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RESUMO 

Este trabalho apresenta as etapas de desenvolvimento de uma plataforma de 

integração de microsserviços para e-health, denominada HealthGate. A arquitetura 

proposta para a plataforma baseia-se no modelo arquitetural de microsserviços, 

visando auxiliar implementações de serviços voltados para o monitoramento remoto 

de pacientes crônicos, propondo um único ponto de entrada e forma padronizada 

para gestão dos dados. Propõe-se a utilização do padrão HL7 FHIR para 

padronização de formatos e elementos de dados processados pela plataforma e 

relacionados ao domínio da saúde. Para o desenvolvimento da plataforma optou-se 

por utilizar três etapas clássicas da engenharia de software, a saber: especificação, 

projeto e implementação e validação. Para validar os artefatos desenvolvidos nas 

duas primeiras etapas, foram realizados três estudos de caso, analisando cenários 

relacionados ao monitoramento remoto de pacientes portadores de diabetes e 

doenças cardiovasculares. Foram implementados três microsserviços: um 

microsserviço que realiza a predição de diagnóstico de diabetes baseando-se em 

dados clínicos, um microsserviço que calcula o risco de episódio cardiovascular 

(Escore de Framingham) e um microsserviço que detecta episódios de fibrilação 

atrial em segmentos de ECG. Também foi simulado um ambiente para 

monitoramento remoto de pacientes crônicos, utilizando os recursos FHIR Patient, 

Observation, HealthcareService e DiagnosticReport. Percebeu-se que a utilização de 

uma arquitetura flexível com um padrão para gestão de modelos de dados permite o 

desenvolvimento de aplicações e serviços voltados para o monitoramento remoto de 

pacientes, atingindo desde a prevenção até a intervenção em casos mais graves. 

 

Palavras-chave: Microsserviços. E-health. HL7 FHIR. Monitoramento remoto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work presents the stages of development of a microservices integration platform 

for e-health, called HealthGate. The architecture proposed for the platform is based 

on the microservices architectural model, aiming to assist implementations of 

services aimed at remote monitoring of chronic patients, proposing a single entry 

point and standardized way for data management. The use of the HL7 FHIR 

standard is proposed to standardize formats and data elements processed by the 

platform and related to the health domain. For the development of the platform, it was 

decided to use three classic stages of software engineering, namely: specification, 

design and implementation and validation. To validate the artifacts developed in the 

first two steps, three case studies were carried out analyzing scenarios related to 

remote monitoring of patients with diabetes and cardiovascular disease. Three 

microservices were implemented: a microservice that performs the prediction of 

diabetes diagnosis based on clinical data, a microservice that calculates the risk of a 

cardiovascular episode (Framingham Score) and a microservice that detects 

episodes of atrial fibrillation in ECG segments. An environment for remote monitoring 

of chronic patients was also simulated, using the resources FHIR Patient, 

Observation, HealthcareService and DiagnosticReport. It was noticed that the use of 

a flexible architecture with a standard for managing data models allows the 

development of applications and services aimed at remotely monitoring patients, 

ranging from prevention to intervention in more severe cases. 

 

Keywords: Microservices. E-health. HL7 FHIR. Remote monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os microsserviços consistem em um estilo arquitetural, onde grandes e complexas 

aplicações são formadas por pequenos serviços. Esses serviços são desenvolvidos 

de maneira independente e possuem a responsabilidade de executar uma única 

tarefa de maneira eficiente (PACHGHARE, 2016). 

Em alternativa a arquitetura de microsserviços, a arquitetura monolítica é a 

arquitetura tradicional utilizada em softwares de maneira corriqueira. Nela, a 

aplicação é baseada em apenas um grande bloco com componentes dependentes, 

possui um design único e deve ser implantada de maneira integral. Sistemas 

contextualizados em saúde, como sistemas de prontuário médico (EHR – Electronic 

Health Records), são comumente desenvolvidos usando essa arquitetura de 

software monolítica. Entretanto, esse modelo arquitetural traz consigo algumas 

limitações, dentre elas a dificuldade de desenvolvimento e compreensão de um 

único grande bloco de código, a dificuldade de integração entre sistemas e a 

dificuldade de realizar a expansão ou alterações em componentes que já foram 

implantados, sem afetar a aplicação como um todo (PACHGHARE, 2016). Essas 

limitações podem ser minimizadas usando uma arquitetura mais flexível, como 

arquitetura de microsserviços.  

Diversos estudos têm destacado as vantagens de se utilizar uma arquitetura 

baseada em microsserviços. (IANCULESCU E ALEXANDRU, 2020) salientam: 

• Agilidade e a rapidez na implantação, pois diferentes microsserviços podem 

ser desenvolvidos simultaneamente para fazer parte do todo de uma 

aplicação;  

• Flexibilidade, pois podem utilizar linguagens de programação e tecnologias 

diferentes; 

• Escalabilidade, pois um microsserviço pode ser atualizado sem afetar a 

aplicação como um todo; 

• Isolamento, onde a falha, interrupção ou substituição de um microsserviço 

não afetam toda a aplicação.  
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Para aplicações contextualizadas em saúde (e-health), estudos demonstram que 

essas vantagens são utilizadas principalmente para implantação de sistemas de 

monitoramento remoto de pacientes baseados em Internet of Things (IoT). Esses 

sistemas utilizam arquiteturas distribuídas, dessa forma, quando relacionados aos 

microsserviços, ambos possuem um objetivo em comum, o qual consiste em compor 

aplicações ou serviços baseados em pacotes de pequenos serviços independentes.  

Jarwar et al. (2017) elencaram quinze vantagens da utilização de microsserviços em 

aplicações de saúde baseadas em IoT, dentre as quais destacam-se: 

• Orientação à complexidade: Um sistema IoT de saúde tende a se tornar mais 

complexo conforme a quantidade de serviços cresce. Essa complexidade 

pode ser eliminada utilizando uma arquitetura flexível como os 

microsserviços; 

• Governança descentralizada: Aplicações baseadas em microsserviços podem 

ser gerenciadas de forma independente, permitindo que cada serviço utilize a 

sua própria pilha de tecnologias e ambiente de execução em locais 

distribuídos;  

• Desenvolvimento Ágil: A independência dos microsserviços permite que as 

equipes de desenvolvedores desenvolvam sem esperar que outras equipes 

concluam o desenvolvimento de outros microsserviços. 

Calderon-Gomez et al. (2020) destacaram que alguns estudos sugerem a 

combinação de microsserviços com outros paradigmas computacionais (nuvem, 

névoa ou borda) em vários cenários de saúde, com o objetivo de melhorar a 

precisão do diagnóstico médico, estabelecendo previsões com base em sistemas 

especialistas ou baseados em inteligência artificial. Esses conceitos estão 

diretamente ligados ao surgimento de um novo paradigma: a saúde 4.0. Esse 

paradigma descreve um novo modelo digital de saúde, o qual se baseia em serviços 

como monitoramento remoto de pacientes, vida assistida e suporte a decisões 

clínicas automatizadas baseadas em dados (JAYARAMAN et al., 2020). Aplicações 

desenvolvidas neste paradigma podem ser aplicadas a diversos estágios de 

atendimento ao paciente, passando pela prevenção, pelo controle e por intervenções 

em casos mais severos. Essas soluções permitem a coleta de dados em tempo real, 
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permitindo o acompanhamento contínuo do paciente e auxiliando profissionais de 

saúde e criarem modelos de cuidados de saúde personalizados, proativos e 

preditivos (AL-JAROODI, MOHAMED E ABUKHOUSA, 2020). 

Entretanto, conforme citado por Da Silva et al. (2019), ainda faltam estudos 

relacionados à construção de aplicações de saúde baseados em microsserviços, 

uma vez que grande parte dos sistemas legados de saúde utilizam uma arquitetura 

monolítica. 

Jarwar et al. (2017) destacaram que, em sistemas de e-health, uma importante 

preocupação é que todos os objetos, serviços e componentes de um sistema sejam 

semanticamente interoperáveis no que diz respeito aos atributos e representação 

dos dados. Essa interoperabilidade pode se tornar um problema em arquiteturas 

fracamente acopladas como a arquitetura de microsserviços. 

Nesse contexto de e-health, a interoperabilidade é um assunto amplamente 

discutido. Para proporcionar a interoperabilidade entre Sistemas de Informação em 

Saúde (SIS), são utilizados pela comunidade dois principais padrões: openEHR e 

HL7 FHIR (Health Level Seven – Fast Healthcare Interoperability Resources). O 

padrão openEHR é focado na formatação de dados de saúde utilizando arquétipos, 

os quais modelam os atributos dos dados de saúde e fornecem recursos que 

permitem sua reutilização, enquanto o FHIR é focado na troca de dados de saúde 

entre diferentes sistemas de informações (DA SILVA et al., 2020). Dessa forma, 

considerando as características da arquitetura de microsserviços, neste trabalho 

propõe-se a utilização do padrão HL7 FHIR como forma de padronizar a troca de 

dados entre os microsserviços e a plataforma proposta. 

