.
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• Utilizando as tabelas de vizinhos 

recebidas nas mensagens de HELLO os 

nós podem determinar os vizinhos que 

ficam a dois saltos deles e as relações 

entre pontos.

• Um número de sequência é associado 

com a configuração de relações.

• As relações entre pontos são 

configuradas de novo quando é detectada 

uma variação nos vizinhos a um ou dois 

saltos.

• Os nós enviam informação sobre a 

topologia nos TC (lista dos vizinhos 

contatados, número de sequência).

• Um nó só gera mensagens de TC para os 

vizinhos localizados no seu setor de 

relações (MS).

• Os nós processam todos as mensagens 

recebidas, mas só responde àqueles que 

chegaram desde o seu MS.

• O nó 3 gera uma mensagem de TC 

avisando aos pontos no MS(3)={2,4,5}.

• O ponto 4 responde aos nós do MS(3) 

com um mensagem de TC desde o nó 3, 

porque pertence ao MS(4)={1,3,5,6}.

• O ponto 6 responde  o TC(3) desde o nó 

4, porque pertence ao MS(6)={4,5,7}.

Figura 16 – Funcionamento do protocolo OLSR [24]

O protocolo OLSR-ETX é uma técnica comprovada que favorece os links mais confiáveis e 

de maior capacidade. Através de transmissão de beacons, faz a diferença entre a quantidade enviada 

e recebida para determinar a qualidade dos enlaces, e assim, estabelecer a rota ótima.
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3.8.2. MMRP (MobileMesh)

Este tipo de protocolo também é proativo e tem três protocolos, cada um deles com uma função 

específica.

• Mobile Mesh Link Discovery Protocol (MMLDP): descobrir  os enlaces disponíveis, com 

uma mensagem de HELLO.

• Mobile Mesh Routing Protocol (MMRP): protocolo de verificação do estado dos enlaces 

para o roteamento.

• Mobile Mesh Border Discovery Protocol (MMBDP): descobre as fronteiras e habilita túneis 

exteriores para conectar com outras redes.

3.8.3. AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) 

Protocolo reativo de encaminhamento de vetor distância que permite o roteamento dinâmico. A 

tabela  de  encaminhamento  só  é  atualizada  depois  de  uma  petição.  Quando  um  nó  solicita 

informação, envia mensagens de pedido de rota (RREP) para criar a rota. Quando é criada, se um 

ponto deixa de funcionar corretamente, é enviado um erro (RERR) ao nó que faz a petição e procura 

uma nova rota ótima.

3.8.4. HSLS (Hazy Sighted Link State Routing Protocol)

Protocolo proativo e ao mesmo tempo reativo para limitar as atualizações de encaminhamento em 

espaço e tempo. Criado para operar em redes de mais de mil nós, que consiste em descartar os  

enlaces de qualidade ruim.

3.8.5. OSPF (Open Shortest Path First)

Protocolo proativo em que os nós enviam chamadas, verificam o estado dos enlaces e transmitem a 

informação  recompilada  a  todos  os  encaminhadores  de  uma  mesma  área  hierárquica.  Os 

encaminhadores calculam a rota mais curta utilizando o algoritmo SPF (Shortest Path First). Com 

este algoritmo é gerado uma árvore que seleciona sempre a rota mais curta.

3.8.6. TBRPF (Topology Broadcast based on Reverse Path-Forwarding)

Protocolo proativo que escolhe a rota com menor número de saltos gerando uma árvore para cada 

nó  que  é  calculado  mediante  uma  modificação  do  algoritmo  de  Dijkstra.  Para  minimizar  a 

sobrecarga na rede, cada nó enviará a informação aos seus vizinhos de um subconjunto de nós de 

sua árvore.
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3.9. Ataques possíveis nas redes mesh

3.9.1. Ataques externos

São os ataques lançados por invasores que não fazem parte da rede e tentam obter acesso ilegítimo à 

rede. O problema destes ataques é que aumentam o número de nós da rede, sem que tivessem sido 

considerados  na  fase  de  desenho,  o  que  faz  degradar  o  desempenho  da  rede.  Alguns  ataques 

possíveis desta natureza nas WMNs são: DoS (Denial of Service).  Este é o principal problema, 

porque  ele  envia  mensagens  falsas  na  rede,  tornando  a  rede  congestionada  e  com os  recursos 

indisponíveis. Assim, detectar este tipo de ataques nas redes mesh está ainda em investigação. Os 

algoritmos das senhas da rede podem ser atacados por hackers. A criptografia é feita ao enviar os 

dados usando a senha compartilhada. Como todos os pacotes são codificados pela mesma chave, é 

relativamente fácil adivinhar a senha e enviar mensagens falsificadas[27]. 

3.9.2. Ataques internos

Os ataques internos são lançados pelos pontos que são parte da rede. Estes podem ser egoístas ou 

maliciosos, devido a que foram comprometidos por atacantes. Por isso, eles têm acesso a todas as 

senhas  e  informações  de  autenticação.  Para  detectar  estes  ataques  têm  que  ser  desenvolvidos 

mecanismos para isolar os nós que se comportam mal. Um exemplo de mecanismo é o chamado 

IDS (sistema de detecção de intrusos)[27].
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4. Metodologia para o desenvolvimento de projetos de telemedicina

Há anos que os pesquisadores trabalham na idéia da utilização das tecnologias da informação para a 

inclusão da sociedade nos  serviços  da saúde,  possibilitando o acesso a  todas  as tecnologias de 

diagnóstico e tratamento para toda a população. Nos últimos anos, os avanços na informática, na 

eletrônica e nas tecnologias da comunicação provocaram o surgimento da telemedicina. As novas 

técnicas  disponíveis  permitem sonhar com a comunicação de todas  as  comunidades  apesar  dos 

impedimentos e dificuldades geográficas e econômicas. 

Existem diversos  fatores  que  restringem o acesso à  saúde,  como os  fatores  relativos  ao 

acesso físico e ao acesso aos conhecimentos. As distâncias entre pessoal de saúde e pacientes gera 

um isolamento das populações que limitam as possibilidades de melhoria aos serviços da saúde. 

Apesar  do  crescimento  e  da  evolução  das  tecnologias  da  informação,  ainda  são  necessárias 

pesquisas  e  estudos  de  viabilidade  que  assegurem o  sucesso  destes  tipos  de  projetos.  Hoje  a 

sociedade dispõe de tecnologias, mas carece de recursos para sua implementação. É por isso, que as 

pesquisas  em  tecnologias  mais  sustentáveis  e  menos  custosas  são  de  grande  aplicação  e 

promissoras.  Mas  quando  se  trata  dos  países  do  terceiro  mundo  e  dos  países  em  vias  de 

desenvolvimento, encontra-se uma realidade na que faltam elementos básicos como infraestrutura 

telefônica, o que dificulta muito a inclusão destas tecnologias. 

Por  estes  motivos  a  telemedicina  parece  uma  via  com possibilidades  reais  de  oferecer 

grandes  melhorias  para  a  população  com  menos  recursos.  Como  todo  projeto  para  o 

desenvolvimento social, os projetos de telemedicina precisam considerar diversos pontos, não só o 

tecnológico,  mas  também,  e  de forma prioritária,  as necessidades do pessoal  da saúde e das 

pessoas  da  área  beneficiária.  “Depois  de  várias  décadas  de  desenvolvimento  das  disciplinas 

relacionadas com a aplicação da tecnologia das comunicações para as necessidades do setor da 

saúde, começa uma nova era na que a iniciativa deve prover dos responsáveis da saúde pública e 

não dos provedores de tecnologia”, afirmava Hiroshi Nakajima, diretor da Organização Mundial da 

Saúde no ano 1997.

A continuação vai-se proceder a elaboração de um estudo estruturado e detalhado dos passos 

e elementos relevantes para o desenvolvimento de projetos de telemedicina. Como primeira diretriz 
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a considerar é que  a avaliação dos projetos de telemedicina, antes, durante e depois do seu 

desenvolvimento é essencial porque contribui a que sejam cumpridas as normas de segurança do 

processo, permite conhecer a efetividade, utilidade e eficiência do sistema, e aporta informação real 

sobre  a  forma  de  maximizar  o  sucesso  do  projeto  e  garantir  a  continuidade  de  iniciativas  de 

caraterísticas semelhantes[33].

4.1. Fase prévia: reconhecimento e estudo das necessidades e sua viabilidade

Seguramente se falará que todas as fases são muito importantes, e é verdade, mas a fase prévia vai 

marcar o futuro do projeto, vai determinar o sucesso ou o fracasso dele. Tem que ser necessária, o 

que vai permitir dispor de um esquema rigoroso para aperfeiçoar a implementação do projeto. Nesta 

fase têm que considerar-se tanto os aspetos tecnológicos, como os geográficos, os demográficos, e 

os aspetos sociais. Por este motivo, vamos separar esta fase em diversos pontos para esclarecer ao 

máximo as possibilidades existentes e as etapas e atividades que todo projeto tem que superar. 

4.1.1. Contexto do projeto

Esta  seção,  seguramente  o  passo  primeiro,  deve  informar  sobre o  entorno em que o projeto  é 

moldurado, o âmbito de atuação (neste caso saúde), e sobre todo o pessoal que formará a equipe de 

trabalho[33].

4.1.1.1. Aproximação ao entorno

As engenharias são úteis para alcançar um objetivo numa área determinada, mas não são um 

fim[34]. Isto significa que as atividades que as telecomunicações, neste caso, realizam são um meio 

para conseguir uma contribuição ao desenvolvimento, e os objetivos destas atividades têm que ser 

concreto  e  ajustado.  Mais  a  frente  vai-se  tratar  a  elaboração  dos  objetivos,  comprovando  que 

existem  de  naturezas  diferentes.  As  engenharias,  mal  aplicadas  podem  converter-se  num 

problema e não numa solução.

Entre muitas outras coisas, deve fazer-se uma descrição concreta sobre a situação existente 

na área de atuação. Elaborar estudos com indicadores sociais, demográficos, étnicos e culturais. 

Conhecer, entender, aceitar e assimilar os costumes locais, a sua cultura e a sua metodologia e 

forma de entender a vida são elementos essenciais. Não podemos gerar dependências novas sem 

realmente assegurar-nos que vão ser aceitas e benéficas para a população em que vamos trabalhar. 

Nos projetos em que entre o pessoal e as instituições envolvidas encontram-se pessoas de países 
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estrangeiros,  e  frequente  cair  no  erro  da  imposição,  esquecendo  os  passos  remarcados 

anteriormente.

Outro fator chave é a participação local. Isto vai permitir a sustentabilidade, manutenção e 

como consequência,  o sucesso do projeto.  Para alcançar este objetivo é importante promover a 

cooperação entre os atores. Recusar a idéia preconcebida de que os países desenvolvidos sabem 

melhor como fazer as coisas. A finalidade não é impor uma solução, mas compartilhar informação e 

experiências.

4.1.1.2. Identificação dos sujeitos da ação 

Como  sujeitos  da  ação  se  definem  todas  aquelas  pessoas  implicadas  no  projeto,  tanto  os 

participantes locais como as instituições envolvidas. Durante todas as etapas do projeto têm que 

participar ativamente todas as partes envolvidas para garantir o correto desenvolvimento do projeto. 

Nesta  fase  inicial  é  muito  importante  ter  em consideração todas  as  opiniões,  sobretudo as  dos 

beneficiários. É vital conversar e trabalhar lado a lado com a população e entidades locais. Por 

fim,  quando os sujeitos têm sido identificados,  é necessário definir  a função de cada um deles 

durante as fases do projeto

4.1.1.3. Identificação dos agentes locais e os defensores dos intérpretes culturais

Este é um dos pontos críticos do projeto porque de ele depende uma parte grande do sucesso. A 

forma de aplicar uma tecnologia sustentável precisa ter um conhecimento local que é longe de uma 

pessoa que acaba de chegar a um local que é muito diferente do seu[28]. 

Por este motivo, um dos primeiros passos que tem que fazer a equipe que vai trabalhar no 

projeto é encontrar uma(s) pessoa(s) que tenha(m) vivida a realidade que vai ser analisada, e que 

seja(m) o(s) intérprete(s) social(ais) e cultural(ais) para assimilar corretamente o panorama social. 

Podem-se definir os seguintes passos:

• Identificar os agentes locais válidos que atuem na representação da comunidade.

• Instruir  em  temas  relacionados  com  a  tecnologia  e  desenvolvimento  que  pretendemos 

utilizar, mostrando as suas vantagens, desvantagens e custos.