Portanto, este trabalho apresenta uma plataforma em arquitetura web, voltada para 

a integração de microsserviços aplicados ao contexto de monitoramento e análise de 

dados de saúde de pacientes crônicos. Buscou-se definir uma arquitetura flexível, 

porém interoperável, com a utilização do padrão HL7 FHIR. Para avaliação da 

plataforma, foi modelado um cenário de monitoramento remoto de pacientes 

portadores de doenças cardiovasculares e diabetes e foi simulado um cenário para 

avaliação e análise de dados de saúde capturados por diversas fontes. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Especificar, modelar, implementar e avaliar uma plataforma para integração de 

microsserviços voltados para o monitoramento remoto de pacientes crônicos 

portadores de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Estudar a arquitetura de microsserviços e sua aplicação em sistemas de saúde; 

• Estudar o padrão HL7 FHIR e sua utilização na arquitetura de microsserviços e 

em ambientes de monitoramento remoto de pacientes; 

• Realizar a especificação dos requisitos necessários para a implementação de 

uma plataforma integradora de microsserviços de saúde; 

• Modelar a plataforma integradora utilizando ferramentas de engenharia de 

software; 

• Implementar a plataforma proposta de acordo com a especificação e a 

modelagem; 

• Testar e validar a plataforma proposta em cenários de monitoramento de 

pacientes crônicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1  CONCEITOS E TECNOLOGIAS WEB 

 
2.1.1 Protocolo de comunicação HTTP 

O protocolo HTTP trata-se basicamente de um protocolo da camada de aplicação, o 

qual define uma forma padronizada de trocas de mensagens entre os clientes e os 

servidores. É definido pelas RFCs 1945 e 2616. 

Atualmente o HTTP trabalha com conexões persistentes, as quais enviam e 

recebem inúmeras solicitações e respostas, e não persistentes, as quais enviam 

apenas uma solicitação e recebem apenas uma resposta. 

HTTP é um protocolo simples, do tipo solicitação-resposta, 
que roda sobre TCP. Ele especifica quais mensagens os 
clientes podem enviar para os servidores e quais 
respostas recebem de volta. Os cabeçalhos de solicitação 
e resposta são dados em ASCII, assim como no SMTP. O 
conteúdo é dado em formato tipo MIME, também como no 
SMTP. Esse modelo simples foi em parte responsável pelo 
sucesso inicial da Web, pois simplificou o desenvolvimento 
e a implantação (TANEMBAUM E WETHERALL, 2011). 
 

O HTTP implementa um conjunto de operações, as quais são mais conhecidas 

como métodos, e que possibilitaram a criação das arquiteturas SOAP e REST. Os 

métodos mais utilizados são os métodos GET, o qual solicita ao servidor que envie 

uma página ou um objeto, Head, o qual solicita ao servidor o cabeçalho da 

mensagem, e Post, o qual é responsável por fazer o upload de dados para o 

servidor. Os demais métodos estão dispostos no quadro 01. 

Quadro 01 – Métodos HTTP 

Método Descrição 

GET Lê uma página Web 

HEAD Lê um cabeçalho de página Web 

POST Acrescenta algo a uma página Web 

PUT Armazena uma página Web 
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Delete Remove a página Web 

Trace Ecoa a solicitação recebida 

Connect Conecta através de um proxy 

Options Consulta opções para uma página 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Toda solicitação HTTP deve receber uma resposta, a qual possui uma linha de 

status e demais informações adicionais. A linha de status é constituída por um 

código de três dígitos e que possui como objetivo detalhar a resposta da requisição, 

fornecendo informações sobre se ela foi aceita e em caso negativo por qual motivo 

não foi aceita. O quadro 02 apresenta os códigos de respostas HTTP. 

Quadro 02 – Códigos de resposta HTTP 

Código Significado Exemplos 

1xx Informação 100 = servidor concorda em tratar da solicitação do 

cliente. 

2xx Sucesso 200 = solicitação com sucesso; 204 = nenhum 

conteúdo presente. 

3xx Redirecioname

nto 

301 = página movida; 304 = página em cache ainda 

válida. 

4xx Erro do cliente 403 = página proibida; 404 = página não localizada 

5xx Erro do 

servidor 

500 = erro interno do servidor; 503 = tente novamente 

mais tarde. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

As figuras abaixo ilustram uma mensagem de requisição e uma mensagem de 

resposta utilizando o protocolo HTTP. 
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               Figura 01 – Mensagem de requisição HTTP 

 
      Fonte: Adaptado de Kurose e Ross (2013, p.76). 

 
A primeira linha da mensagem de requisição é chamada de linha de requisição, 

enquanto as demais são chamadas linhas de cabeçalho. A linha de requisição 

possui três campos, o método que será utilizado, a URL e a versão do HTTP. A 

primeira linha de cabeçalho é utilizada para identificar o hospedeiro onde o objeto 

buscado reside. A segunda linha, Connection: close demonstra para o servidor que o 

navegador não irá utilizar conexões persistentes. As demais linhas são auto 

explicativas exibindo a identificação do navegador a qual o cliente está utilizando e a 

linguagem utilizada por ele (KUROSE E ROSS, 2013).  

        Figura 02 – Mensagem de resposta HTTP 

 
         Fonte: Adaptado de Kurose e Ross (2013, p.77). 
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As mensagens de respostas possuem uma linha de estado, seis linhas de cabeçalho 

e por fim o corpo da entidade. A linha de estado possui três campos, a versão do 

protocolo, o código de status e uma mensagem de status.  

As linhas de cabeçalho começam com o campo Connection: close para informar ao 

cliente que fechará conexão TCP após enviar a mensagem. A linha Date: indica a 

hora e a data em que a resposta HTTP foi criada. A linha Server: demonstra que foi 

utilizado o servidor Web Apache, semelhante a linha de cabeçalho User-agent: na 

mensagem de requisição HTTP. A linha Last-Modified: exibe a hora e a data em que 

o objeto foi criado ou sofreu a última modificação. A linha de cabeçalho Content-

Length: indica o número de bytes do objeto que está sendo enviado e a linha 

Content-Type: mostra que o objeto presente no corpo da mensagem e um texto 

HTML (KUROSE E ROSS, 2013). 

2.1.2 Serviços web 

 

A W3C (World Wide Web Consortium) define um serviço web, ou web service como: 

Um serviço da Web é um sistema de software projetado 
para oferecer suporte à interação máquina a máquina 
interoperáveis através de uma rede. Possui uma interface 
descrita em um formato processável por máquina 
(especificamente WSDL). Outros sistemas interagem com 
o serviço da Web da maneira prescrita por sua descrição 
usando mensagens SOAP, normalmente transmitidas 
usando HTTP com uma serialização XML em conjunto 
com outros padrões relacionados à web (W3C, 2004). 

 

Na prática, um serviço web é uma aplicação web entregue sobre o protocolo HTTP. 

Dessa forma, um serviço web é uma aplicação distribuída, cujos componentes 

podem ser implementados e executados em dispositivos distintos. Os serviços web 

podem ser divididos basicamente em dois grupos: os serviços baseados em SOAP 

(Simple Object Access Protocol) e os REST (Representational State Transfer).  

2.1.2.1 SOAP  

O SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo leve e que possibilita a 

troca de informações estruturadas em um ambiente distribuído e descentralizado. 
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Utiliza tecnologias XML para definir a estrutura de mensagens, fornecendo uma 

construção de mensagem que pode ser trocada por vários protocolos subjacentes.  

Os principais objetivos desse protocolo são a simplicidade e a extensibilidade. O 

SOAP tenta atingir esses objetivos omitindo, da estrutura do sistema de mensagens, 

recursos que geralmente são encontrados em sistemas distribuídos, como por 

exemplo, confiabilidade e segurança. (W3C, 2007). 

O SOAP consiste de três componentes principais: um envelope, que define o que 

está na mensagem e como processá-la, um conjunto de regras codificadas para 

expressar instâncias dos tipos de dados definidos na aplicação e uma convenção 

para representar chamadas de procedimentos e respostas. Uma mensagem SOAP é 

dividida em dois blocos, um cabeçalho, não obrigatório, e que define informações 

relativas ao processamento da mensagem, e um corpo, obrigatório, que possui a 

mensagem em si. A figura 03 apresenta um exemplo de mensagem SOAP, onde o 

cabeçalho contém informações sobre a prioridade e a data de expiração da 

mensagem, e o corpo possui a mensagem de alerta em si (W3C, 2007). 

       Figura 03 – Exemplo de envelope SOAP 

 
        Fonte: W3C SOAP Specifications (2007, p.77) 

 
2.1.2.2 REST 

A arquitetura REST foi inicialmente introduzida por Roy Thomas Fielding em sua 

tese de doutorado no ano de 2000, intitulada “Architectural Styles and the Design of 

Network-based Software Architectures”.   
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Fielding (2000) selecionou seis características principais para compor a arquitetura 

REST: 

• Arquitetura cliente-servidor: Segundo Fielding (2000) o estilo REST deve se 

basear na arquitetura cliente-servidor, separando a camada de apresentação 

para os usuários da camada de operações lógicas realizadas pelo servidor, 

contribuindo para a escalabilidade da aplicação; 

• Stateless (sem estado): O estado da sessão deve ser mantido apenas no 

cliente. Cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as 

informações necessárias para que o servidor processe tal requisição, não 

fazendo uso de nenhum tipo de contexto armazenado no servidor; 

• Cache: Os dados contidos em uma resposta devem ser rotulados como 

armazenáveis em cache ou não. Se uma resposta for armazenável, cabe ao 

cliente decidir se irá utilizá-la posteriormente ou não; 

• Interface uniforme: Fielding (2000) caracteriza a interface uniforme como a 

principal diferença da arquitetura REST quando comparada a outros modelos. 

Tem como objetivo simplificar a arquitetura geral do sistema e aprimorar a 

visibilidade das interações, entretanto, pode prejudicar a eficiência de uma 

aplicação, pois sua interface foi projetada de maneira padronizada e não de 

maneira específica; 

• Sistema em camadas: Consiste na disposição da aplicação em camadas 

hierárquicas, contribuindo para a independência dos componentes e 

diminuindo a complexidade geral do sistema, uma vez que cada componente 

interage apenas com a sua própria camada; 

• Código sob demanda: Essa característica permite que o cliente execute um 

determinado recurso sem o conhecimento de como processa-lo. Na prática 

permite que o cliente faça o download e execute applets e scripts, 

contribuindo para a extensibilidade do sistema, entretanto, reduzindo a 

visibilidade. 