• Os intérpretes deverão transmitir toda a informação à comunidade e discutir a melhor forma 

de fazer realidade o projeto.
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4.1.1.4. Antecedentes

Analisar se existem antecedentes de atuação na região relacionados com o aspecto e a temática que 

se vai trabalhar. Se houver, teriam que ser analisados e se é possível, aproveitá-los. Para conhecer a 

situação e os antecedentes, uma forma é conhecer as autoridades locais competentes na área, assim 

como pessoal do governo. 

4.1.1.5. Justificativa

Toda contextualização precisa de uma justificativa. Este ponto vai permitir tanto aos participantes 

como  a  qualquer  leitor  entender  a  realidade  da  região  e  do  país  em  que  vamos  trabalhar. 

Apresentação  de  indicadores  sociais,  experiências  individuais  e  elementos  que  mostrem  as 

deficiências  têm que aparecer  neste  ponto.  Além disso,  é  útil  se  pretendemos  solicitar  alguma 

subvenção ou ajuda econômica de organismos externos.

4.1.2. Análise em profundidade do campo e sujeitos da ação

Quando já temos bem localizado e focalizado o entorno e dispomos da colaboração local, o passo 

seguinte vai ser a realização de uma análise exaustiva da situação. Definem-se três análises que 

englobam diversas áreas[34].

 

4.1.2.1. Análise administrativa

Análise útil para definir como vão se organizar administrativamente os organismos que participarão 

no projeto.  Este  estudo vai  permitir  dispor  de informação sobre os  processos administrativos a 

seguir. Informações a considerar:

• Organização hierárquica dos organismos envolvidos. Para projetos de telemedicina, tem-se 

que considerar os centros de saúde que se vai interconectar,  os possíveis organismos do 

governo ou particulares  que colaboram ou regem sobre  as  instituições  beneficiárias.  Ao 

mesmo tempo, podem estar envolvidas instituições tecnológicas, sociais, que também têm 

que ser consideradas.

• Âmbito de operação de cada organismo.

• Organização administrativa interna de cada um deles.

• Relações entre organismos.
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4.1.2.2. Análise técnica

Uma análise técnica vai dar uma idéia e uma perspectiva do nível de tecnologia utilizada no âmbito 

de trabalho e ficará claro para onde podemos encaminhar o projeto segundo os recursos que temos 

disponíveis. Informação a considerar:

• Presença de tecnologia. Para projetos como os de telemedicina é muito importante obter 

dados sobre a  tecnologia existente,  devido ao alto  custo  de aquisição  dela,  e  devido às 

possíveis incompatibilidades que os aparelhos possam ter. Além disso, analisar os recursos 

em aparelhos médicos vai permitir definir em quais áreas da medicina vamos incidir.

• Conhecimento sobre tecnologia. Este ponto vai permitir-nos avaliar o nível de conhecimento 

e familiarização dos beneficiários com a tecnologia. Este estudo vai ser chave na criação 

de programas de formação para o pessoal.

• Infraestrutura disponível. A instalação do material tecnológico precisa de infraestruturas de 

fixação que melhorem as prestações da rede. Geralmente, o custo da infraestrutura é elevado 

o que faz tentar aproveitar a infraestrutura já existente seja uma prática recomendável.

• Localização dos pontos que vão compor a rede. Para projetos de telecomunicações realizar 

estes estudos é um passo obrigatório. Obtenção de coordenadas, simulação da viabilidade 

da rede mediante software concreto, são ações que vão permitir definir a rede a implementar. 

Mediante estas análises podemos detectar a necessidade de instalar pontos intermediários na 

rede para superar obstáculos ou melhorar a qualidade da rede. Estes estudos podem precisar 

de certo tempo.

4.1.2.3. Análise social

Esta análise tem relação com o pessoal envolvido nos diferentes organismos ou centros, e ao mesmo 

tempo com os setores da população que recebem assistência nesses centros. Para este âmbito deve-

se ter muito claro de que se trata o projeto, e assim recompilar a informação referente a esta área. 

Informação a considerar:

• Estatísticas sobre grupos de população. Em certas áreas e regiões coexistem vários tipos de 

população,  com  distintas  origens,  costumes,  cultura  e  tradições,  algumas  delas  muito 

diferentes às nossas por tanto é básico entendê-los para poder trabalhar a sua melhoria 
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das condições de vida. Estatísticas demográficas, e de distribuição da população que vão 

permitir elaborar um mapa de densidade de população segundo grupo ao que pertencem.

• Conhecer  a  opinião  dos  usuários  e  dos  trabalhadores  dos  centros,  o  que  vai  permitir 

modificar alguns aspetos de nosso projeto (uma das tarefas a realizar com ajuda do agente 

local).

4.1.2.4. Análise médica

Específico para projetos de telemedicina, é parecido a uma análise social mas focalizado no acesso 

à atenção médica. Neste caso, a informação é menos tangível e vai ser necessário conversar com os 

moradores. Vai ser importante a obtenção de dados como:

• Distância em longitude e tempo entre os moradores e os centros de saúde.

• Pessoal formado e qualificado nos centros de saúde.

• Estudo sobre as doenças mais comuns na região, o que vai permitir focalizar o projeto num 

setor ou outro da medicina.

• Causas de “não ir para receber atenção médica”. Nos países em desenvolvimento é comum 

as pessoas que decidem tratar-se das doenças em casa, geralmente, devido à falta de pessoal 

médico para tratar a toda a população e à falta de recursos econômicos das famílias para 

deslocar-se até os centros hospitalares.  Também se podem encontrar situações em que o 

motivo seja mais relacionado com a tradição e cultura. Nestes casos temos que tratar o tema 

com empatia e paciência até chegar à melhor situação possível.

4.1.2.5. Definição de indicadores

Os  indicadores  são  uma  forma  de  quantificar  e  qualificar  todos  os  dados  recompilados  até  o 

momento e fazer uma análise técnica. Ao mesmo tempo, são uma ferramenta para a avaliação do 

benefício real do projeto na sociedade. Estes indicadores têm que ser avaliáveis. 

Para o casso da saúde poderiam ser úteis indicadores como:

• Acesso do pessoal de saúde a bases de dados.

• Disposição das fichas médicas dos pacientes.
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• Um controle da assistência no centro de saúde para aquelas doenças que precisam de um 

tratamento periódico.

Para o caso da viabilidade técnica, indicadores como:

• Efetividade do sistema.

• Confiabilidade (robustez, segurança, interoperabilidade, facilidade de manutenção).

• Facilidade de utilização. É obvio que o sistema implementado tem que ser fácil de utilizar 

por todo o pessoal. Temos que pensar que nem todas as pessoas têm a mesma formação e 

que nem todos sabemos o mesmo sobre qualquer assunto. 

4.1.2.6. Atividades propostas

A continuação mostram-se algumas das possíveis atividades para obter toda esta informação[34]:

• Realizar reuniões com os diferentes departamentos para obter informação administrativa.

• Realizar esquemas gráficos sobre as hierarquias dos centros envolvidos.

• No caso  de  ser  necessário,  realizar  um estudo  sobre  as  possibilidades  de  fornecimento 

elétrico na área.

• Pegar  coordenadas  GPS  de  todos  os  pontos  possíveis  para  desenhar  a  rede.  Existem 

aplicações como Radio Mobile, que permitem a simulação precisa de redes.

• Realizar pesquisas sobre o conhecimento e utilização da tecnologia.

• Escutar as opiniões dos usuários dos serviços públicos.

• Por em comum toda a informação com o pessoal de saúde.

Poderíamos considerar que aqui finaliza uma parte decisiva desta fase prévia. A partir deste 

momento poderemos começar a saber se o projeto é viável, e no casso de que assim seja, como 

vamos enfrentá-lo. Este trabalho pode demorar certo tempo, por isso é importante a implicação de 

todo o pessoal envolvido no projeto para evitar que se demore de mais.   

4.1.3. Identificação das necessidades concretas e bem definidas

Ao finalizar o estudo anterior, já podemos proceder a identificação das necessidades reais. Deste 

estudo vão sair a definição dos objetivos e das atividades a realizar para assegurar o sucesso do 

projeto. Devemos elaborar as necessidades em todos os âmbitos que podamos, apesar de que não 

sejam diretamente relacionadas ao nosso projeto, porque outras instituições podem aproveitar o 

nosso trabalho para iniciar projetos em outras áreas.
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Neste  estudo  de  necessidades  influem aspetos  como o  conhecimento  que  temos,  o  que 

sabemos que é viável e o que se precisa. Por em comum estes três pontos marcará o porvir do 

projeto. Existem diferentes metodologias para elaborar o mapa de necessidades. A continuação se 

mostra uma opção que envolve todos os membros do projeto.

Tarefas Instrumentos Resultados
Identificação de problemas Chuva de idéias Escolha do problema central
Análise de problemas Árvore de problemas Análise de causas e efeitos
Análise de objetivos Árvore de objetivos Análise de meios e fins
Análise de alternativas Árvore de alternativas Escolha da melhor alternativa

Tabela 9 – Árvore de problemas e objetivos[34]

4.1.3.1. Atividades propostas

A continuação mostram-se algumas das possíveis atividades para realizar esta análise[34]:

• Fazer a árvore de problemas conjuntamente com os intérpretes culturais e compartilhá-lo 

com a comunidade para que aportem sua opinião e as modificações possíveis. As árvores de 

necessidades têm que ser extensas e detalhadas, mostrando as deficiências e as causas. Além 

disso, algumas deficiências provocam outros problemas, que também têm que ser mostrados 

no esquema. A continuação tem que constar uma breve descrição deles. 

• Realizar reuniões com a comunidade apresentando esta informação de forma entendível e 

amena.

• Tentar fazer o mais interativo possível a identificação de problemas.

• Consultar  os  diferentes  setores  da  população  sobre  as  necessidades  que  consideram 

prioritárias.

4.1.4. Estabelecimento dos objetivos

Talvez um dos aspetos em que as vezes não se dedica o tempo suficiente. Consiste em elaborar os 

objetivos, o que significa escrever em poucas palavras as intenções de todas as partes.  Para isso 

deve-se organizar um debate ordenado, com a possível presença de alguém encarregado de moderar 

o discurso. Os objetivos não têm que ser elaborados na presença de todas as pessoas envolvidas 

no projeto, pode ser melhor que sejam alguns representantes, mas seja como for, têm que 

estar representadas todas as opiniões e fins. 
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Geralmente,  os  objetivos  são  divididos  em  dois  tipos,  o  objetivo  geral  e  os  objetivos 

específicos.  Os  segundos,  normalmente  são  em função do primeiro,  e  costumam ser  vias  para 

atingi-lo.

4.1.4.1. Objetivo geral

Define a finalidade e tem que ser concreto e avaliável o que vai permitir, mediante indicadores, 

obter conclusões durante e após o projeto. A maioria dos projetos só tem um objetivo geral. Este 

objetivo pode ser fixado numa orientação mais social  ou mais tecnológica.  Pessoalmente,  acho 

melhor procurar na orientação social, porque a tecnológica, como se falou, é uma ferramenta para 

cumprir um fim, portanto seria mais um objetivo específico. Seja como for, tem que permitir a 

qualquer leitor, fazer-se uma idéia do projeto só com a leitura.

Vão-se mostrar dois exemplos de objetivo geral, um em cada orientação:

• Dar  acesso  a  um diagnóstico  e  tratamento  ótimos  às  pessoas  com doenças  cardíacas  e 

infecciosas numa comunidade. (1)

• Implementação de uma rede de telecomunicações de banda larga para os centros de saúde. 

(2)

Estes dois objetivos poderiam corresponder a um mesmo projeto. Os dois são avaliáveis. O 

primeiro mediante indicadores como número de pessoas atendidas nos centros de saúde, número de 

doenças diagnosticadas com sucesso, taxa de disfunção por doenças remediáveis, etc. O segundo 

poderia ser avaliado de uma forma mais tangível, como testando a rede instalada e verificando o seu 

correto funcionamento mediante cálculos técnicos e verificando que os centros de saúde dispõem de 

comunicação  com  o  exterior.  Seja  como  for,  o  único  imprescindível  é  a  possibilidade  de 

avaliação e o correto enfoque.

4.1.4.2. Objetivos específicos

Em  relação  com  o  objetivo  geral,  vão  ser  elaborados  os  diferentes  objetivos  específicos  que 

permitam alcançar o geral e ao mesmo tempo elaborar as atividades do projeto (mais a frente se 

mostra  como  elaborar  as  atividades).  Estes  podem  ser  vários  e  de  diferente  natureza,  social,  

tecnológica, cultural, etc. Ao mesmo tempo, pode tratar-se de idéias complementáreis derivadas das 

aplicações das telecomunicações, como introdução de sistemas de comunicação por voz.

Vão-se mostrar alguns exemplos, relacionados com o ponto anterior[30,31,32]:
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• Elaboração de um backbone de comunicações que permita criar uma rede de dados (1), (2).