A arquitetura REST tem como base fornecer informações acessíveis a clientes 

remotos, tais informações são denominadas recursos. Um recurso pode ser uma 

imagem, uma lista de filmes em cartaz ou uma coleção de documentos de texto, 

e são endereçados através de um identificador único (Uniform Resource 
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Identifier), ou URI. Uma URI pode endereçar diversos recursos, mas um recurso 

possui apenas uma URI. A figura 04 demonstra a disponibilização das notas 

finais de alunos na forma de quatro URIs distintas, embora o recurso seja o 

mesmo. 

  

Figura 04 – Relação entre recurso, URIs e representações 

 
Fonte: Salvadori (2015, p34) 

 

O JSON (Javascript Object Notation) é a notação mais utilizada para descrever 

recursos REST, consistindo em um formato para representação textual de dados, 

possuindo como principais características a leveza e a simplicidade. É baseado na 

linguagem Javascript, dessa forma consegue descrever diferentes tipos de 

estruturas de dados, de maneira semelhante à linguagem. Por ser baseado na 

linguagem Javascript, o JSON se torna muito familiar aos desenvolvedores em 

linguagens com sintaxe parecida com C (C++, C#, Java, PHP). É muito utilizado 

para transferência de dados, pois sua sintaxe consome menos banda e é mais 

intuitiva quando comparada ao XML. Costuma ser utilizado em Web Services do 

estilo REST (SALVADORI, 2015). 

Figura 05 – Exemplo de um arquivo JSON 

 
 Fonte:  Salvadori (2015, p. 35) 

 

Considerando a característica de uniformidade, o REST utiliza a semântica do 

protocolo HTTP para prover manipulação aos recursos disponíveis no servidor. Os 



24 
 

verbos que são mais utilizados na arquitetura REST são o GET, POST, PUT e 

DELETE, cada qual implementado para uma única ação. De maneira semelhante, os 

códigos de status do protocolo HTTP também são utilizados pelo REST. 

Requisições realizadas com sucesso devem retornar um código de status 2xx, 

requisições não autorizadas devem retornar um código 401, etc. 

Outro aspecto importante da arquitetura REST é a possibilidade de relacionamento 

entre recursos através de links. A figura 06 demonstra esse processo. 

O ponto de entrada é o recurso Perfil rede social, obtido 
através de uma requisição GET(1). A partir deste perfil, é 
possível seguir três caminhos distintos. O primeiro caminho é 
através de GET(2), onde é possível acessar Outro perfil da 
rede social. O segundo caminho, através de GET(3), é 
possível obter os Vídeos favoritos do perfil. A requisição 
GET(4) é o caminho que leva a uma Lista de comentários. A 
lista possibilita criar, alterar e remover comentários, através 
das requisições POST(5), PUT(6) e DELETE(7), 
respectivamente (SALVADORI, 2015). 

 
     Figura 06 – Fluxo de requisições 

 
     Fonte: Salvadori (2015, p. 37) 

 

2.1.3 Formatos de dados para trocas de informações baseados em JSON 

2.1.3.1 JSON Schema 

O JSON Schema é uma forma de contrato utilizado para descrever a estrutura de 

dados de documentos JSON, utilizado para validar documentos e a interação de 

dados. Pode representar dados na forma de array, boolean, integer, number, null, 
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object e string. A figura 07 apresenta um exemplo de arquivo JSON Schema 

(SALVADORI, 2015). 

    Figura 07 – Exemplo de documento JSON Schema 

 
    Fonte: Salvadori (2015, p. 61) 

 

A figura 08 apresenta um exemplo de requisições necessárias para interpretar um 

documento baseado em JSON Schema. 

A requisição (1) mostra uma operação GET para um 
determinado recurso, a Web API retorna uma representação 
no formato JSON com o cabeçalho HTTP contendo um link, 
que implica na existência de informação extra na URI 
associada, como ilustrado em (2). Para obter a informação 
extra, o cliente deve realizar outra requisição (3), obtendo 
como resposta o JSON Schema (4). Em posse do JSON 
Schema, o cliente tem acesso à estrutura dos dados do 
documento solicitado, fato que possibilita o primeiro nível de 
tratamento genérico de dados e desacoplamento entre cliente 
e Web API (SALVADORI, 2015). 
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Figura 08 – Fluxo de requisições JSON Schema 

 
Fonte: Salvadori (2015, p. 62) 
 

2.1.3.2 JSON Hyper-Schema 

O JSON Hyper-Schema acrescenta aos documentos JSON o suporte a controles 

hipermídia, possibilitando a vinculação de links e o estabelecimento de relações. 

Essas relações somente podem ser interpretadas com a interpretação do schema 

associado ao documento. A figura 09 apresenta um exemplo de documento das 

operações necessárias para obter os links vinculados a um documento JSON 

(SALVADORI, 2015). 
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 Figura 09 – Fluxo de requisições JSON Hyper-Schema 

 
  Fonte: Salvadori (2015, p. 63) 
 

2.1.3.3 JSON Hal 

O JSON Hal permite a incorporação e controles hipermídia diretamente nos 

documentos, possuindo mecanismos para diferenciar os links das demais 

propriedades. A interpretação é realizada através da compreensão do formato a HAL 

compreendido no content type do header da requisição. A figura 10 apresenta um 

exemplo de documento das operações necessárias para obter os links vinculados a 

um documento JSON Hal (SALVADORI, 2015). 

Embora o formato JSON HAL permita representar controles 
hipermídia diretamente no documento JSON, não é possível 
realizar a requisição imediata para os links, pois as 



28 
 

informações necessárias para o acesso são incompletas. Não 
é possível saber qual método HTTP executar para um 
determinado link, fato que força a criação de documentos 
responsáveis pela explicação de cada link vinculado. De 
forma geral, a documentação é destinada a seres humanos, 
que devem interpretar o seu conteúdo para poder interagir 
com a Web API. 

 

 Figura 10 – Fluxo de requisições JSON Hal 

 
 Fonte: Salvadori (2015, p. 64) 

 

2.2  MODELAGEM DE DADOS 

2.2.1 Modelo de dados relacional 

O conceito de banco de dados relacional é utilizado para representar coleções de 

dados na forma de relações. Cada relação pode ser interpretada na forma de uma 

tabela de valores. Cada linha nessa tabela é utilizada para representar um fato que 

corresponde a uma entidade ou relacionamento no mundo real e os nomes das 

tabelas e colunas ajudam a interpretar o significado dos valores em cada linha. 

(ESMARI E NAVATHE,  2011). 
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A abordagem relacional é baseada na teoria dos conjuntos e é voltada 

principalmente para a melhoria da visualização dos dados pelos usuários, 

organizando-os em forma de tabelas construídas através de linhas e colunas 

(MACHADO, 2004).  

Machado (2004) cita uma definição clássica de bancos relacionais: “São conjuntos 

de dados vistos segundo um conjunto de tabelas, e as operações que as utilizam 

são feitas por linguagens que o manipulam, não sendo procedurais, ou seja, 

manipulando conjuntos de uma só vez”. 

A manipulação desses dados é feita de forma estruturada e organizada, contando 

com um conjunto de funções de alto nível derivados da álgebra relacional. 

                         Figura 11 – Exemplo tabela clientes 

 
                         Fonte: Machado (2004, p.40) 

 

Segundo Machado (2004), a teoria relacional define oito premissas para definir 

tabelas de dados relacionais: 

• Cada uma das tabelas é chamada de relação;  

• O conjunto de uma linha e suas colunas é chamado de tupla;  

• Cada coluna dessa tabela tem um nome e representa um domínio da tabela;  

• A ordem das linhas é irrelevante;  

• Não há duas linhas iguais;  

• Usamos nomes para fazer referência às colunas;  

• A ordem das colunas também é irrelevante;  

• Cada tabela tem um nome próprio, distinto de qualquer outra tabela no banco 

de dados. 
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Uma tabela representa um objeto do mundo real (ex: Pessoa, Veículo) ou uma 

associação entre objetos (ex: Pessoa possui Veículo), as colunas definem as 

propriedades destes objetos (ex: nome, endereço) e as linhas representam as 

instâncias propriamente ditas (ex: João, Rua A, 2321.2243).  

Os bancos de dados relacionais obtiveram grande sucesso devido principalmente a 

sua padronização de conceitos, sua base formal e a facilidade de uso da linguagem 

SQL (Structured Query Language), a qual é a linguagem padrão para consultas e 

manipulação de dados relacionais. 

Mesmo com a grande disseminação dos bancos de dados relacionais, à medida que 

as aplicações foram evoluindo surgiram novas necessidades de manipulação de 

outros formatos de dados como imagem, som, vídeo e outros tipos de dados 

complexos, por esse motivo, para atender aos requisitos dessas novas aplicações, 

surgiram novos conceitos de banco de dados como os bancos de dados orientados 

a objetos e os bancos de dados objeto-relacionais, os quais não serão detalhados 

nesse trabalho. 

Com a crescente disponibilização de aplicações na web, outros modelos de banco 

de dados foram desenvolvidos para atender a requisitos como a manipulação de 

grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados, alta 

disponibilidade e escalabilidade de aplicações na nuvem. Uma desses novos 

modelos de bancos de dados que foram desenvolvidos são os bancos de dados 

NoSQL, que serão detalhados na próxima seção. 

2.2.2 Modelo de dados não relacional 

Os bancos de dados não relacionais são conhecidos pela utilização do termo 

NoSQL, que significa literalmente não é SQL ou não apenas SQL.  