• Interconexão dos centros hospitalares da comunidade (1).

• Proporcionar  aplicações  para  o  diagnóstico  e  tratamento  das  patologias  e  doenças 

determinadas (1), (2).

• Envolver  a  população  da  comunidade  nas  tarefas  que  permita  a  sua  familiarização  e 

aceitação do projeto (1), (2).

• Melhoria da formação e ferramentas disponíveis para o pessoal médico (1), (2).

• Contribuir  ao  desenvolvimento  humano  através  do  aporte  metodológico.  Investigação  e 

acompanhamento da evolução e manutenção do projeto (1), (2).

• Promover projetos desta natureza nas regiões próximas (1), (2).

• Transferência ao pessoal de saúde da região dos conhecimentos técnicos sobre a utilização 

das equipes e ferramentas informáticas (1), (2).

• Monitorar a rede para permitir a detecção de problemas e uma reparação rápida (1), (2).

4.1.5. Proposta de soluções

Com as necessidades corretamente definidas o passo seguinte é formular as soluções de acordo com 

os objetivos  definidos.  As soluções  são o caminho para alcançar os  objetivos  estabelecidos. 

Apesar de que estas soluções têm que estar bem definidas, podem sofrer modificações durante o 

transcurso do projeto.  Às vezes surgem imprevistos durante a realização do projeto que podem 

variar  as  vias  de  solução,  mas  sempre  devemos  tentar  que  os  imprevistos  sejam poucos  e  de 

importância pequena. Como muitas das fases do projeto, nestas também devem participar todas as 

partes envolvidas. Temos que lembrar que o que para nós pode parecer uma solução ótima, para as 

pessoas beneficiárias do projeto pode supor uma mudança em seus costumes que faça difícil  a 

aceitação do projeto. Existem diferentes pontos a considerar.

4.1.5.1. Possíveis áreas de atuação

Sendo este documento explícito para projetos de telemedicina, a área de atuação é clara: a saúde.  

Mas dentro desta, a telemedicina engloba muitos campos. Se por diversas razões como falta de 

orçamento, falta de recursos, ou falta de necessidade, se vai a focalizar em alguma seção como 

radiologia,  cardiologia,  etc.,  deve-se definir  agora.  Quando seja  corretamente  definido,  se  pode 

proceder a procurar informação sobre o campo, já seja informação técnica ou legislação do país no 

campo de atuação. Para as telecomunicações é básico ter em consideração o ponto da legislação. 

Não podemos esquecer a responsabilidade e os possíveis efeitos negativos das telecomunicações 

para a população. Legislação de potências, que muda em função do país, tem que estar presente 
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durante  a  elaboração  do  projeto.  Os  equipamentos  de  comunicação,  como  as  antenas  e  os 

roteadores, dispõem de ferramentas para o controle de potência transmitida, e devemos lembrar que 

o excesso de potência pode ter consequências ruins para a população que coexiste com elas.

4.1.5.2. Responsabilidades associadas às propostas

Os projetos sociais requerem uma ordem e organização estritas. Assim antes de aceitar o projeto 

deve-se  distribuir  as  responsabilidades  entre  todas  as  instituições  que  participam.  Estas 

responsabilidades  são  de  distribuição  de  tarefas,  de  custos,  e  de  segurança  de  transferência  de 

tecnologia e de conhecimento. Este último ponto é um dos objetivos transversos dos projetos de 

cooperação. É vital que não tenham que depender muito tempo das instituições que os realiza, 

embora fique transferido totalmente aos agentes locais e população envolvida. Para conseguir 

este  objetivo  deve-se  envolver  a  população  desde  o  princípio,  conseguindo  que  sintam-se 

importantes.   

Para este ponto temos que formular as seguintes perguntas[34]:

• Quem realizará as atuações?

• Que nível de compromisso local e externo requer?

• Quem vai responsabilizar-se da infraestrutura e da manutenção?

• Que responsabilidade econômica tem cada uma das partes envolvidas?

• Quem assumirá os gastos de implementação e manutenção?

• Qual é o pensamento das responsabilidades em longo prazo?

• Quem vai ser o encarregado da formação do pessoal?
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Como exemplo se mostra uma idéia para definir as responsabilidades dos membros participantes no 

projeto.

Figura 17 – Esquema de responsabilidades[32]

4.1.5.3 Viabilidade e sustentabilidade das propostas

Este ponto engloba todos os aspetos que devemos considerar para que a proposta seja sustentável a 

curto, médio e longo prazo. Alguns projetos de cooperação têm sucesso em curto prazo, mas a falta 

de planejamento faz que fracassem a médio ou longo prazo, o que implica um fracasso das partes  

implicadas.  Oferecer uma melhoria das condições de vida que somente tenha efeito durante 

um período de tempo curto tem consequências ruins para a população, que foi ilusionada para 

rápido voltar ao princípio, o que gera desconfiança e um sentimento de impotência. Neste aspecto 

influem fatores técnicos, sociais, econômicos e de conhecimento.

Para este ponto temos que formular as seguintes perguntas[34]:

• Que materiais são necessários para realizar a instalação?

• Que fornecimentos precisa (energia elétrica, solar,...)?

• Dispõe-se de provedores para realizar o desenho e para dar continuidade ao projeto?

• Que  nível  de  conhecimentos  técnicos  são  necessários  para  a  implementação  e  a 
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manutenção?

• Que recursos econômicos se precisam?

• Qual será o nível de independência uma vez terminado o projeto?

• Em que aspetos as organizações poderão desvincular-se do projeto, e em quais não?

• Quanto tempo será necessário para a total desvinculação das organizações do projeto?

Perguntando-nos como alcançar estes objetivos mediante as soluções propostas vamos poder 

elaborar uma tabela de atividades.

Poderíamos dizer que aqui finaliza a fase prévia do projeto. A elaboração das atividades tem 

que ser feita antes de iniciar o trabalho na área de atuação, mas vai ser explicada no ponto seguinte. 

Outra  ação muito  recomendável  é  ler  e  estudar  outros  projetos  de  telemedicina  elaborados  em 

outros países e por diversas instituições.  Compartilhar a informação e as experiências é chave 

para aprender e retocar certos pontos do nosso estudo.

4.1.6. Avaliação prévia do projeto

Antes  de  iniciar  a  fase  de  instalação  devemos  definir  os  mecanismos  com que  avaliaremos  a 

viabilidade e os resultados do trabalho. Existem diversos pontos a avaliar de naturezas diferentes. 

Abaixo se mostra uma tabela com estes elementos que temos que considerar e resolver entre as 

partes implicadas no projeto[29].

Natureza Parâmetro

Qualidade

Efetividade
Confiabilidade
Facilidade de utilização
Impacto sobre o processo clínico
Impacto sobre o processo organizativo
Impacto sobre a saúde e o bem-estar do 

paciente
Impacto sobre a opinião dos usuários e 

pacientes

Acesso

Acesso ao diagnóstico
Acesso ao tratamento e ao seguimento
Acesso à formação do pessoal de saúde
Acesso à informação de saúde
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Aceitabilidade

Por parte dos pacientes
Por parte do pessoal da saúde
Por parte do gerenciamento da rede de 

saúde
Por parte das autoridades da saúde

Avaliação econômica

Análise de custos
Análise de minimização de custos
Análise custo - efetividade
Análise marginal
Análise custo - utilidade
Análise custo - benefício

Tabela 10 – Avaliação prévia do projeto

4.2. Fase de implementação

Neste  momento  começa  a  etapa  de  instalação.  Durante  este  tempo  têm  que  ser  definidas  as 

atividades, as metodologias, os recursos humanos que vão ser necessários, etc. Logicamente temos 

que basear-nos nos estudos realizados até o momento. Esta fase não é somente o deslocamento para 

o  lugar  de  trabalho,  até  o  momento  temos  a  semente  do  projeto,  as  informações,  agora  é 

necessário transformá-las numa realidade.

4.2.1. Atividades do projeto

Talvez este ponto pudesse ser incluído na fase anterior, mas considera-se que é melhor analisar com 

tranquilidade os dados obtidos e elaborá-las com detalhamento. Seja como for, as atividades vão ser 

elaborados com os objetivos diante.  As atividades são o caminho que vai permitir alcançar os 

objetivos marcados pelo grupo. Vão-se englobar todos os trabalhos a desenvolver antes, durante e 

depois da fase de implementação. Uma atividade tem que constar de uma descrição, a cronologia, o 

orçamento e os recursos humanos e econômicos necessários. Geralmente precisa-se de diversas 

atividades para alcançar cada objetivo. Como modo de exemplo vão ser descritas algumas para os 

objetivos enumerados anteriormente. O objetivo principal, como é alcançado mediante os objetivos 

específicos, geralmente não vai ter nenhuma atividade concreta. Nesta seção não se vão considerar 

como atividades  todo  o  trabalho  feito  até  o  momento,  mas  são  da  mesma  forma atividades  a 

realizar[31,30].
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Objetivo 1: Elaboração de um backbone de comunicações que permita criar uma rede de dados.

Atividades propostas:

• (1) Coleta de pontos GPS dos possíveis nós que podem conformar a rede.

• (2) Simulação de distintas configurações para rede.

• (3)  Documento  onde  conste  a  rede  definitiva,  com  a  descrição  de  cada  ponto  para 

apresentação a todo o pessoal.

• (4) Estabelecimento de uma equipe de trabalho que se vai deslocar à área de atuação.

• (5) Aquisição de todo o material necessário.

• (6) Instalação da rede.

• (7) Provas de verificação do funcionamento.

• (8) Recompilação de dados técnicos sobre as especificações da rede.

Atividade Descrição Recursos Temporaliza

ção
1 Obtenção de coordenadas, alturas e 

localização exata do equipamento de 

telecomunicações. Cálculo do material 

necessário para o ótimo funcionamento de 

cada ponto (metros de cabo, adaptadores, 

etc.).

- GPS.

- Representantes locais 

para estabelecer contato 

com os donos dos 

emprazamentos.

- Câmera fotográfica.

3 / 4 dias

2 Mediante os pontos obtidos, vai-se 

elaborar a rede. Utilizando programas 

para a simulação da rede, se determinam 

as especificações de cada ponto.

- Programas como Radio 

Mobile.

- Técnicos em 

telecomunicações e redes.

2 / 3 dias

3 Colocar sobre papel o trabalho 

desenvolvido e as conclusões. Assim 

como imagens dos pontos e a localização 

das antenas.

1 dia

4 Análise do pessoal que se vai encarregar 

da implementação. Logicamente, têm que 

haver engenheiros, mas é necessário 

procurar pessoal da região, para aprender 

e poder assim formar a pessoas que 

2 dias
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depois poderão trabalhar nesta área ou 

ficar encarregados da manutenção da 

rede.
5 Geralmente é difícil de procurar todo o 

material técnico nas áreas de atuação, 

assim que antes de deslocar-se é 

necessário adquirir todo ele.

- Documento telemático.

- Pessoal com experiência 

neste aspecto.

2 dias

6 Instalação de todos os pontos que foram 

escolhidos para montar o backbone. 

Além do papel importante que os 

beneficiários têm que jogar, o pessoal 

local costuma estar predisposto para 

qualquer ajuda.

- Equipe de trabalho.

- Material.

- Possível ajuda de pessoal 

local.

2 / 3 semanas

7 Verificação de todo o funcionamento da 

rede, assegurando o seu funcionamento 

em longo prazo.

- Equipe de trabalho.

- Ferramentas de rede dos 

computadores.

2 dias

8 É importante deixar constância das 

especificações da rede, latência, 

throughput, velocidades de transmissão e 

recepção, endereços MAC, parâmetros do 

material.

- Equipe de trabalho.

- Ferramentas de rede dos 

computadores e programas 

que permitem a obtenção 

destes parâmetros.

3 dias

9 Deixar manuais de configuração de 

equipes, detalhados e de fácil utilização.

- Equipe de trabalho. 1 dias

Tabela 11 – Atividades para o objetivo 1

Objetivo 2: Interconexão dos centros hospitalares da comunidade.

Atividades propostas: Este objetivo, ao ser semelhante ao anterior não vai-se detalhar, simplesmente 

vai-se descrever e temporalizar.

Com o backbone funcionando, o passo seguinte é levar o sinal até os centros destinatários. 

Algumas atividades, como a recompilação de pontos GPS e simulação da rede, têm que ter sido 

feitas anteriormente. Ao mesmo tempo, as atividades de verificação e documentação vão ser as 

mesmas que para o backbone.
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Objetivo  3:  Proporcionar  aplicações  para  o  diagnóstico  e  tratamento  das  patologias  e  doenças 

determinadas.

Atividades propostas:

• (1) Determinação das doenças com prioridade.

• (2) Estudo sobre a existência de aplicações compatíveis com o nosso objetivo.

• (3)  Desenvolvimento  das  aplicações  que  sejam  necessárias  e  possam-se  incorporar  às 

equipes de trabalho dos centros de saúde.

• (4) Elaboração de manuais de utilização das aplicações.

Atividade Descrição Recursos Temporaliza

ção
1 Estudo das patologias que mais afetam a 

comunidade e que podem melhorar com 

ajuda da telemedicina. Esta atividade 

forma parte da fase prévia e tem que ser 

realizada mediante os intérpretes culturais 

e conversações com a população. Ao 

mesmo tempo entrevistas com o pessoal 

de saúde e pesquisas vão ajudar à correta 

determinação.

- Pessoal de saúde.

- Pesquisas por Internet.

- Representantes culturais.

- Documentação dos 

centros de saúde.

2 semanas

2 Analisar se já existem aplicações úteis 

para a nossa missão e como adaptar elas 

aos requisitos.

- Técnicos em 

desenvolvimento de 

software.

1 semana

3 Como o projeto desenvolvido pela 

Universidade de Fortaleza, é necessário 

implementar aplicações para aplicar na 

rede. No caso deste projeto, estão sendo 

desenvolvidas aplicações para o 

tratamento de algumas doenças mediante 

imagens 3D. As especificações e os 

requisitos das aplicações vão ser 

determinados mediante a colaboração do 

pessoal de saúde entendido.

- Informáticos e técnicos 

em desenvolvimento de 

software.

- Pessoal de saúde.

3 / 4 meses
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4 Os manuais vão permitir a utilização das 

aplicações por parte de todo o pessoal de 

saúde, e vão ser utilizados durante a fase 

de formação.

- Técnicos e informáticos. 3 dias

Tabela 12 – Atividades para o objetivo 3

Objetivo 4: Monitorar a rede para permitir a detecção de problemas e uma reparação rápida.

Atividades  propostas:  Monitorar  uma  rede  pode-se  alcançar  de  diversas  formas,  algumas  mais 

complexas  que  outras  e  com requisitos  diferentes.  O  que  vai  determinar  as  possibilidades  é  a 

possibilidade de utilizar um endereço IP público. Se se dispõe de ele, o acompanhamento da rede 

vai  poder-se  realizar  desde  qualquer  computador,  embora  vamos  precisar  conectar  nosso 

computador à rede. Seja como for, podemos utilizar diferentes programas. Mediante as ferramentas 

de rede dos computadores vai poder-se, mediante a execução de  pings, saber se algum ponto não 

está funcionando. Existem programas, como  The Dude, que mostram em tempo real o estado de 

todos  os  pontos  da  rede.  A sua  utilização não é  muito  complexa.  Ao mesmo tempo,  podemos 

aproveitar para formar a alguma pessoa que fique encarregada da manutenção, o que pode também 

permitir oferecer novos empregos a pessoas da região.

Objetivo 5: Promover projetos desta natureza nas regiões próximas.

Atividades propostas: Este objetivo pode ser realizado durante qualquer momento do projeto. A 

idéia é trabalhar na divulgação do projeto,  já seja com organismos governamentais,  instituições 

sociais ou populações vizinhas.  Dar a conhecer as melhorias derivas dos projetos em outras 

populações vai favorecer a mobilização local demandando melhorias semelhantes para a suas 

comunidades. A protesta e a reclamação sempre têm sido boas vias para as melhorias sociais.

• (1) Contatar e concertar reuniões com organismos.

• (2) Elaboração de material para divulgação.

• (3) Deslocamento de grupos de pessoas a comunidades e populações vizinhas.
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Atividade Descrição Recursos Temporaliza

ção
1 Criar uma lista com possíveis instituições 

e organismos e contatar com eles.

- Representantes locais. 1 dia

2 Desenhar material como cartazes, 

folhetos que permitam entender de forma 

clara o projeto e as suas consequências 

para a população.

- Representante local. 2 dias

3 Organização de grupos para divulgar o 

projeto pelas regiões vizinhas.

- Material informativo.

- Representante local.

Fase de 

desenho
Tabela 13 – Atividades para o objetivo 5

4.2.2. Trabalho de campo 

Como trabalho de campo são consideradas todas as atividades que vamos desenvolver na região de 

atuação, aprofundando no aspecto telemático. Já se falou sobre algumas atividades a desenvolver, 

mas agora se vai mostrar os passos e detalhes de tudo o material. Logicamente não vai poder ser 

todo  o  conciso  como se  requere  porque  é  uma situação imaginada.  Para  cada  projeto  existem 

elementos caraterísticos que podem variar este ponto, mas vai-se tentar fazer uma visão geral que se 

ajuste ao máximo a um caso real.

As atividades prévias vão ter permitido definir os locais onde vão-se colocar os pontos de 

acesso  e  os  clientes,  além  das  especificações  técnicas  necessárias  de  cada  ponto.  Atualmente 

existem diferentes tecnologias para trabalhar com redes mesh. Há alguns anhos, devido ao pequeno 

desenvolvimento deste tipo de redes, existia uma variedade de equipamentos pequena, o que fazia 

que o seu custo fora elevado.  Nos últimos anos esta  tecnologia está  evoluindo rápido e novos 

equipamentos apareceram no mercado, o que contribui à viabilidade econômica destes projetos. Ao 

mesmo tempo, uma das principais propriedades destas redes é a sua compatibilidade com outros 

padrões das redes WiFi, o que gera uma variedade ainda maior enquanto a equipamentos se refere. 

4.2.2.1. Equipamento telemático

Pontos de acesso

Os  pontos  de  acesso  são  a  parte  mais  sofisticada  da  rede.  Têm que  ser  inteligentes,  é  dizer, 

administrar o tráfico da rede, estabelecer as relações com os  gateways  e permitir a comunicação 

entre  todos  os  pontos  que  formarão  a  rede.  Dentre  de  todas  as  possibilidades,  primeiro  vai-se 
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mostrar  a  que  está  sendo  pesquisada  neste  projeto  da  Universidade  de  Fortaleza.  Existe  um 

firmware, Freifunk Firmware,  que permite utilizar os roteadores  Linksys para redes  mesh. Esta é 

uma aplicação muito interessante por diversos motivos.

• O firmware é software livre o que permite a sua utilização sem custos adicionais.

• Os roteadores Linksys são uma tecnologia acessível em términos de mercado e econômicos.

• A configuração das equipes não é muito complexa e permite a criação de redes ad hoc.

Simplesmente é necessário ter em consideração uma limitação destes roteadores. Existem 

versões que não são compatíveis como este  firmware  pela falta  de memória flash.  Os modelos 

compatíveis são aqueles com memória de 4MB. Alguns modelos novos só dispõem de 2MB o que 

impossibilita a instalação deste firmware. Os modelos compatíveis são:

• Linksys WRT54G (até versão 4.0).

• Linksys WRT54GL (versões 1.0 ou 1.1).

Figura 18 – Roteador Linksys WRT54G

Durante os últimos anos surgiram novos fabricantes de equipamentos para redes  mesh. A 

continuação vão-se enumerar alguns deles[37]:

• Meraki mini: rádio compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g, que permite a configuração 

para  a  criação  de  redes  mesh e  seu  monitoramento.  Existem  diversos  modelos  com 

especificações diferentes, que vamos ter que analisar em função dos nossos requisitos.

• Tropos  roteadores  mesh:  rádio  compatível  com  os  padrões  IEEE  802.11  a/b/g/n.  Este 

fabricante também dispõe de modelos com especificações diferentes.

• WNI do Brasil: Dispõe de diferentes rádios que trabalham a frequências diferentes e com 

especificações variadas.

• SkyPilot: Dispõe de modelos variados e de complexidade elevada.
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Meraki MR11 Tropos 7320 Mesh Router

WiMesh WM11BG
SkyGateway

Figura 19 – Modelos de roteadores mesh (para mais informação procurar nos sites dos  

fabricantes)

Nós Cliente

Este é o segundo tipo de nós que devemos instalar. As redes mesh podem ter dos tipos de clientes; 

os  estáticos  e  os  móveis.  Para os  móveis  não  temos que  instalar  nenhum equipamento  porque 

consistem em usuários que podem ter acesso à rede desde celulares, PDAs, e outros equipamentos 

que oferecem conectividade WiFi. Graças a compatibilidade destas redes com os padrões de WiFi já 

existentes, os usuários simplesmente deveram configurar as suas equipes para aceder à rede. Esta 

propriedade das redes também impõe uma tarefa adicional para os desenhadores da rede,  a sua 

segurança.  Se a rede vai ter  uma aplicação para centros de saúde,  centros educativos,  tem que 

proteger  ela  para evitar  que não aceda qualquer  usuário,  porque poderia  congestionar  a  rede e 

reduzir muito a qualidade para os centros destinatários. Atualmente, os sites de Internet permitem 

uma  variedade  de  serviços  muito  elevada  e  muitos  deles  consumem  uma  largura  de  banda 

demasiado grande, o que reduziria a capacidade de comunicação dos outros usuários.

Mas os clientes também podem ser estáticos. Centros de saúde e educativos vão precisar de 

equipamento para receber a sinal e poder dar acesso a todos os seus computadores. Por este motivo 

roteadores e antenas receptoras permitiram realizar estas operações. A grande diferença como os 

pontos de acesso é que os equipamentos não precisam ser mesh, graças à compatibilidade que estas 

redes oferecem. Então a oferta  vai-se multiplicar.  Devido a  arquitetura  ad hoc das redes  mesh, 

podemos utilizar os mesmos roteadores Linksys e o firmware que se falou para os pontos de acesso, 

definindo o gateway com o que tem cada cliente que comunicar. 
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Equipamento adicional

Além dos rádios que formem a rede existem equipes que podem contribuir no funcionamento da 

rede e a sua maior complexidade e flexibilidade. Logicamente vai depender do custo e o orçamento 

que disponhamos. Uma das possibilidades e elementos que mais pode aumentar as prestações da 

rede é a inclusão de um servidor. Estas equipes permitem armazenar dados, aplicações e dispor de 

aplicações  accessíveis  desde  qualquer  equipe  que  fique  dentro  da  rede.  Para  projetos  de 

telemedicina  há  possibilidades  muito  interessantes  como o  desenvolvimento  de  aplicações  que 

permitam um melhor diagnóstico e tratamento. Para que todos os usuários da rede possam aceder a 

estas aplicações têm que estar armazenadas no servidor. A execução remota da aplicação permitirá a 

recompilação de dados no computador pertinente. 

Além das aplicações o servidor vai permitir a criação de um espaço compartilhado por todos 

os usuários da rede, e este é o elemento mais destacável. Armazenamento dos dados dos pacientes, 

compartilhamento de documentos técnicos entre centros de saúde, criação de uma plataforma de 

comunicação entre centros, são algumas das ações que vai permitir o servidor.

4.2.2.2. Antenas

As antenas permitem aumentar muito as distâncias alcançadas pelos rádios. Mediante a análise de 

diversos parâmetros caraterísticos vamos poder determinar qual antena é a mais ótima para cada 

ponto. A continuação mostram-se os principais parâmetros de uma antena[35].

Diagrama de irradiação

O diagrama de irradiação de uma antena se define com a representação gráfica das caraterísticas de 

irradiação em função da direção angular. Este pode ser representado de diversas maneiras: Mediante 

sistemas de coordenadas esférico, diagramas tridimensionais, diagramas bidimensionais e curvas de 

nível. O mais utilizado é o primeiro, más o diagrama bidimensional é suficiente para analisar sua 

viabilidade.
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Coordenadas esféricas Diagrama bidimensional
Figura 20 – Representação do diagrama de irradiação de uma antena

Ângulo de meia potência (-3 dB)

Os ângulos de meia potência são definidos pelos pontos no diagrama de irradiação onde a potência 

irradiada equivale à metade da irradiada na direção principal. Estes ângulos definem a abertura da 

antena no plano horizontal e no plano vertical. 

Figura 21 – Ângulo de meia potência (55º)

Densidade de potência 

A densidade de potência é definida com a potência por unidade de superfície numa determinada 

direção. As unidades são watts por metro quadrado. Se pode calcular a partir dos valores eficazes 

dos campos:
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Pode obter-se a potência total irradiada mediante a integral da densidade de potência numa esfera:

Diretividade

A diretividade se define como a relação entre a densidade de potência irradiada numa direção, a 

uma distância, e a densidade de potência que irradiaria à mesma distância uma antena isotrópica. 