O NoSQL representa uma classe de produtos os quais não utilizam os princípios 

relacionais para armazenagem de dados e que estão geralmente associados a 

grandes volumes de dados acessados e manipulados através da web. Esses 

grandes volumes de dados tornam a alta disponibilidade e a alta escalabilidade 
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requisitos necessários para sistemas NoSQL, e que tornam esses sistemas mais 

flexíveis em relação aos modelos relacionais. 

Os bancos de dados não relacionais possuem algumas características que os 

diferenciam dos tradicionais sistemas relacionais. (LÓSCIO, 2011): 

• Escalabilidade horizontal: uma das principais características dos bancos de 

dados não relacionais é a ausência de bloqueios, o que proporciona a 

utilização da escalabilidade horizontal, tornando esta tecnologia adequada 

para solucionar problemas de gerenciamento de grandes volumes de dados. 

A escalabilidade horizontal permite que diversas threads ou processos de 

uma tarefa sejam criados e distribuídos, tarefa que pode ser inviável em uma 

abordagem relacional, pois o acesso simultâneo a um mesmo conjunto de 

dados pode prejudicar o tempo de acesso as tabelas envolvidas; 

• Ausência de esquema ou esquema flexível: Os bancos NoSQL possuem 

como característica a inexistência de um esquema de definição da estrutura 

de dados. Essa é uma forma de facilitar a escalabilidade e a disponibilidade 

das aplicações, entretanto, não garantindo a integridade dos dados. 

Geralmente são baseados no conceito chave-valor que será apresentado na 

próxima seção, facilitando a flexibilidade na organização dos dados; 

• Suporte nativo a replicação: a replicação é outra forma de prover 

escalabilidade horizontal, diminuindo o tempo de recuperação de 

informações. Existem dois principais tipos de replicação: Master-Slave e Multi-

Master. 

Segundo Lóscio (2021) existem quatro principais tipos de modelos de dados NoSQL, 

os modelos chave-valor, orientado a documentos, orientado a colunas e orientado a 

grafos: 

• Chave-valor (key-value): Modelo mais simples que permite a visualização do 

banco de dados como uma grande tabela hash. Os dados são organizados na 

forma de um conjunto de chaves as quais se associam a um único valor, que 

pode ser uma string ou um binário. A chave representa um campo como 

nome e idade, enquanto que o valor representa a instância para o campo 

correspondente. Seu principal benefício é a agilidade na recuperação de 
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dados baseados em suas chaves, contribuindo para a alta disponibilidade das 

aplicações. Possui as operações get e set para retorno e captura de valores. 

Sua principal desvantagem é que não permite a recuperação de objetos por 

meio de consultas mais complexas. É utilizada nos bancos Dynamo, o qual foi 

desenvolvido pela Amazon e, posteriormente, foi utilizado como base para o 

desenvolvimento do banco de dados Cassandra, além das soluções Redis7, 

Riak8 e o GenieDB9; 

• Orientado a Colunas: Modelo onde os dados são indexados por uma tripla 

(linha, coluna e timestamp), identificando as linhas e colunas através de 

chaves e utilizando o timestamp para diferenciar múltiplas versões de um 

mesmo dado. As operações de leitura e escrita são feitas de forma atômica, 

onde as operações são realizadas considerando todos os valores de uma 

linha, independente das colunas. Também utiliza o conceito de família de 

colunas (column family), para agrupar colunas que armazenam o mesmo tipo 

de dados. Permite particionamento dos dados, oferece forte consistência, 

mas não garante alta disponibilidade. Exemplos de soluções que utilizam 

esse modelo são o Bigtable, Cassandra11, desenvolvido pelo Facebook e 

baseado no Dynamo,  Hbase12 semelhante ao BigTable; 

• Orientado a Documentos: Armazena os dados na forma de documentos, onde 

cada qual possui um identificador único e campos que podem ser do tipo 

string, listas ou documentos aninhados. Possui como característica a não 

dependência de um esquema rígido, dessa forma não exige uma estrutura 

fixa como utilizada nos bancos relacionais, permitindo uma atualização na 

estrutura do documento sem causar problemas de integridade. As principais 

soluções que adotam esse modelo são o CouchDB e o MongoDB; 

• Orientado a Grafos: Modelo que possui três componentes básicos: os nós 

(são os vértices do grafo), os relacionamentos (são as arestas) e as 

propriedades (ou atributos) dos nós e relacionamentos. Pode ser visualizado 

como um multigrafo rotulado e direcionado, tendo cada par de nós conectado 

por mais de uma aresta. Possui como principal vantagem a diminuição da 

complexidade de consultas em relação ao modelo relacional, contribuindo 

para uma otimização do desempenho da aplicação. Exemplos de bancos de 

dados baseados em grafos são: Neo4j14, AllegroGraph15 e Virtuoso16.  
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2.3 ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS 

A arquitetura de microsserviços é uma abordagem da engenharia de software na 

qual uma aplicação é composta por pequenos serviços independentes e 

implementados de forma isolada, cada qual responsável por uma única tarefa ou um 

pequeno conjunto restrito de tarefas contextualizadas em um domínio. Esse estilo 

arquitetural tornou-se muito popular nos últimos anos, principalmente pelo fato de 

empresas como Netflix e Amazon o utilizarem no desenvolvimento de suas 

aplicações. 

Esse modelo de arquitetura tem como objetivo fornecer maior facilidade de 

implementação, manutenção e escalabilidade para as aplicações. Uma vez que o 

serviço é implementado isoladamente, este pode ser mais facilmente aprimorado e 

expandido. 

As vantagens da utilização de arquitetura de microsserviços são baseadas 

principalmente em sua abordagem granular. Dessa forma, novos componentes 

podem ser adicionados à aplicação sem afetar o funcionamento de componentes em 

execução e os diversos componentes podem ser escritos utilizando diferentes 

tecnologias, desde que estas ofereçam um mecanismo para troca de mensagens, 

frequentemente uma interface de programação de aplicações (API). 

Segundo Dragoni et al. (2017) os microsserviços possuem três principais 

características: 

• Tamanho: Um microsserviço deve ser relativamente pequeno, focado em 

fornecer apenas um único recurso, trazendo benefícios para manutenção e 

expansão do sistema como um todo; 

• Contexto Limitado: As funcionalidades com contextos relacionados devem ser 

combinadas como apenas um único recurso implementado como um serviço; 

• Independência: Cada serviço é independente em relação a outro serviço. 

 
Ainda conforme Dragoni et al. (2017), as aplicações baseadas na arquitetura de 

microsserviços devem ser flexíveis, capazes de acompanhar mudanças de domínio 

e modificações necessárias, devem ser modulares, compostas por componentes 
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isolados que contribuem para o funcionamento geral do sistema e devem ser 

evolutivas, capazes de evoluir constantemente com a adição de novos recursos.  

Singhal, Sakthivel e Raj (2019) complementam a caracterização dos microsserviços 

com as seguintes características: 

• Autônomos: Cada microsserviço deve ser um módulo independente e 

autônomo da aplicação; 

• Heterogêneos: Os microsserviços devem ser implementados de maneira 

heterogênea, facilitando a escalabilidade de aplicação; 

• Resilientes: Uma vez implementados de maneira isolada, a falha de um 

microsserviço não deve afetar o funcionamento de outro microsserviço; 

• De fácil desenvolvimento: Como um microsserviço é apenas uma fração de 

toda a aplicação, sua implementação deve ser mais fácil e mais ágil. 

A arquitetura de microsserviços surgiu através da comunidade de desenvolvimento 

ágil, a qual encontrava diversas dificuldades no desenvolvimento de aplicações na 

arquitetura tradicional, chamada de monolítica. Nesta arquitetura as aplicações são 

construídas na forma de um único grande bloco, contendo todas as funções 

necessárias. Dessa forma, conforme uma aplicação cresce, se torna mais difícil a 

correção de erros e a adição de novos recursos (Chen, Li e Li, 2018).  

Dragoni et al. (2017) enfatizam que aplicações desenvolvidas em uma arquitetura 

monolítica possuem dificuldades de manutenção e evolução devidas a sua 

complexidade. Qualquer alteração que deva ser realizada acarretará na 

indisponibilidade de toda a aplicação. Portanto, aplicações monolíticas possuem 

pouca escalabilidade e forçam os desenvolvedores a utilizarem a mesma tecnologia 

em toda a aplicação. A figura 12 apresenta uma comparação entre a arquitetura de 

microsserviço e a arquitetura monolítica. 
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Figura 12 - Comparação de arquiteturas 

 
Fonte: Adaptado de Da Silva et al. (2020) 

 

Ianculescu e Alexandru (2020) citam algumas das características mais atrativas da 

arquitetura de microsserviços: 

• Agilidade e rapidez de implantação: diferentes etapas dos serviços podem ser 

desenvolvidas e interligadas simultaneamente por diferentes equipes; 

• Flexibilidade: diferentes linguagens de programação e tecnologias podem ser 

usadas ao mesmo tempo; 

• Escalabilidade: um serviço pode ser expandido ou atualizado com maior 

facilidade; 

• Gestão descentralizada de dados: serviços fracamente acoplados permitem 

que tipos de banco de dados mais apropriados possam ser escolhidos para 

diferentes tarefas; 

• Isolamento e detecção de falhas: a falha de um serviço pode ser detectada 

mais rapidamente. O serviço pode ser substituído por outro ou interrompido 

sem afetar o resto da aplicação; 

• Autonomia: pequenas equipes com várias habilidades podem desenvolver e 

reutilizar de forma independente diversos microsserviços; 

• Aumento da qualidade dos dados: diferentes bancos de dados permitem uma 

gestão de dados descentralizada, com maior controle de fluxo de dados. 