Existem diversas formas de calcular este parâmetro. Vai-se mostrar a fórmula geral:

Ganho

Parâmetro que tem que ter-se em consideração sempre. Vai ser uma das chaves para alcançar uma 

distância determinada. O ganho se define como a relação entre a densidade de potência irradiada 

numa direção e a densidade de potência que irradiaria uma antena isotrópica nas mesmas condições.

Polarização

A polarização de uma antena é a polarização da onda irradiada pela antena numa direção concreta. 

Este parâmetro é importante de considerar porque se misturamos antenas de diferentes polarizações 

pode gerar problemas de comunicação, porque as direções de transmissão podem ser ortogonais o 

que anula a comunicação.

Impedância

Este é um parâmetro caraterístico em função da utilidade da antena. A impedância de uma antena se 

define como a relação entre a tensão e o corrente entre os terminais de entrada. Esta impedância é, 

geralmente, complexa. A parte real é chamada resistência e a parte imaginária, reatância. 
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As antenas para comunicação de redes sem fio são diversas. Segundo o tipo de comunicação 

que  se  deseje  conseguir  e  a  localização  dos  pontos  vai  ser  mais  adequado  uma  ou  outra.  A 

continuação vai-se mostrar alguns tipos típicos para este tipo de redes[36].

Antenas Yagi

Antena semi-direcional composta de um refletor (simples ou grande), um dipolo e vários diretores. 

Pode ser instalada na polarização vertical ou na horizontal. Geralmente são utilizadas em sistemas 

ponto a ponto, porém as yagis de três elementos possuem um ângulo de abertura de até 120 graus,  

possibilitando o seu uso em sistemas ponto – multiponto. 

Número de 

elementos

Ganho médio Diagrama de irradiação Exemplo

3 elementos 6 – 8 dBi 

7 elementos 9,5 – 12 dBi

11 elementos 13 – 15 dBi

25 ou mais 

elementos

15,5 – 17,2 dBi

Tabela 14– Especificações antenas Yagi

Antenas direcionais

Consistem numa antena (alimentador)  que ilumina um refletor  parabólico que irradia  a  energia 

irradiada  pela  antena  na  direção de  máximo ganho.  Geralmente  são antenas  de ganho elevado 

apresentando um ângulo de abertura pequeno, por isso são ideais para enlaces ponto a ponto de 

largas distâncias. Podem-se encontrar antenas direcionais com ganhos desde 9 até 25 dBi e podem-

se alcançar distância de 20 km entre ponto e ponto. Para as redes mesh sem fio, da mesma forma 

que as antenas Yagi, podem ser adequadas para os pontos clientes que só precisem comunicação 

com um ponto e não tenham que repetir o sinal a nenhum outro ponto.
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Diagrama de irradiação Exemplo

Tabela 15 – Especificações antenas direcionais

Antenas omnidirecionais

Antenas  que  irradiam  uniformemente  no  plano  de  azimute.  Consistem  em  vários  dipolos 

empilhados  e  alimentados  em fase.  O ganho  é  obtido  com relação  ao  número  de  dipolos  e  a 

distância entre eles. Estas antenas são ideais para enlaces ponto – multiponto onde as distâncias não 

são muito elevadas. Para as redes mesh sem fio, podem ser adequadas para os pontos de acesso e 

para aqueles pontos que precisem estabelecer comunicação e repetir o sinal com diversos pontos 

próximos.

Número de dipolos Ganho médio Diagrama de irradiação Exemplo
1 2 dBi 

2 5 dBi

4 8 dBi

8 11 dBi

16 14 dBi

Tabela 16 – Especificações antenas omnidirecionais

Todos os tipos de antena estão disponíveis em as duas bandas de frequência caraterísticas 

das  redes  sem fio,  a  banda de  2,412 –  2,484 GHz e  a  de  5,150 –  5,825 GHz.  Um elemento 

importante a ter em consideração é a legislação de cada país sobre as potências de emissão máximas 

permitidas. 
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Como se comentou brevemente em cada tipo de antenas vamos precisar analisar qual é a 

mais  conveniente em cada casso.  Diante de uma situação real,  com um mapa das localizações 

geográficas  de  cada  ponto,  vamos  ter  que  decidir  qual  vai  ser  a  adequada  para  alcançar  a 

comunicação desejada. Quando as antenas têm sido colocadas temos que realizar o alinhamento de 

elas, para alcançar o melhor nível de sinal em cada ponto. Geralmente as equipes de transmissão 

dispõem de ferramentas de software que permitem obter a qualidade de sinal recebida. Mediante ela 

vamos poder determinar a colocação idônea.

Além dos equipamentos de transmissão nomeados, existem outros que permitem adequar a 

rede a necessidades mais complexas. Como elemento importante é o número de interfaces de cada 

equipe. Em alguns casos, geralmente nos pontos de acesso, pode ser que precisemos comunicar 

pontos  localizados  em  diferentes  direções  e  que  mediante  a  potência  oferecida  pelas  antenas 

omnidirecionais não seja suficiente. Por isso existem equipamentos com várias interfaces sem fio 

que permitem a criação de repetidores que comuniquem grandes distâncias em direções diferentes. 

Por último, no momento de fazer a instalação vamos precisar de material complementar para 

assegurar o seu funcionamento e sustentabilidade no tempo. A continuação mostram-se algumas 

opções. 

• Caixa hermética: para as instalações exteriores é um elemento imprescindível para evitar 

que a chuva ou outros fenômenos meteorológicos estragam o equipamento.

• Protetor  de  antena:  as  antenas  têm  que  ser  protegidas  contra  os  raios.  Existem  peças 

encarregadas de isto que são conectadas diretamente no conector da antena.

• Braçadeiras e elementos de segurança: imprescindíveis para assegurar as antenas e evitar 

que a sua posição mude pelo vento ou outros elementos externos e piorem a qualidade da 

sinal.

• Cabo coaxial: vai permitir alongar o cabo da antena. Em muitos casos o roteador e a antena 

são colocados a uma distância de vários metros. Geralmente, vamos precisar de conectores 

para adaptar as entradas e saídas das antenas e roteadores.

• Cabo ethernet: Alguns equipamentos são alimentados mediante POE (Power Over Ethernet) 

o que vai gerar a necessidade da criação de cabo ethernet. Além disso, para fazer tudo o 

cabeado dos centros vai precisar dele. 

• Torres e mastros: elementos que permitem a colocação das equipes e as antenas e ao mesmo 

tempo aumentar a altura donde colocamo-los. É muito frequente a necessidade de aumentar 
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a altura para permitir a linha de visão direta entre pontos.

Ao mesmo tempo,  material  telemático pode ser necessário.  Nos pontos finais  é  habitual 

precisar repartir o sinal por cabo a várias equipes. Elementos como  switch  permitem aumentar o 

número de interfaces cabeadas. 

Por fim,  existem alguns serviços que podem ser adicionados nas redes.  Para centros  de 

saúde, uma aplicação muito interessante é a introdução da telefonia IP. Mediante umas equipes de 

baixo  custo  podem-se  criar  redes  de  telefonia  interna  que  vão  permitir  a  comunicação  entre 

escritórios e departamentos dos centros. A sua configuração não é complexa e a largura de banda 

que consumem é pequena.

4.2.2.3. Verificação do funcionamento e recompilação de dados 

Quando a instalação da rede é concluída, devemos verificar o seu funcionamento, além das suas 

especificações técnicas. É necessário recompilar dados como taxas de transmissão em cada ponto, 

qualidade dos enlaces, endereços MAC de cada equipe e o esquema da rede, com os endereços IP e 

as senhas das equipes e da rede. Tudo isto tem que constar no documento final do projeto, além de 

fazer  um  documento  técnico  para  as  instituições  beneficiárias.  Isto  é  essencial  para  a 

sustentabilidade da rede.

Também é necessária a realização de um manual para a reconfiguração dos equipamentos e 

dos computadores que permita  ao pessoal encarregado a reparação e manutenção da rede.  Este 

assunto vai-se tratar mais a frente. 

4.2.2.4. Recomendações de desenho

Devemos  considerar  em quais  canais  é  mais  ótimo transmitir.  O primeiro  passo  é  pesquisar  a 

existência de redes que trabalhem as mesmas frequências que nós queremos trabalhar. Geralmente 

as redes sem fio para uso doméstico trabalham na banda de 2,4 GHz. Ao mesmo tempo se nossa 

rede vai ter uma quantidade de pontos grande podemos criar pequenas redes em canais diferentes, 

além de ser recomendável diferenciar os enlaces e configurar alguns na banda de 2,4 GHz e outros 

na banda de 5 GHz, para evitar sobrecarregar a rede. Isto se pode alcançar mediante a camada 

física.  Interconectando dos roteadores mediante cabo, a transmissão de pacotes não é mediante 

rádio o que permite fazer um salto de frequência. Uma opção é configurar o backbone na banda de 

5 GHz e as ramificações na banda de 2,4 GHz. Mas todo Isto tem que ser valorado sobre o terreno,  

fazendo as análises necessárias.
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4.2.3. Desenvolvimento de aplicações

No projeto da Universidade de Fortaleza estão-se desenvolvendo aplicações para o tratamento de 

doenças de pele e bucais. A idéia é permitir aos usuários enviar uma fotografia através da rede e que 

esta  seja  tratada  no  servidor,  gerando  representações  em  duas  e  três  dimensões  antes  de  ser 

recebidas pelo experto nesta área. Os objetivos das aplicações que estão sendo desenvolvidas são os 

seguintes:

• Visualização colaborativa de imagens 2D (fotos,  vídeos,  mris,  cts,  etc.)  para celulares e 

computadores.

• Visualização colaborativa de imagens e aplicações gráficas 3D para computadores.

Este  projeto,  como  poderá  ler-se  na  seção  de  fases  de  realização,  pretender  permitir  a 

transferência de arquivos tomados mediante PDA ou celular e que sejam tratados num servidor 

antes de chegar ao ponto final. 

4.2.4. Formação do pessoal e população

O trabalho nunca pode terminar sem garantir a formação do pessoal local. Este ponto é as vezes 

esquecido ou não recebe a  importância  que realmente tem e  é uma das principais  causas do 

fracasso em vários projetos.  Uma boa formação do pessoal contribuirá na sustentabilidade do 

projeto. A formação é diferenciada segundo os destinatários e a área de formação. 

4.2.4.1 Formação do pessoal de saúde

Não todas as pessoas têm facilidade para a utilização de computadores e das novas tecnologias. 

Estas dificuldades são ainda maiores nas áreas rurais e desfavorecidas, donde tudo chega mais tarde. 

Por este motivo, é necessário realizar um estudo das capacidades do pessoal, e a partir deste ponto 

elaborar jornadas de formação para o pessoal da saúde. As áreas que têm que ser cobertas são:

• Utilização  de  computadores,  assim  com  as  ferramentas  de  configuração  de  rede  dos 

computadores.

• Familiarização com as novas equipes de tratamento e diagnóstico.

• Apresentação  das  novas  ferramentas  derivadas  da  implantação  da  rede;  teleconsulta, 

teleinformação, videoconferências entre outras.

• Curso sobre a utilização de novas aplicações (se foram desenhadas). 

75



4.2.4.2. Formação do pessoal técnico

A tecnologia instalada tem duas implicações diretas. A primeira é que devemos assegurar a sua 

manutenção. Para isto devemos analisar se existe pessoal encarregado das tarefas informáticas e 

telemáticas nos centros de saúde. Se assim fora, devemos mostrar a rede desenhada, explicando 

com detalhe as  caraterísticas de cada ponto oferecendo todo o conhecimento necessário para a 

manutenção. Embora tivera ninguém encarregado destas funções, aparece a segunda implicação. A 

formação de pessoal que possa ser, posteriormente, empregado como responsável técnico do 

centro de saúde. É muito interessante analisar estas possibilidades porque o desenvolvimento das 

regiões vem derivado das possibilidades de emprego dos moradores, o que vai permitir dispor de 

capital para sobreviver e ao mesmo tempo gerar circulação de dinheiro, o que favorece a criação de 

novos negócios na região. Se as pessoas não dispõem de capital não vão gastar ele. Se o pessoal da 

comunidade dispõe de capital vai gastar ele em pequenos negócios e lojas da comunidade e isto 

contribui ao desenvolvimento. 

Definitivamente,  é  essencial  assegurar  que  alguém  vai  ficar  encarregado  e  com  os 

conhecimentos necessários da manutenção da rede. Se não realizamos este passo, a probabilidade 

que o projeto deixe de funcionar antes ou depois é elevada. 

4.2.4.3. Formação e familiarização da população beneficiária

Um dos fatores de risco num projeto desta natureza é a falta de implicação e aceitação por parte da 

população beneficiária. Para alcançar este objetivo temos que começar desde o princípio, tal e como 

se  falou  nas  seções  anteriores.  Quando a  instalação da  rede  está  concluída  e  verificado  o  seu 

funcionamento temos que organizar alguns cursos de formação para a população destinatária. Estes 

cursos têm que constar de etapas diferentes e têm que tratar os seguintes assuntos:

• Apresentação da rede desenhada. Temos que mostrar este ponto da forma mais entendedora 

possível  e  mostrar  com claridade  as  consequências  diretas  e  indiretas  que  terá  sobre  a 

população.

• Introdução  a  Internet  e  familiarização  com  as  ferramentas  da  computação.  Podemos 

aproveitar para oferecer cursos de manejo de Internet e computadores. Pode ser que, além de 

oferecer a comunicação telemática entre centros de saúde, tenhamos aproveitado o projeto 

para oferecer Internet a alguma instituição social, educativa ou governamental, assim que 

temos que formar aos beneficiários. Em muitas comunidades, os serviços de teleconferência 
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têm uma aceitação grande. Os fenômenos migratórios fazem que muitas famílias estejam 

separadas porque algum membro teve que abandonar sua lar  para procurar emprego em 

outro país.  As tecnologias  atuais permitem uma comunicação fluente e  sem custos  com 

qualquer  lugar  do  mundo.  As  implicações  diretas  na  vida  dos  moradores  fortalecem os 

vínculos da população com o projeto.

Além destes dois aspetos podemos oferecer cursos sobre temáticas que a equipe de trabalho 

considere  útil  para  o desenvolvimento  e  aumento  de conhecimentos  na região.  Muitas  vezes  a 

melhor fonte de idéias são os próprios moradores. Mediante ferramentas como o Diagnóstico Rural 

Participativo  (DRP)  podemos  obter  dados  que  permitam  elaborar  cursos  que  se  adequem  ás 

necessidades  da  população.  Temos  que  ser  abertos  a  propostas,  ainda  mais  se  a  fonte  são  os 

beneficiários, que conhecem como ninguém suas necessidades.

4.2.5. Perspectivas de continuidade

Considerando toda a informação sobre os resultados obtidos, esta seção tem que ser feita pensando 

nas possíveis perspectivas de continuidade do projeto. Se alguma instituição, seja a nossa ou outra, 

vai  continuar  com  o  projeto  ou  vai  realizar  um  projeto  semelhante  tem  que  poder  analisar 

anteriormente o trabalho desenvolvido até o momento. A redação desta seção tem que ser clara, 

concisa  e  fácil  de  entender,  o  que  vai  permitir  dedicar  um  tempo  menor  para  a  posta  em 

funcionamento da nova intervenção[33].

4.2.5.1. Estado após da intervenção

Esta seção tem que responder à pergunta “Como está o projeto quando terminamos esta fase?”. 

Quando a intervenção concluiu, precisamos fazer balance de qual é a situação antes de ir embora:  

quem se faz  responsável  do equipamento  instalado,  quais  acordos  foram assinados  com outras 

instituições, quais são as intenções para continuar, qual é a opinião dos moradores locais sobre o 

trabalho, etc.

4.2.5.2. Tarefas pendentes

Respondendo à mesma pergunta que na seção anterior, temos que esclarecer quais são as tarefas que 

ficam pendentes de fazer assim como a prioridade e recursos necessários para alcançar elas. 

4.2.5.3. Possíveis intervenções futuras

Como resumo, é conveniente realizar uma proposta rigorosa de como continuar o projeto. Ninguém 

vai conhecer melhor que nós a situação do projeto e as vias de continuidade. Esta proposta vai ser o 
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ponto de partida para as futuras intervenções e vai permitir que a nova equipe de trabalho comece 

trabalhar rapidamente e com amplio conhecimento sobre a realidade na que vão trabalhar.

4.2.6. Avaliação dos resultados

O projeto não finaliza até que tenhamos avaliado o trabalho desenvolvido. Fazer autocrítica é uma 

tarefa  fundamental,  tanto  para  futuros  trabalhos  na  região  como para  aprender  para  a  próxima 

atuação, seja donde seja. Este trabalho consta de diversas etapas descritas a continuação. Como 

sempre, a avaliação também tem que constar no documento final e ser detalhada e precisa[30]. 

4.2.6.1. Atividades realizadas

Descrição  de  todas  as  atividades  desenvolvidas,  tempos  necessários  para  sua  realização, 

deslocamentos e material e recursos humanos necessários, além de toda a informação técnica. Esta 

parte vai ser parecida ao ponto das atividades planejadas, mas com a diferença de que já foram 

realizadas, pelo que vai ser preciso e conciso. 

4.2.6.2. Objetivos alcançados

Com o documento elaborado antes de começar a implementação diante, temos que avaliar se os 

objetivos  propostos  foram  ou  vão  ser  alcançados.  Também  temos  que  mostrar  como  foram 

alcançados (mediante quais atividades) e os que não foram alcançados se tem que mostrar as razões 

e o que se tivera que ter feito para alcançar eles. Além disso, pode ser que durante a realização do 

projeto algum objetivo tinha sido modificado ou tenham aparecido novos. Estes também têm que 

ser mostrados e justificados.

4.2.6.3. Problemas encontrados

Para planejar a continuidade do projeto têm que ser bem documentados todos os problemas que 

tenham aparecido  durante  a  realização  do  projeto.  É  essencial  ser  o  mais  crítico  possível.  Os 

problemas podem ser de naturezas variadas, já sejam, referentes a algum mau planejamento inicial, 

sejam referidos à população destinatária ou ao equipamento escolhido para o desenho.
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4.3. Fase final

O projeto não termina no trabalho de campo e formação.  Durante os primeiros meses após da 

implementação e da conclusão do trabalho de campo temos que ter contato direto com o estado da 

intervenção.  É possível  que apareçam complicações  que  precisem da nossa  ajuda.  Além disso, 

temos que preocupar pela transferência do projeto. Este nome faz referência ao momento em que, 

como instituição, podemos despreocupar-nos dele, porque estamos seguros de que os encarregados 

locais dispõem de todas as ferramentas, recursos e conhecimentos para assegurar a sustentabilidade 

e  correto  funcionamento  de  tudo.  Este  passo  é  fundamental  já  que  nós,  como instituição,  não 

podemos  estar  encarregados  do  projeto  indefinidamente.  Além disso,  se  não conseguimos  esta 

transferência vai significar que o projeto não foi tão aceitado como tenderia que ter sido. 

A partir  deste  momento  o projeto  vai  ser  organizado e  administrado pelos  responsáveis 

locais.  No casso que  estivera  planejada  uma intervenção futura  para  a  ampliação do projeto  a 

transferência do projeto seguiria um processo paralelo a cada etapa. Ao tempo que a seguinte edição 

está sendo planejada, se está transferindo a esta anterior. 
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4.4. Resumo 

Como resumo das fases do projeto se mostra um cronograma fictício que mostra a temporização do 

trabalho. Esta atividade tem que ser realizada ao princípio do projeto e revisada durante o transcurso 

dele, para verificar se o planejamento inicial está sendo seguido e alcançado.

Fase/Mês I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fase 

Prévia
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5

Fase de 

formação
Análise de 

futuro
Avaliação 

dos 

resultados
Tabela 17 – Cronograma do projeto

Por último se mostram as fases que todo projeto de telemedicina tem que ter[29].

1) Estudo da situação atual

2) Estudo das necessidades concretas do pessoal de saúde

3) Escolha da tecnologia idônea para satisfazer as necessidades clínicas

4) Desenho do sistema técnico e da nova organização do sistema de atenção

5) Contraste do modelo com os participantes (processo iterativo)

6) Instalação dos sistemas

7) Verificação e provas técnicas

8) Formação do pessoal (pode ser realizada ao mesmo tempo que as fases anteriores)

9) Provas no ambiente clínico

10) Período transitório de estabilização do sistema

11) Começo dos estudos e avaliações
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12) Informação e realimentação dos usuários

13) Ajustes como resultado da fase anterior

14) Período de estabilização a médio prazo

15) Estudos de impacto a médio prazo

16) Ajustes e avaliações previstas nos estudos de avaliação

17) Desenho da configuração final a longo prazo

18) Estudos de impacto a longo prazo

19) Planejamento de atuações a médio e longo prazo
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5. Fases de realização do Projeto

O objetivo do projeto realizado na Universidade de Fortaleza foi analisar o uso de uma rede mesh 

sem fio para dar suporte às aplicações de telemedicina. Para tanto, esse projeto foi desenvolvido 

seguindo diferentes etapas. Inicialmente, pesquisou-se sobre as características das redes mesh sem 

fio.  Nessa  fase,  foi  feito  levantamento  bibliográfico  de  artigos  científicos  para  adquirir  o 

conhecimento da arquitetura e do funcionamento das redes  mesh sem fio, além da metodologia 

necessária  para  a  instalação  de  uma  rede  na  área  do  campus  da  Universidade.   Em seguida, 

realizaram-se avaliações de desempenho e de robustez na transferência de arquivos na rede  mesh 

sem fio instalada no campus. Essas atividades foram realizadas entre outubro de 2010 e março de 

2011 pelos  alunos  Alvaro  Garcia,  graduando  do  curso  de  Engenharia  de  Telecomunicações  da 

Universitat  Politècnica de Catalunya,  e Helber Wagner,  mestrando em Informática Aplicada da 

Universidade de Fortaleza. As próximas subseções apresentam o detalhamento dessas atividades.

5.1. Implantação da rede mesh sem fio

Uma rede  mesh sem fio pode ser implementada usando diferentes metodologias. Nesse projeto, 

usou-se  roteadores  Linksys  seguindo  as  especificações  do  padrão  IEEE  802.11  para  formar  o 

backbone sem fio da rede. Para tanto, o  firmware  original dos roteadores foi substituído por um 

firmware,  chamado  Freifunk,  que permite  aos  roteadores  encaminhar  pacotes  de dados entre  si 

através de múltiplos saltos. Esse firmware usa o protocolo de roteamento OLSR (Optimized Link  

State Routing Protocol), que seleciona o menor número de saltos para estabelecer a rota pela que 

vão ser encaminhados os pacotes.

O primeiro passo para adaptar os roteadores Linksys para trabalhar como roteadores mesh é instalar 

o firmware. O processo de instalação pode fazer-se mediante comando ou diretamente no software 

do roteador.  Para este projeto foi descarregado do site  http://download-master.berlin.freifunk.net 

/ipkg/_g+gl/  o arquivo  openwrt-g-freifunk-1.7.0-pt.bin. Existem diferentes versões em diferentes 

línguas.  Quando  o  processo  de  instalação  foi  concluído  com sucesso,  se  procedeu  a  fazer  os 

primeiros testes para verificar o correto funcionamento do firmware,  além de testar as diferentes 

possibilidades que oferece. 
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5.1.1. Avaliação do funcionamento da rede

Verificou-se inicialmente o comportamento dos roteadores no encaminhamento de pacotes gerados 

por clientes mesh. Para tanto, foi definida uma rede mesh formada por 2 roteadores com o firmware 

Freifunk instalado,  e  2  Laptops que  atuaram  como  clientes  mesh.  Ambos  roteadores  foram 

configurados para trabalhar como ad hoc criando assim uma rede simples ponto a ponto.  A Figura 

22 detalha a arquitetura e os parâmetros de configuração dos nós da rede. Usando comandos, como 

ping e  traceroute, executados de um Laptop para o outro, concluiu-se que os pacotes de controle 

foram efetivamente encaminhados através de múltiplos saltos entre os Roteadores 1 e 2.

Figura 22 – Rede formada por 2 roteadores

Em  seguida,  definiu-se  uma  rede  com  maior  área  de  cobertura  de  sinal.  Nesse  caso, 

adicionou-se  mais  um roteador  ao  backbone sem fio da  rede,  como é  mostrado na  Figura  23. 

Novamente os três pontos foram configurados como ad hoc. De forma similar à avaliação anterior, 

concluiu-se que os  Laptops  foram capazes de se comunicar através de múltiplos saltos entre os 

roteadores 1, 2 e 3. Este teste pode ser considerado como teste de escalabilidade, embora só fora 

adicionado um só nó. Na realidade, quando falamos de escalabilidade nos referimos a aumentos 

maiores  da  rede,  mas  este  é  o  primeiro  passo.  Ao mesmo tempo,  este  teste  permite  avaliar  a  

capacidade destas redes para fazer saltos intermediários. 
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 Figura 23 – Rede formada por 3 roteadores

5.1.2. Processo de compra do material de telecomunicações

Os  recursos  financeiros  destinados  à  implantação  da  rede  mesh eram limitados.  Dessa  forma, 

realizou-se um levantamento das especificações do material a ser adquirido, e dos preços desse 

material. Para tanto, considerou-se os seguintes aspectos:

• Os roteadores Linksys operam com duas antenas utilizando a diversidade temporal.