Apesar das evidentes vantagens da arquitetura de microsserviços em relação à 

arquitetura tradicional, segundo Singhal, Sakthivel e Raj (2019), existem alguns 

desafios associados à utilização de microsserviços, dentre os quais destacamos 

três:  
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• Uma vez que os microsserviços são isolados e independentes, a descoberta 

de novos serviços pelas aplicações deve ser feita de maneira dinâmica;  

• O roteamento de requisições deve ser feito de maneira controlada e precisa, 

garantindo que cada microsserviço realize sua função;  

• O acesso aos microsserviços deve ser realizado de maneira segura e 

controlada.  

Ianculescu e Alexandru (2020) também citam certas limitações relacionadas a esta 

arquitetura, dentre as quais as mais desafiadoras são: 

• Maior complexidade: quanto maior o número de microsserviços, maior a 

complexidade de monitoramento e gestão; 

• Maior custo: uma maior quantidade de serviços tende a proporcionar a custos 

mais elevados em comparação a abordagem arquitetônica tradicional; 

• Preocupações com segurança: o aumento do volume da troca de dados entre 

os serviços tornam as aplicações mais suscetíveis a falhas de segurança. 

Esses desafios podem ser enfrentados com a utilização de duas ferramentas de 

controle: um gateway centralizador e uma entidade de descoberta de serviços.  

O gateway consiste na entidade responsável pelo controle das APIs disponibilizadas 

pelos microsserviços. Considerando que uma aplicação pode prover funcionalidades 

a clientes de diversas naturezas, como computadores desktop, smartphones ou 

tablets, um gateway pode armazenar diferentes APIs implementadas para conjuntos 

diferentes de clientes. Por consequência, pelo fato de oferecer um único ponto de 

entrada, o gateway pode também fornecer ferramentas de descoberta de serviços, 

balanceamento de carga, monitoramento e segurança.  

Considerando o papel do gateway, o mecanismo de descoberta de serviços pode 

ser implementado de maneira acoplada a ele. A atividade de descoberta de serviços 

é utilizada por entidades externas que desejam consumir os serviços disponíveis. 

Desse modo, sempre que um novo serviço for disponibilizado, este deve prover uma 

descrição que possibilite seu registro. De semelhante modo, quando um cliente 

desejar consumir um serviço, ele deverá consultar o registro de serviços para 

descobrir seus pontos de entrada, modelos de dados e outras informações 
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necessárias. Sempre que o gateway receber uma requisição endereçada a um 

determinado serviço, ele deverá consultar o registro de serviços para poder 

encaminhar a solicitação ao serviço responsável. 

2.3.1 Microsserviços vs. Soa 

 

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA - Service-oriented architecture), trata-se de 

um estilo arquitetural onde uma aplicação é modularizada na forma de serviços, 

entretanto, Cerny, Donahoo e Pechanec (2017), afirmam que, embora a arquitetura 

de microsserviços e a arquitetura orientada a serviços implementem aplicações na 

forma de serviços, elas possuem diversas diferenças. Do ponto de vista da 

implantação, aplicações SOA ainda podem ser consideradas monolíticas, enquanto 

os microsserviços são implantados de forma independente. 

A figura 13 demonstra as diferenças de implantação da arquitetura de 

microsserviços e da SOA. 

Figura 13 – SOA vs Microsserviços 

 
Fonte: Adaptado de Cerny, Donahoo e Pechanec (2017, p. 32) 
 

Enquanto o SOA foca na flexibilidade do gerenciamento unificado, os microsserviços 

focam no gerenciamento distribuído de serviços heterogêneos. Dessa forma, 

enquanto o SOA é uma arquitetura de serviços compartilhados, os microsserviços 

são uma arquitetura de compartilhamento mínimo e contexto limitado. O quadro 03 

apresenta uma comparação entre os dois modelos arquiteturais. 
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Quadro 03 – Comparação entre Microsserviços e SOA 

Preocupação Microsserviços SOA 

Implantação Implantação de serviço 
individual 

Implantação monolítica, tudo de 
uma vez. 

Interface de usuário Parte do Serviço Portal para todos os serviços 

Escopo da arquitetura Um projeto Toda a empresa / 
empreendimento 

Flexibilidade Implantação rápida e 
independente de serviço 
 

Ajustes de processos de 
negócios sobre os serviços 

Mecanismo de integração Integração simples e primitiva Mecanismo de integração 
inteligente e complexo 

Tecnologia de integração Heterogêneo se houver Heterogêneo / Fornecedor único 

Nativo da nuvem Sim Não 

Gestão / governança Distribuída Centralizada 

Armazenamento de dados Por unidade Compartilhada 

Escalabilidade Horizontalmente melhor 
escalável. Elástico 

Limitado em comparação com 
os Serviços. Gargalo na unidade 
de integração ou uma 
mensagem analisando 
overhead. Elasticidade limitada 

Unidade Recipiente autônomo, não 
acoplado, próprio, escalonável 
de forma independente. 

Banco de dados compartilhado, 
unidades vinculadas para 
atender aos processos de 
negócios. Fracamente acoplada 

Comunicação Convencional Coreografia. 
 

Orquestração 

Formato Autônomo, não acoplado, 
recipiente próprio, escapável 
independentemente. 

Grande infraestrutura 

Tamanho do serviço De grão fino, pequeno. De grão fino ou grosso 

Versionamento Deve fazer parte da arquitetura, 
mais aberto a mudanças. 

Manter vários serviços iguais de 
versão diferente 

 
Nível de administração 

Serviço Particular Componente de integração 

Fonte: Adaptado de Cerny, Donahoo e Pechanec (2017, p. 35) 
 

2.3.2 Orquestração e Coreografia de microsserviços 

A orquestração e a coreografia são duas técnicas distintas e utilizadas para a 

composição de serviços, com o objetivo de atender uma necessidade comercial ou 

produzir um produto de software baseado em microsserviços. 

A orquestração é a técnica mais utilizada, nela existe a figura de um controlador 

central, chamado de “orquestrador”, o qual possui como objetivo controlar as 

interações realizadas pelos microsserviços, dessa maneira, a orquestração permite a 

coordenação eficaz de processamentos síncronos em aplicações que utilizam 

diversos microsserviços. 
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As principais deficiências da orquestração estão ligadas a utilização do controlador 

central, com sua utilização a arquitetura do sistema possui um único ponto de falha, 

se esse estiver indisponível, todo o sistema será inutilizado. Além disso, essa 

técnica pode ocasionar um tempo de processamento extra na execução de tarefas 

síncronas. 

       Figura 14 – Orquestração de microsserviços 

 
                   Fonte: Adaptado de Cerny, Donahoo e Pechanec (2017, p. 32) 

 

A coreografia é utilizada para eliminar as dependências entre os microsserviços. Ao 

invés de acoplar toda a lógica de coordenação em um único ponto central, a 

coreografia incorpora essa lógica em cada microsserviço, dessa forma cada um 

sabe exatamente como reagir a um determinado evento. Essa técnica facilita a 

execução de tarefas de forma assíncrona, uma vez que os microsserviços são auto 

coordenados, várias tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo. 

A utilização de uma coordenação distribuída tende a deixar a coreografia mais 

dispendiosa computacionalmente, além de possuir maior complexidade de 

implementação. 
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                 Figura 15 – Coreografia de microsserviços 

 
                     Fonte:  Adaptado de Cerny, Donahoo e Pechanec (2017, p. 32) 

 

 
2.4 PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE EM SISTEMAS DE SAÚDE 

Sistemas de e-health costumam acumular uma grande quantidade de dados que 

podem ser gerados por uma série de fontes. Essas fontes podem ser equipamentos 

médicos, sensores de monitoramento remoto, diagnósticos, prontuários eletrônicos, 

dentre outros. Essa heterogeneidade de dados pode causar problemas de 

interoperabilidade entre sistemas, tornando tarefas como a extração de 

conhecimento muito mais complexa.  

Dessa forma, é necessário que todas as entidades de um sistema sejam 

semanticamente interoperáveis. Existem dois principais tipos de interoperabilidade: 

sintática e semântica. 

A interoperabilidade sintática consiste em definir como os dados são escritos e, para 

isso, utiliza formatos de documentos para a notação de dados como: XML, JSON ou 

SQL (PERLATO E MAIA, 2014). 

Já a interoperabilidade semântica é alcançada quando os objetos e componentes de 

um sistema conseguem realizar a troca de dados, identificando o mesmo significado 

para os atributos, ou seja, é a capacidade de uma informação ser compreendida por 

diferentes sistemas (JARWAR et al., 2018). A interoperabilidade semântica é 
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fundamental quando se trata de comunicação entre sistemas de informação 

heterogêneos (SEMENOV et al., 2019).   

Para habilitar a interoperabilidade entre sistemas de e-health, é necessário a 

utilização de padrões como openEHR  e Health Level 7  FHIR   (BETTONI et al, 

2021). Esses padrões especificam estruturas de dados de registros eletrônicos de 

saúde comuns (EHR) e são amplamente utilizados em sistemas de apoio à decisão 

clínica (Semenov et al. 2019).  Ambos os padrões trabalham a interoperabilidade 

tanto em níveis sintáticos quanto semânticos. 

2.4.1 OpenEHR 

O padrão openEHR é mantido pela fundação internacional de mesmo nome, sem 

fins lucrativos, a qual possui como objetivo principal estabelecer um padrão aberto 

para a construção de sistemas de e-health. A fundação define o openEHR como: 

OpenEHR é uma tecnologia para e-saúde que consiste em 
especificações de plataforma aberta, modelos clínicos e 
software que, juntos, definem uma plataforma de sistemas 
de informação orientada por domínio para saúde e 
pesquisa médica. Os principais conceitos arquitetônicos 
incluem o registro de saúde centrado no paciente, 
diretrizes clínicas e suporte à decisão (OPENEHR, 2021). 