• A potência dos roteadores Linksys é limitada.

• Os pacotes de dados podem ser encaminhados através de diferentes rotas nas redes  mesh 

sem fio.

• A rede mesh sem fio deve ser escalável, possibilitando a rápida inclusão de novos roteadores 

sem grandes esforços de configuração.

• As antenas adicionais devem ser escolhidas considerando os pontos exatos onde elas serão 

posicionadas.

O orçamento do projeto previa a aquisição de 10 antenas adicionais. Nesse caso, decidiu-se 

adquirir 2 direcionais e 8 antenas omnidirecionais. As antenas omnidirecionais são adequadas para 

as redes mesh, visto que nessas redes as rotas não são fixas e os nós devem se comunicar em várias 

direções. Os ganhos das antenas foram selecionados em função do que o mercado oferecia na época 

da execução da compra do material. Além disso, foram especificados outros itens necessários para a 

implantação dos roteadores e das antenas. A Tabela 18 mostra os itens que foram adquiridos no 

projeto, bem como as suas respectivas quantidades.
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ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO
01 02 und ANTENA OMNIDIRECIONAL 8 dBi

Inclui: Antena Omnidirecional 8 dBi e cabo de  

saída com conector N-FÊMEA

ESPECIFICAÇÕES

Frequência de trabalho: 2,4-2,5 GHz

Conector: N-Fêmea

Ganho:  8 dBi
02 02 und ANTENA OMNIDIRECIONAL 12 dBi

Inclui: Antena Omnidirecional 12 dBi e cabo de  

saída com conector N-FÊMEA

ESPECIFICAÇÕES

Frequência de trabalho: 2,4-2,5 GHz

Conector: N-Fêmea

Ganho:  12 dBi
03 04 und ANTENA OMNIDIRECIONAL 15 dBi

Inclui: Antena Omnidirecional 15 dBi e cabo de  

saída com conector N-FÊMEA

ESPECIFICAÇÕES

Frequência de trabalho: 2,4-2,5 GHz

Conector: N-Fêmea

Ganho:  15 dBi
04 02 und ANTENA DIRECIONAL 25 dBi

Inclui:  Antena Direcional 25 dBi em forma de  

painel  e  cabo  de  saída  com 

conector N-MACHO

ESPECIFICAÇÕES

Frequência de trabalho: 2,4-2,5 GHz

Conector: N-Macho

Ganho:  25 dBi
05 10 2 metros CABO COAXIAL RGC 213
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ESPECIFICAÇÕES

Tipo: RGC 213

Comprimento do cabo: 2 metros para cada cabo

FINALIDADE:   Acoplar  uma  antena  a  um 

roteador
06 10 und CONECTOR RP-TNC MACHO

FINALIDADE: Conectar um cabo coaxial a um 

roteador
07 08 und CONECTOR N-MACHO

FINALIDADE:  Acoplar um cabo coaxial a uma 

antena Omnidirecional
08 02 und CONECTOR N-FÊMEA

FINALIDADE:  Acoplar um cabo coaxial a uma 

antena Direcional
09 10 2 metros CABO DE REDE 

ESPECIFICAÇÕES

Categoria: CAT 5, com capa protetora

Comprimento: 2 metros para cada cabo

10  10 5 metros CABO  DE  EXTENSÃO  DE  ENERGIA 

ELÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 5 metros para cada cabo

Conectores:  2,   sendo  1  Macho  para  uma 

extremidade  e  1  Fêmea  para  a  outra  

extremidade do cabo
Tabela 18 - Especificação dos materiais adquiridos no projeto 

5.1.3. Configuração dos roteadores

Com os primeiros testes finalizados, de modo que tinha sido verificado o correto funcionamento do 

firmware, além da correta comunicação ponto a ponto e com pontos intermediários, procedeu-se à 

configuração dos dez roteadores. Como as redes mesh têm um funcionamento variável dependendo 

de diversos fatores, foi configurada uma rede com dez roteadores que trabalham em modo ad-hoc 

(ponto a ponto). Desta forma foi criada uma malha de 10 roteadores que estabeleciam enlaces ponto 

a  ponto.  Esta  configuração  não  é  a  definitiva,  mas  foi  feita  simplesmente  para  deixar  todo  o 

equipamento pronto para sua futura utilização. Para esta primeira etapa de pesquisa somente foram 

86



utilizados 4 roteadores, deixando os outros para futuros testes de maior tamanho. 

 

Quando  o  desenho  da  rede  seja  fixado,  alguns  parâmetros  dos  roteadores,  com  o  modo  de 

funcionamento (acces point, ad-hoc) podem ser trocados. Além disso, como todo roteador, existem 

diversos parâmetros que também têm que esperar para serem configurados definitivamente. Para o 

caso das mesh, é importante definir os pontos que vão trabalhar como ponto de acesso. Para estes, o 

gateway vai  ser  um elemento  básico,  porque uma das  principais  propriedades  destas  redes  é  a 

existência de diversos gateways o que permite recorrer caminhos mais curtos.

A continuação mostram-se os parâmetros básicos da configuração. Pode-se diferenciar entre 

a rede cabeada (10.2.X.1) e a rede sem fio (10.151.2.X). Cada roteador vai ter a capacidade de criar  

redes privadas mediante cabo. 

Detalhes do dispositivo
Fabricante Cisco Linksys
Modelo WRT54GL    

Firmware Freifunk version Openwrt-g-freifunk-1.7.0-
pt.bin

Tipo de nó Ad-hoc
Parâmetros do sistema Nome da equipe MR0X

Parâmetros rede sem fio

Endereço IP WLAN 10.151.2.X
Máscara WLAN 255.255.255.0
ESSID meshunifor
BSSID 02:CA:FF:EE:BA:BE
Canal (1,6,11) 6

Parâmetros rede cabeada
Endereço IP LAN 10.2.X.1
Máscara LAN 255.255.255.0

OLSR HNA4 10.2.X.0/24
Tabela 19 – Parâmetros básicos de configuração do roteador 

5.2. Verificação da conectividade roteador - celular

Quando o correto funcionamento da rede foi verificado e todos os roteadores foram configurados, 

começamos a trabalhar nas provas com os celulares. Esta é outra das partes básicas do projeto, 

porque a idéia, além de fornecer da Internet, é facilitar a comunicação entre pontos mediante a 

telefonia móvel. Para isso é preciso celulares de terceira geração. No departamento tínhamos três 

tipos de celulares: PDA HP iPAQ, Nokia N82, Nokia N95.
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Da mesma forma que fizemos com os computadores, para os celulares realizamos distintos 

testes. O primeiro foi verificar a comunicação entre o celular e o roteador, como mostra a Figura 24.

Figura 24 – Esquema roteador celular

5.2.1. Smartphones e sistemas de tratamento de dados

Existe una nova geração de celulares conhecida como smartphones. Uma das grandes vantagens e 

possibilidades que oferecem é permitir novos enfoques, graças ao desenvolvimento de software que 

permite a apresentação de dados além de duas vias de recuperação de dados desde o campo até uma 

base de dados central  mediante telefonia móvel.  Os  smartphones  oferecem uma funcionalidade 

semelhante  a  um  computador  e  uma  conectividade  WEB  muito  superior  aos  celulares 

convencionais. O GPS incorporado proporciona a localização detalhada dos celulares, as redes de 

dados permitem o acesso a Internet fornecendo um navegador web, e-mail e mapeamento (como 

Google Maps). Por último, os documentos podem ser visualizados e editados mediante os teclados 

das telas táteis. 

A  versatilidade  destes  celulares  é  maior  graças  à  capacidade  que  oferecem  para  os 

desenvolvedores  de  software  para  produzir  e  realizar  suas  próprias  aplicações  diretamente  nos 

celulares.  Durante  os  últimos  anos,  Google,  juntamente  com  a  Open  Handset  Alliance,  têm 

publicado  os  sistemas  operacionais  Android  para  celulares.  Android  trata-se  de  um  pilha  de 

componentes de software desenvolvida para dispositivos móveis que inclui sistemas operacionais, 

bibliotecas, e aplicações chave. Graças a estes avanços, os desenvolvedores de software têm acesso 

a todas as funcionalidades de Android. 

Num artigo publicado sobre as novas aplicações desta geração de celulares[39], mostra-se 

um  cenário  interessante  para  a  aplicação  desta  nova  tecnologia.  Este  cenário  consta  de  dois 

componentes.  A primeira, mostra como tem sido desenvolvido um software genérico para Android, 

EpiCollect,  que permite a recompilação de múltiplos dados para serem armazenados no celular 

88



(textos, posições GPS, fotografias, etc.) e serem enviados para um base de dados central. A segunda 

consiste  numa aplicação Web que têm desenvolvido para  um projeto  específico  que  permite  o 

mapeamento, visualização e análise dos dados enviados até a base de dados central. 

Este projeto foi elaborado para áreas relacionadas com a recompilação de dados para sua 

aplicação nos campos da epidemiologia, ecologia e recopilação de dados comunitários nos países 

desenvolvidos e nos de nível de renda médio. Por isso, o software desenvolvido responde a este tipo 

de  necessidades.  Uma  de  elas,  a  epidemiologia,  é  a  ciência  que  trata  as  epidemias,  pode  ser 

interessante para incorporar naqueles projetos de telemedicina implementados em áreas de risco 

epidemiológico. O funcionamento deste sistema consta de duas etapas. Na primeira, se configuram 

as  equipes  para  trabalhar  com  o  EpiCollect[39].  A partir  deste  momento  os  usuários  já  estão 

configurados para compartilhar, enviar e receber dados com qualquer equipe do sistema. Até este 

momento, é um protocolo comum para projetos de qualquer naturalidade. Seguidamente, começa a 

etapa de tratamento de dados, elaboração de gráficos, figuras, tratamento de informação. 

Figura 25 – Esquema EpiCollect [39]

Na Figura  25  pode se  ver  o  esquema de  funcionamento  deste  sistema.  É um esquema 

pensado  para  a  criação  de  redes  de  compartilhamento  de  informação  a  nível  mundial.  Para  a 

telemedicina poderia ser uma aplicação interessante na área de transferência de conhecimento, em 

que  os  países  mais  desenvolvidos  costumam  estar  num  nível  superior  aos  países  em 

desenvolvimento. Mas esta mesma idéia pode ser aplicada na escala local, sendo o equipamento 

conectado ao da área com deficiências médicas e o servidor localizado num hospital com recursos 

ou em centros de estudo e pesquisa médica. 
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5.3. Configuração dos cenários de avaliação

Os diferentes testes da rede mesh sem fio incluíram dois notebooks que atuaram, respectivamente, 

como um cliente e um servidor de arquivos de dados. Tais notebooks foram conectados através de 

cabos aos roteadores que formaram o backbone da rede. O notebook servidor executou um servidor 

Web, o apache2, que disponibilizou uma página eletrônica a partir da qual foi possível ao cliente 

acessar e baixar os arquivos de dados usando os protocolos HTTP e TCP.  Os dados plotados nos 

gráficos das próximas páginas representam a média de 10 rodadas de experimentos.

5.3.1. Avaliação de desempenho

A Figura 26 descreve o cenário usado para avaliar o desempenho da rede diante da variação da 

carga de tráfego de dados. Nesse caso, utilizaram-se arquivos de diferentes tamanhos (3.6 MB, 13.1 

MB e 79.4 MB) para representar diferentes cargas de tráfego. O  backbone  da rede incluiu dois 

roteadores. 

Figura 26 – Esquema de rede para a avaliação de desempenho

O desempenho da rede foi avaliado usando duas métricas. Tais métricas foram consideradas 

para dar suporte às análises da eficiência da rede na entrega dos pacotes de dados aos nós destino. 

As métricas, descritas a seguir, estão relacionadas ao tempo de transmissão na entrega de arquivos e 

à taxa de transmissão dos dados. 

• Tempo de  transmissão  na entrega  de  arquivos  – representa o atraso na  transmissão  dos 

pacotes de dados entregues corretamente. Essa métrica, medida em segundos (s), inclui os 

atrasos resultantes da propagação e do enfileiramento nas filas dos roteadores na camada de 

enlace.
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• Taxa de transmissão dos dados – mede a quantidade de bytes transmitidos por segundo do 

nó origem até o nó destino.

A Tabela 20 apresenta os resultados do tempo de transmissão de dados diante da variação da 

carga de dados.  Como esperado, o tempo de transmissão cresceu com o aumento do tamanho dos 

arquivos  de  dados.  Contudo,  percebeu-se  que  a  variação  do  tempo  de  transmissão  não  foi 

diretamente proporcional à variação do tamanho dos arquivos. Os atrasos obtidos para os arquivos 

de 3.6MB e de 13.1MB foram, respectivamente, 9.36s e 18.94s, o que representa uma razão de 0.5 

entre  elas.  Por  sua vez,  a  razão entre  os  atrasos  observados para os  arquivos de 13.1MB e de 

79.4MB foi de 0.22. 