 
Dessa forma, no domínio de saúde, o padrão openEHR especifica a definição de 

arquétipos que representam computacionalmente os registros de dados do Registro 

Eletrônico de Saúde (EHR). Diversos estudos têm indicado que a utilização de 

arquétipos é uma alternativa viável para construção de aplicações de e-health mais 

interoperáveis (DA SILVA et al., 2019).  

Os arquétipos são o centro da especificação openEHR e consistem em modelos 

discretos computáveis e reutilizáveis de informações de saúde voltados 

principalmente para o processo de armazenamento de dados. Um arquétipo 

openEHR é normalmente representado pela linguagem Archetype Definition 

Language (ADL). (ALLWELL-BROWN, 2016). 

Os arquétipos podem ser agrupados para formarem um template. Os templates 

combinam arquétipos a fim de realizarem definições mais complexas, ou seja, 

enquanto um arquétipo pode definir apenas um parâmetro fisiológico, um template 
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pode definir uma gama de parâmetros fisiológicos relacionados à, por exemplo, uma 

doença cardiovascular. Dessa forma, este template de exemplo pode incluir 

arquétipos para pressão arterial, frequência cardíaca, sinais de eletrocardiograma 

(ECG), dentre outros.  

O openEHR também dispõe de repositórios globais que fornecem arquétipos 

padronizados em diferentes idiomas, constituindo em uma vantagem em termos de 

interoperabilidade e reutilização de código. Além disso, essa distribuição padroniza 

processos de semântica médica. (RUBÍ, 2016). 

Segundo a fundação openEHR (2021), os principais benefícios na utilização do 

padrão são: 

• As semânticas e conteúdos são definidos diretamente pelos profissionais do 

domínio e não por desenvolvedores de TI; 

• O desenvolvimento de aplicações pode ser executado em ferramentas low-

code, permitindo um desenvolvimento mais ágil; 

• A interoperabilidade é um resultado automático da arquitetura da plataforma; 

• A abordagem utilizada permite um desenvolvimento voltado à componentes, 

podendo tornar o desenvolvimento mais flexível e incremental. 

2.4.2 HL7 FHIR 

O HL7 FHIR é um padrão que define um conjunto de recursos que são utilizados em 

processos de saúde em diferentes contextos (EAPEN, SARTIPI E ARCHER, 

2020). Ele foi projetado principalmente para fornecer interoperabilidade de sistemas 

de dados de registros médicos.  

Lobo et al., (2020), definem o objetivo do FHIR como: 

O objetivo principal é propor uma forma de estruturação 
dos dados de saúde, fazendo com que sistemas de 
múltiplos fornecedores tenham a capacidade de trocar 
informações e realizar fluxos autônomos, sem a 
necessidade de desenvolver um protocolo de 
comunicação específica para cada implementação nova 
(LOBO et al., 2020). 

 

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Eapen%2C+B+R
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Sartipi%2C+K
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Archer%2C+N
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O padrão representa dados clínicos como recursos, onde cada recurso consiste em 

campos e tipos de dados. Os recursos FHIR são intuitivos, por exemplo, o recurso 

MedicationPrescription faz referência ao seu prescritor (um médico FHIR), seu 

paciente (um paciente FHIR) e o medicamento prescrito (um medicamento FHIR). 

Um recurso é a menor unidade possível de uma transação. Dessa forma, um recurso 

é uma identidade que fornece dados significativos. Cada recurso possui limites 

claros e diferentes de outros recursos e deve ser descrito de maneira clara, a fim de 

apoiar a troca de dados médicos. De acordo com a última especificação FHIR (R4), 

o padrão possui mais de 150 recursos. Esses recursos são divididos em cinco 

categorias principais: (1) Administrativo: location, organization, device, patient, 

group; (2) Clinico: CarePan, diagnostics, medication, allergy, family history; (3) 

Financeiro: billing, payment, support; (4) Infraestrutura: conformance, document, 

message profile; (5) Fluxo de trabalho: encounter, scheduling, order (AYAZ et al., 

2021). 

O FHIR também fornece uma interface HTTP contemporânea e orientada a recursos 

para pesquisar, criar, ler, atualizar e excluir recursos FHIR que representam várias 

estruturas relacionadas ao domínio da saúde. 

Conforme mencionado por (EAPEN, SARTIPI E ARCHER, 2020), a utilização do 

padrão HL7 FHIR se justifica por ser um padrão baseado em tecnologias web, 

permitindo rápida implementação, além de oferecer bibliotecas open source. Essas 

características tornam o desenvolvimento de aplicações de telemedicina menos 

dispendiosas em comparação com outros modelos mais abrangentes, como o 

openEHR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Eapen%2C+B+R
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Sartipi%2C+K
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Archer%2C+N
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Figura 16 – Visão UML de recurso FHIR  

 
Fonte: FHIR Patient Resource (2021) 

 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta seção apresenta os trabalhos relacionados divididos em duas classes: 

trabalhos que utilizam microsserviços em outros domínios, e trabalhos que utilizam 

microsserviços no domínio da saúde. Para levantamento dos trabalhos, foram 

utilizados portais de periódicos como portal CAPES e Google Scholar, utilizando os 

descritores “microservices AND healthcare”, “microservices AND platform”, 

“microservices AND FHIR”, “microservices AND e-health”. 

2.5.1 Microsserviços em outros domínios 

Conforme Joseph e Chandrasekaran (2019), os microsserviços têm sido utilizados 

em uma gama de diferentes aplicações como sistemas IoT, aplicações voltadas para 

e-health e sistemas distribuídos. O quadro 04, apresenta casos de usos que 

utilizaram uma arquitetura baseada em microsserviços. 
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Quadro 04 – Microsserviços em outros domínios 

Trabalho Domínio 
Rufino et al. (2017) IoT 

Fetzer (2016) Sistemas de missão crítica 

Le et al. (2015) Sistema de armazenamento distribuído 

Malavalli and Sathappan (2015) Console de gerenciamento web 

Ciavotta et al. (2017) IoT 

Ahuja et al. (2017) Sistemas distribuídos 

Soenen et al. (2017) Smart Living 

Khazaei et al. (2017) IoT 

Borodulin et al. (2017) Smart Living 

Richter et al. (2017) Smart Living 

Paschke (2016) Linked Enterprise Dat 

Zheng et al. (2017) Sistemas distribuídos 

Berger et al. (2017) Smart Living 

Thiele et al. (2016) Sistemas distribuídos 

Vandikas e Tsiatsis (2016) IoT 

Yu et al. (2016) Arquitetura empresarial 

Gao and Uehara (2017) Smart Living 

Versteden et al. (2015) Semantic Web 

Namiot e Sneps-Sneppe IoT 

Potvin et al. (2016) Sistemas multimídia 

Nguyen and Nahrstedt (2017) Fluxo científico 

Guo et al. (2016) Sistemas distribuídos 

Johanson et al. (2016) Smart Living 

Ramakrishnan et al. (2017) Sistemas distribuídos 

Krylovskiy et al. (2015) IoT 

Hill et al. (2017) IoT 

Qanbari et al. (2016) IoT 

Jarwar et al. (2017) IoT 

Zimmermann et al. (2017) IoT 

Vresk and Cavrak (2016) IoT 

Ciuffoletti (2015) Sistemas distribuídos 

Marru et al. (2015) Gateway científico 

Viennot et al. (2015) Sistemas distribuídos 

Cardozo (2016) Sistemas distribuídos 

Khanda et al. (2017) IoT 

Fonte: Adaptado de Joseph e Chandrasekaran (2019) 
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Alguns outros trabalhos têm utilizado microsserviços nos mais variados domínios.  

Lu et al. (2020) propuseram uma plataforma aplicada ao Programa de Sensibilização 

Situacional Espacial (SSA - Space Situational Awareness). Baseada em 

microsserviços, a arquitetura da plataforma é proposta para atender aos requisitos 

de desenvolvimento flexível e implantação fracamente acoplada. O principal objetivo 

da plataforma é realizar a análise de dados SSA.  

Lyu et al. (2020) utilizaram uma arquitetura de microsserviços em um sistema de 

gerenciamento de energia. A arquitetura utilizada permitiu aos autores um sistema 

de baixo acoplamento e alta tolerância a falhas, uma vez que grande parte dos 

sistemas de gerenciamento de energia são construídos em uma arquitetura 

monolítica e altamente dependente. 

Vaquero-Melchor, Bernardos e Bergesio (2020) apresentaram uma arquitetura 

baseada em microsserviços denominada SARA. A arquitetura é voltada para a 

implantação de sistema de realidade aumentada compartilhada. Os autores 

justificam a escolha por essa arquitetura por ser fracamente acoplada e pequena em 

termos funcionais, garantindo escalabilidade e reutilização.  