Tempo transferência (s)

Carga tráfego (MB) Resultado(s)

3,6 9,36

13,1 18,94

79,4 86,09

Tabela 20 – Tempo de transmissão versus variação da carga de tráfego

A Tabela 21 mostra os resultados da taxa de transmissão de dados diante da variação de 

carga de tráfego na rede. Pode-se observar que o valor dessa métrica cresceu com o aumento do 

tamanho dos arquivos de dados. A taxa de transmissão para o arquivo de 3.6MB foi de 512.5KB/s 

em média,  enquanto a taxa para o arquivo de 79.4MB foi de 1118.6KB/s,  ou seja,  houve uma 

melhoria de aproximadamente 54% sob o ponto de vista da taxa de transmissão de dados.

91

3,6 13,1 79,4
0

20

40

60

80

100

Tempo 
transferência



Taxa transmissão (KB/s)

Carga tráfego (MB) Resultado(KB/s)

3,6 512,5

13,1 808,8

79,4 1118,6

Tabela 21 – Taxa de transmissão versus variação da carga de tráfego

5.3.2. Avaliação da escalabilidade da rede

A escalabilidade  é  uma das  propriedades  mais  importantes  das  redes  mesh,  a  capacidade  para 

aumentar  o número de nós  da rede,  o que permite  aumentar  a  área de cobertura.  Mas deve-se 

analisar qual é o custo computacional deste aumento. 

Para este teste se escolheu um arquivo, o de 3,6 MB, que foi transferido numa rede de dois 

roteadores, primeiro, e de três depois. Da mesma forma que para os testes de desempenho, foram 

utilizadas as mesmas métricas,  o tempo de transferência,  medida em segundos (s),  e a  taxa de 

transmissão, medida em kilobytes por segundo (KB/s). Os dados plotados no gráfico representam a 

média de 10 rodadas de experimentos.

Tempo transferência (s)

Número de 
roteadores Resultado(s)

2 9,36

3 161,8

Tabela 22 – Tempo de transferência versus quantidade de roteadores
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Percebeu-se que o tempo de transferência na entrega do arquivo de dados aumentou com a 

quantidade de roteadores na rota usada para a transferência dos pacotes. Esse comportamento era 

esperado visto que os pacotes sofrem mais atrasos de propagação e de enfileiramento no roteador 

intermediário.  Além disso,  depois  de chegar  ao roteador  intermediário,  os  pacotes  têm que ser 

encaminhados através do enlace que forma este roteador com o nó destino. O aumento do tempo de 

transferência resultante da inclusão de um novo roteador foi de 39%. 

Este  incremento  no  tempo  de  transmissão  não  é  um  dado  ruim,  mas  sim  implica  um 

compromisso de desenho; fazer um bom planejamento dos pontos de acesso da rede, configurando 

os gateways, para evitar saltos que empiorem a qualidade de transmissão. Apesar de ser escaláveis, 

é importante tentar evitar saltos que não sejam imprescindíveis. 

A Tabela 23 mostra os resultados da taxa de transmissão obtida. Observou-se ainda que o 

aumento da quantidade de roteadores reduziu em 68% a taxa de transmissão de dados. Da mesma 

forma que para o tempo de transmissão, o resultado é positivo mas mostra o custo de adicionar 

pontos intermediários.

Taxa transmissão (KB/s)

Número de 
roteadores Resultado(KB/s)

2 512,5

3 18,94

Tabela 23 – Taxa de transmissão versus quantidade de roteadores

5.3.3. Avaliação da robustez da rede

A robustez pode ser definida como a capacidade da rede descobrir e usar novas rotas em caso de 

falhas em roteadores específicos. Essas falhas podem ser resultantes de diferentes eventos, como 

falta de energia numa área da rede, erros de  software  ou até mesmo ataques. Nessas avaliações, 

usaram-se  quatro  roteadores,  sendo  dois  deles  posicionados  lado  a  lado  como  roteadores 
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intermediários para permitir a configuração de duas rotas disjuntas por nó entre os notebooks. 

Após o início da transmissão do arquivo de dados de 79.4 MB, retirou-se a alimentação 

elétrica do roteador que estava participando efetivamente da transmissão, mantendo-se, no entanto o 

outro roteador ligado. Percebeu-se que, após a falha provocada na rota em uso, o  backbone foi 

capaz de usar  a  outra  rota  disponível  para  continuar  as  transmissões  dos  dados via  o roteador 

intermediário que permaneceu ligado. Com isso, a conexão foi mantida até o recebimento correto 

do arquivo de dados. Observou-se que o tempo total de transferência do arquivo foi de 300.1s, 

sendo que, desse total, 40.2s foi consumido entro o instante de tempo em que a falha foi provocada 

na rota em uso e o instante de tempo em que a conexão foi restabelecida via outra rota disponível.

Figura 27 – Esquema de rede para a avaliação da robustez
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6. Conclusões e trabalhos futuros

A segunda metade do século XX foi caraterizada pela inversão da proporção entre população urbana 

e rural. No Brasil, na década de 1950 mais de um 60% da população morava em zonas rurais, no 

entanto,  para  o  ano  2001,  estas  regiões  somente  albergavam  20%  dos  quase  200  milhões  de 

habitantes do país. O Brasil é singular; um dos maiores países do mundo e com uma distribuição de 

população  desigual.  Apesar  das  grandes  cidades  e  megalópoles  que  podemos  encontrar,  uma 

porcentagem grande  da  população  vive  afastada  no  campo.  A falta  de  redes  de  transporte,  de 

estradas, sua falta de comunicação geram um isolamento facilmente palpável nas condições de vida 

dos moradores. Estas regiões se caracterizam pela falta de atenção médica, péssima qualidade da 

educação, falta de oportunidades de emprego, e falta de apoio dos governos. Os centros hospitalares 

padecem da falta de médicos além da formação precária de muitos deles, os equipamentos técnicos 

para  o  diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  são,  muitas  vezes,  inexistentes.  Além  disso,  as 

dificuldades econômicas e logísticas para o deslocamento aos centros hospitalares das cidades são 

evidentes.  Por  último,  o  desconhecimento  e  a  falta  de  informação  desta  população  torna  esta 

situação precária.  As cidades apresentam um panorama desigual;  as classes médias e alta t~em 

acesso  à  atenção  médica  particular,  enquanto  as  classes  baixas  e  a  população  pobre  (uma 

percentagem  elevada)  somente  podem  acudir  à  saúde  pública.  Esta  se  encontra  saturada  e 

habitualmente  faltada  de  recursos.  A realidade  é  que  a  saúde  pública  não é  capaz  de  oferecer 

atenção médica de qualidade para esta faixa de população, à que temos que somar as pessoas que se 

deslocam do campo.   

O principal objetivo dos projetos de telemedicina é aumentar o nível de saúde oferecido ao 

setor mais esquecido da população. A telemedicina permite a atenção à distância, contribui para a 

formação  do  pessoal  sanitário,  ao  acesso  a  equipamentos  tecnológicos  de  custos  demasiado 

elevados.  Considero importante juntar os esforços de pesquisadores, governos e população para 

fomentar  estes  projetos  que  permitirão  alcançar  objetivos  inimagináveis  até  há  alguns  anos.  A 

melhoria  do  nível  da  saúde  nas  regiões  rurais  implicará  diretamente  uma  melhoria  nas  zonas 

urbanas, porque a atenção médica será mais distribuída. 

As redes  mesh oferecem caraterísticas que as situam numa boa posição para continuar as 

pesquisas que assegurem sua confiabilidade e virem uma tecnologia comum para a sociedade. Sua 

arquitetura de rede favorece o crescimento progressivo do número de nós que formam uma rede. 
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Acessar a rede como cliente precisa de poucas especificações técnicas, seja mediante celular ou 

computador. Isto gera a necessidade de assegurar o bom comportamento destas redes a frente da 

escalabilidade.  Na atualidade,  as redes mais  aceitas e instauradas na sociedade são as  Wireless 

Local Area Networks  (WLAN). A tecnologia  mesh, por suas caraterísticas, oferece vantagens em 

comparação com estas  redes; são de baixo custo,  fáceis de instalar,  autoconfiguráveis,  robustas 

diante de falhas, suportam o  movimento dos nós cliente, e além disso, são totalmente compatíveis 

com os  padrões do IEEE 802.11.  

Figura 28 – Caraterísticas redes mesh

Outro  aspecto  que  faz  destas  redes  uma  tecnologia  interessante  é  sua  capacidade  para 

suportar  aplicações  de  telemedicina.  Mediante  a  criação  de  redes  de  comunicação  e  o 

desenvolvimento de aplicações  médicas,  os  centros  de saúde ausentes  de recursos  tecnológicos 

podem  acessar  a  sistemas  de  tratamento  e  diagnóstico  sofisticados,  sem  precisar  de  grandes 

inversões econômicas. 

Sobre  as  caraterísticas  das  redes  mesh descritas  neste  documento  gostaria  destacar  o 

protocolo de roteamento OLSR. O critério utilizado para determinar a rota é segundo o menor 

número de nós. Não sempre esta caraterística vai oferecer a melhor qualidade para a transmissão 

dos pacotes. Se bem é certo que a quantidade de saltos que o sinal tem que experimentar para 

chegar ao destino é um dos fatores influentes na qualidade da rede, como pode ser comprovado nas 

pesquisas elaboradas até o momento, são diversos os elementos que influem no estado da rede em 

cada momento: carga de tráfego, distância entre roteadores, línea de visão entre cada ponto, estado 

de  cada  nó,  etc.  Existe  uma  evolução  destes  protocolos,  o  OLSR-ETX,  que  utiliza  critérios 

diferentes, como se viu no presente documento, que é muito interessante de analisar. Seja como for, 

o protocolo OLSR é um dos mais aceitos e utilizados nas redes mesh desenvolvidas na atualidade.
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Por  outro  lado,  as  pesquisas  realizadas  neste  projeto  mostram  como  ainda  é  preciso 

aperfeiçoar o seu comportamento.  Para os usuários das redes de comunicação, é imprescindível 

oferecer um bom desempenho, o que implica taxas de transmissão ótimas e tempos de transferência 

reduzidos.  Nos  experimentos  realizados  nesta  ocasião  pode-se  ver  como  alguns  parâmetros 

empioram claramente  com o  crescimento  da  rede.  Como  ponto  mais  crítico  quero  destacar  a 

variação sofrida pela taxa de transmissão quando o número de roteadores aumentou de dois para 

três. Imaginando uma possível situação real, as redes vão estar formadas por vários pontos para 

cobrir grandes distâncias, e a perda de qualidade não pode ser tão grande ao adicionar cada um dos 

nós. 

O parágrafo anterior nos transporta diretamente a um dos trabalhos futuros mais urgentes de 

começar; o estudo do comportamento da rede numa situação real. Situação real implica os seguintes 

elementos:

• Colocação dos nós em prédios, torres que permitam a existência de línea de visão entre eles.

• Utilização  das  antenas  adquiridas.  As  antenas  permitem  um  aumento  considerável  da 

potência transmitida. Testes de desempenho têm que ser realizados com a prévia colocação 

das antenas para avaliar o comportamento das redes mesh.

• Configuração dos pontos de acesso de forma que se otimizem as rotas dos pacotes.

Consideram-se as antenas como um elemento chave e que deve receber grande importância. 

Elas são capazes de aumentar os níveis de potência transmitidos o que provoca diretamente um 

aumento  da  distância  coberta  pela  rede.  Mas  a  escolha  das  antenas  tem  que  ser  feita  com 

tranquilidade e depois da realização de estudos geográficos e de simulações da rede. O mercado 

oferece uma ampla variedade de produtos, o que nos obriga a ser rigorosos na escolha do material 

adequado para nosso propósito.  

A Universidade de Fortaleza já tem iniciada esta pesquisa. Mediante a recém aquisição das 

antenas e a  chegada de outro estudante da  Universitat  Politècnica de Catalunya  (UPC), Carles 

Blanco, se está desenvolvendo um projeto que implicará a instalação de uma rede mesh no campus 

da universidade. Quando esta instalação tiver sido feita, se procederá à avaliação dos parâmetros da 

rede numa situação real, como a descrita anteriormente. Esta pesquisa será muito importante para 

determinar se o equipamento está preparado para ser implementado numa situação real, que é desde 

o principio o objetivo principal deste estudo: um projeto de telemedicina.
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