2.5.2 Microsserviços no domínio da saúde 

O’Brien e O’Reilly (2018) desenvolveram uma plataforma baseada em 

microsserviços, para aquisição, análise e visualização de dados relacionados a 

saúde. A plataforma proposta monitora dados relacionados ao dia a dia para analisar 

a saúde cardiovascular de um paciente. O objetivo é permitir que os médicos 

estudem a recuperação dos pacientes e diagnostiquem novos tratamentos, 

conforme necessário. A plataforma também dispõe de um sistema de alerta, 

alertando médicos, enfermeiras e / ou cuidadores se o ritmo cardíaco de um 

paciente exceder um determinado limite. Os autores utilizaram uma arquitetura 

baseada em microsserviços principalmente para mitigar problemas relacionados à 

escalabilidade da aplicação. Dessa forma, cada função foi implementada na forma 

de um serviço independente. A figura 17 exibe a arquitetura utilizada pelos autores.  
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Figura 17 – Arquitetura utilizada por  O’Brien e O’Reilly 

 
Fonte: Adaptado de O’Brien e O’Reilly (2018) 

 

Garcia-Moreno et al. (2020) apresentaram um sistema baseado em microsserviços 

para coleta de dados de atividades básicas de vida diária (ABVD) de idosos. Os 

autores utilizaram computação vestível para a coleta de dados a partir de sensores. 

Os dados coletados foram utilizados para construir um modelo de aprendizado de 

máquina capaz de analisar o estado de fragilidade de um paciente.  

Este modelo foi implementado na forma de um microsserviço, com o objetivo de 

reutiliza-lo em trabalhos futuros.  Os autores também implementaram microsserviços 

sob duas lógicas: funcional, que implementam funções relacionadas ao domínio  

(análogo a requisitos funcionais) e de infraestrutura, que implementam funções de 

registro, auditoria e monitoramento (análogo a requisitos não-funcionais). A 

arquitetura utilizada pelos autores é exibida na figura 18. 

Figura 18 – Arquitetura utilizada por Garcia-Moreno et al. 

 
Fonte: Garcia-Moreno et al. (2020) 
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Calderon-Gomez et al. (2020) implementaram um sistema de monitoramento de 

pessoas idosas baseado na arquitetura de microsserviços. A plataforma tem como 

objetivo a detecção e diagnóstico de doenças infecciosas através do 

telemonitoramento. A arquitetura proposta pelos autores é segmentada em cinco 

camadas, onde a camada de microsserviços é responsável por expor serviços aos 

usuários finais, como equipes médicas. Dentre as funções que os usuários finais 

podem realizar, estão os serviços de pré-diagnóstico. Cada microsserviço 

implementado pelos autores possui um banco de dados exclusivo que permite uma 

operação independente. 

Mendes et al. (2019) utilizaram uma arquitetura baseada em microsserviços para o 

monitoramento remoto de dados de pressão arterial e eletrocardiogramas de idosos 

em ambientes domésticos. Os autores utilizaram uma abordagem baseada em 

névoa, com o objetivo de fornecer um sistema seguro e flexível em que cada 

microsserviço pode ser escalado de forma independente conforme aumento da 

demanda por processamento. 

Figura 19 – Arquitetura utilizada por Mendes et al. 

 
Fonte: Mendes et al. (2019) 

 
Grgurić, Mošmondor e Huljenić (2019), desenvolveram uma plataforma denominada 

SmartHabits. Os autores utilizaram uma arquitetura baseada em microsserviços para 

implementar serviços baseados em nuvem. A plataforma é voltada para o paradigma 

de ambiente assistido, aprendendo os padrões de atividade diária do usuário e 
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emitindo avisos automaticamente quando uma situação incomum é detectada. Uma 

visão geral do trabalho é exibida na figura 20. O trabalho implementado é composto 

de três módulos: uma plataforma de detecção domiciliar, o sistema especialista 

SmartHabits (baseado em microsserviços na nuvem) e a estrutura de comunicação 

subjacente.  

 
Figura 20 – Visão geral do trabalho de Grgurić, Mošmondor e Huljenić (2019) 

 
 
Fonte: Grgurić, Mošmondor e Huljenić (2019) 

 
Thiyagarajan (2018) utilizou a arquitetura de microsserviços e IoT para o 

monitoramento remoto da temperatura corporal de pacientes. Os dados são 

coletados com o auxílio do hardware Arduino e são processados por microsserviços 

implementados na nuvem. Os dados são processados em tempo real e um sistema 

de alerta é configurado para avisar aos respectivos médicos em caso de incidentes 

graves. Essa comunicação ocorre por meio de uma notificação por SMS. 

Roca et al. (2020) implementaram um chatbot com o objetivo de auxiliar pacientes 

que possuem doenças crônicas. O sistema é baseado na arquitetura de 

microsserviços e utiliza o padrão FHIR para prover o compartilhamento de dados de 

maneira padronizada. Os microsserviços foram utilizados para processar as 

informações dos pacientes e implementar funções relacionadas a lógica da 

aplicação. 

Semenov et al. (2019) propuseram a utilização de microsserviços e do padrão FHIR 

para integrar sistemas de informações hospitalares e sistemas de apoio à decisão 

clínica. A plataforma foi implementada como um conjunto de serviços separados. 
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Esses microsserviços se comunicam de forma assíncrona usando o protocolo de 

comunicação REST. O FHIR é utilizado para proporcionar que os serviços operem 

por meio de contratos padronizados representados no formato FHIR JSON. 

3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA 

Para o desenvolvimento da plataforma, optou-se por utilizar três etapas clássicas da 

engenharia de software, a saber: especificação, projeto e implementação e 

validação. Essas etapas possuem seções próprias neste trabalho onde são exibidos 

os artefatos produzidos em cada uma delas. 

Essa abordagem foi escolhida para facilitar o desenvolvimento incremental do 

software, onde várias versões foram produzidas até chegar a uma versão mais 

adequada à solução do problema proposto. Esse processo é exemplificado pela 

figura 21. 

Figura 21 – Desenvolvimento incremental 

 
Fonte: Sommervile (2011) 
 

3.1 ESPECIFICAÇÃO 

A etapa de especificação contemplou a entrega de dois artefatos, a definição de 

requisitos e a definição de arquitetura. Partindo de uma descrição do escopo, 

buscou-se primeiramente definir os requisitos funcionais e não funcionais, bem com 

restrições impostas pelo domínio em que o software está inserido. Esses requisitos 

são exibidos nos quadros 04 e 05. Após a definição dos requisitos, buscou-se definir 

um modelo de arquitetura, exibido pela figura 22. 
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3.1.1 Definição de requisitos 

Quadro 05 - Requisitos Funcionais    

RF# Descrição 

 
RF01 

RF01. Registrar microsserviço 
Informações: O sistema deverá possibilitar o registro de microsserviços 
através de uma descrição utilizando FHIR. 

 
RF02 

RF02. Publicar microsserviço 
Informações: O provedor do serviço deve ser capaz de escolher quando 
o serviço ficará disponível após o seu registro. 

 
RF03 

RF03. Listar microsserviços 
Informações: O sistema deve possibilitar que o usuário realize uma 
consulta na lista de microsserviços registrados e publicados. 

 
RF04 

RF04. Procurar microsserviço 
Informações: O sistema deve fornecer uma ferramenta de busca de 

microsserviços para o usuário. 

RF05 RF05. Consumir microsserviço 
Informações: O sistema deve ser capaz de implementar 
automaticamente a interface de usuário possibilitando a utilização do 
microsserviço em questão. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
 

Os atores envolvidos na execução dos requisitos são exibidos através do diagrama 

de caso e uso da figura 22. Ao provedor do serviço cabe a disponibilização do 

serviço através da atividade “Registrar microsserviço”. Já o usuário pode realizar as 

atividades “Pesquisar microsserviço”, “Visualizar microsserviços” e “Consumir 

microsserviços”. 

Figura 22 – Diagrama de Caso e Uso 

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
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  Quadro 06 - Requisitos Não Funcionais      

RNF# Descrição 

RNF01 RNF01. Aplicação 
A plataforma será implementada em arquitetura web. 

 
RNF02 

RNF02. Acesso 
A base de dados deverá ser protegida, contendo o acesso apenas de 
usuários devidamente autorizados. 

 
RNF03 

RNF03. Implementação 
O sistema será implementado utilizando a linguagem de programação 
Javascript com banco de dados não relacional com o gerenciador 
MongoDB, utilizando os frameworks NodeJS, ExpressJS, AngularJS. 

 
RNF04 

RNF04. Responsividade 
O sistema deverá poder ser acessado de qualquer dispositivo móvel, 
sem afetar seu funcionamento. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

3.2 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO 

As etapas de projeto e implementação foram executadas de maneira interativa, ou 

seja, o projeto do software não foi produzido em uma única etapa, mas foram 

realizadas diversas revisões e refinamentos. Entre cada etapa de revisão ou 

refinamento, versões eram implementadas, identificando detalhes antes não 

identificados. A figura 23 exibe um modelo abstrato de projeto de software. Nela é 

possível observar os artefatos produzidos nesta etapa. 

Figura 23 – Modelo abstrato de projeto de software. 

 

Fonte: Sommervile (2011) 
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3.2.1 Projeto de arquitetura e componentes 

 

A arquitetura da plataforma é segmentada em três componentes principais, as 

aplicações cliente, o gateway centralizador e os microsserviços. Essa arquitetura 

possibilita que os microsserviços possam ser implementados independentes de 

plataforma e linguagem de programação, bastando apenas possuírem uma camada 

de acesso implementada na forma de uma API REST. De semelhante modo, os 

serviços podem ser disponibilizados para uma gama de diferentes clientes que 

sejam capazes de consumir uma API REST, sem que estes tenham conhecimento 

de detalhes de implementação, apenas conhecendo uma descrição detalhada dos 

serviços. A figura 24 exibe uma visão geral da arquitetura proposta. 

 
     Figura 24 – Visão geral da arquitetura proposta 

 
     Fonte: Elaboração própria (2021) 

 
A entidade principal da arquitetura, o gateway, é responsável pela gestão e controle 

das operações de descoberta, consumo, registro e despacho de requisições para os 

microsserviços. Todas as operações são realizadas através de uma API REST, 

encapsulada no gateway, utilizando os métodos HTTP GET e POST.  

As operações de registro e despacho são realizadas no lado dos microsserviços. 

Para que o serviço possa ser publicado, uma requisição post deve ser enviada para 

o gateway contendo a descrição do serviço no corpo da requisição. O gateway 

realizará a validação da descrição e retornará o código de retorno para o 

requisitante. Toda a descrição do serviço validado é armazenada em um banco de 
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dados não relacional, possibilitando que os clientes tenham acesso a uma descrição 

completa do serviço armazenado. 

As operações descoberta e consumo são realizadas no lado cliente. Para a 

operação descoberta, através de uma requisição com método GET, o cliente pode 

ter acesso à lista de serviços disponíveis na plataforma bem como uma descrição 

detalhada dos recursos, métodos, parâmetros e modelos de dados utilizados pelos 

serviços. Dessa forma, a aplicação cliente pode ser facilmente customizável para 

atender aos requisitos de consumo necessários para os microsserviços os quais ela 

deseja consumir.  

Já a operação de consumo é realizada conforme a descrição disponibilizada por 

cada microsserviço, dessa forma o gateway fornece um único ponto de acesso aos 

serviços e encaminha as requisições aos serviços responsáveis. 

A figura 25 apresenta o diagrama de sequência o qual demonstra a troca de 

mensagens entre as entidades cliente, gateway e microsserviços.  

A sequência número 1 demonstra o processo de registro do microsserviço na 

plataforma, utilizando recursos FHIR. Através da interface do usuário, a descrição do 

microsserviço em formato FHIR é submetida e encaminhada pelo gateway para o 

servidor FHIR. O servidor FHIR valida o recurso retornando a mensagem para a 

interface do usuário. A sequência de mensagens número 2 apresenta a consulta dos 

microsserviços registros na plataforma através da interface do usuário. A lista dos 

microsserviços registrados é exibida através do objeto ServicesList. A sequência de 

mensagens número 3 apresenta a consulta da descrição FHIR do microsserviço 

enquanto a última sequência demonstra o processo de consumo do microsserviço. 
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Figura 25 – Diagrama de sequência 

 
              Fonte: Elaboração própria (2021) 
 

3.2.2 Definição de tecnologias 

A plataforma foi implementada com a utilização da pilha de ferramentas MEAN, 

assim conhecida por ser constituída pelo banco de dados não relacional MongoDB, 

pelo framework Express.js, pelo framework Angular e pelo interpretador Javascript 

Node.js: 

• Node.js: é um ambiente de desenvolvimento para linguagem Javascript, 

escrito na linguagem C++, construído sobre o motor V8 do Google Chrome, o 

qual permite a utilização da linguagem Javascript tanto do lado do cliente, 

quanto do lado do servidor. O principal benefício na utilização do NodeJS é a 

facilidade de escalabilidade das aplicações e sua principal característica é o 

fato de utilizar apenas uma thread para o processamento das requisições, 

permitindo que um número maior de requisições sejam tratadas em 

comparação com o modelo tradicional baseado em multi-threads 

(AGGARWAL e VERMA, 2018); 
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• Express.js: é um framework back-end para aplicações web, o qual tem como 

finalidade permitir o desenvolvimento ágil é minimalista de aplicações. Suas 

principais características são a facilidade de personalização e configuração, a 

facilidade para criação de APIs RESTful e a facilidade de conexão com os 

bancos de dados MySQL e MongoDB (AGGARWAL e VERMA, 2018); 

• Angular: é uma biblioteca Javascript de código aberto, utilizada para criação 

de interfaces de aplicações web. Foi criada pela Google e atualmente e 

mantida pela equipe Angular da Google, juntamente com a comunidade de 

programadores e outras corporações. Sua principal aplicação e no 

desenvolvimento de aplicações SPA (Single Page Applications) (AGGARWAL 

e VERMA, 2018); 

• MongoDB: é um banco de dados NoSql baseado em documentos, projeto 

para oferecer escalabilidade e agilidade no desenvolvimento de aplicações 

web (AGGARWAL E VERMA, 2018). 

 
3.2.3 Projeto de interface  

O projeto de interface foi definido através de um diagrama de navegação, construído 

com base no diagrama de caso e uso, que específica às atividades executadas por 

cada ator. Para o ator usuário, é fornecida a tela contendo a listagem de 

microsserviços, pela a qual ele tem acesso aos microsserviços e pode consumi-los 

através de uma caixa de diálogo. Optou-se por utilizar caixas de diálogo para tornar 

a navegação mais fluída. Para o ator administrador, é fornecida uma tela de 

configurações. Através dela, o administrador pode registrar novos microsserviços e 

cadastrar novos usuários. 
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Figura 26 – Diagrama de navegação 

 
               Fonte: Elaboração própria (2021) 
 

3.2.4 Projeto de banco de dados 

Com a utilização de um banco de dados não relacional baseado em documentos, o 

projeto de banco de dados da plataforma consistiu em definir as entidades 

representadas por cada documento, e os atributos representados pelos campos 

desses documentos.  

Para a versão atual, o documento contendo o cadastro dos usuários foi definido 

contendo os campos id, nome e sobrenome, e-mail, senha, organização e tipo. Para 

login na plataforma, é utilizada a combinação de e-mail e senha. 

A persistência das descrições dos microsserviços foi projetada através do padrão 

FHIR. Dessa forma, buscou-se definir quais recursos FHIR seriam utilizados para 

registrar os microsserviços, sendo definidos dois recursos: HealthcareService e 

Endpoint. Cada recurso possui um documento próprio no banco de dados e o 

relacionamento entre deles é realizado através do atributo id. 

O recurso HealthcareService é utilizado para descrever um serviço de saúde, ou 

uma categoria de serviços de saúde disponíveis por uma organização. Esses 

serviços podem ser virtuais, como serviços de telemedicina. Embora conforme a 

especificação FHIR, um recurso HealthcareService não represente necessariamente 
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um serviço computacional, os atributos pertencentes ao recurso e os 

relacionamentos com outros recursos FHIR permitem descrever tanto detalhes de 

negócio, quanto detalhes técnicos. A figura 27 exibe a visão UML do recurso 

HealthcareService. 

Figura 27 – Recurso HealthcareService 

 
    Fonte: Elaboração própria (2021) 
 

Os atributos do recurso HealthcareService foram utilizados para descrever as 

características dos microsserviços, como nome, categoria, tipo, comentários, e etc. 

Já o recurso Endpoint foi utilizado para descrever os recursos técnicos utilizados 

pela plataforma. A figura 28 exibe a visão UML do recurso Endpoint. 

Figura 28 – Recurso Endpoint 

 
    Fonte: Elaboração própria (2021) 
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De acordo com a especificação FHIR (2021), um recurso Endpoint descreve os 

detalhes técnicos de um local que pode ser conectado para a entrega / recuperação 

de informações. 

Por esse motivo, o recurso possui alguns atributos técnicos como connectionType, 

que define o tipo de conexão que será utilizada, payloadType, que define o tipo de 

conteúdo que será enviado na solicitação, e o atributo payloadMimeType, utilizado 

para descrever o tipo MIME que será enviado, caso não seja especificado, é 

permitido o envio de qualquer tipo de carga. 

Na abordagem utilizada neste trabalho, o atributo payloadType foi utilizado para 

especificar dados estruturados, permitindo o uso de entradas baseadas no esquema 

JSON, e o atributo payloadMimeType foi utilizado para especificar o tipo de arquivo 

que será enviado na solicitação, como application/fhir+xml ou application/fhir+json. 

3.2.5 Implementação 

A camada lógica da aplicação, chamada de gateway, foi implementada com o auxílio 

do framework Express. O gateway é a entidade responsável por prover acesso aos 

microsserviços registrados na plataforma. Para que os clientes possam ter acesso à 

lista de serviços e para que sejam capazes de consumi-los, foi implementada uma 

API REST, a qual tem seus endpoints apresentados no quadro 07. 

Quadro 07 – Descrição dos endpoints 

Endpoint Ator Método Descrição 

/register Microsserviço POST Realiza solicitação de 
publicação de serviço 
recebendo como entrada a 
descrição do serviço. 

/services Cliente GET Retorna lista de serviços 
disponíveis. 

/services/:serviceId Cliente GET Retorna a descrição 
detalhada do serviço. 

/subscribe/:service
Id 

Cliente GET Realiza inscrição em um 
serviço para posterior 
consumo. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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O servidor FHIR também foi implementado com o framework Express juntamente 

com a biblioteca Node FHIR Server Mongo (ASYMMETRIK, 2017), disponibilizada 

através do Github. 

A interface foi implementada com o auxílio do framework Angular, utilizando o 

conceito de Single Page Application (SPA), onde a navegação ocorre toda em 

apenas uma página, sem necessidade de carregar novos recursos. As figuras 

abaixo exibem a interface construída. 

A figura 29 exibe a interface com a lista de microsserviços disponíveis na plataforma. 

Para implementação desta interface, foi utilizado o componente card da biblioteca 

Angular Material. Para consumir o microsserviço, basta o usuário clicar no card para 

que abra a caixa de diálogo para consumi-lo. 

Figura 29 – Interface para listagem de microsserviços  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
 
 

A figura 30 exibe a interface para consumo do microsserviço. Essa função foi 

disponibilizada através do componente dialog, da biblioteca Angular Material, o qual 

representa uma caixa de diálogo que é construída dinamicamente de acordo com as 

entradas recebidas pelo microsserviço. 

Figura 30 – Caixa de diálogo para consumo do microsserviço 

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
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A figura 31 exibe a interface de configurações. Essa interface foi segmentada em 

dois blocos verticais: Configurações de microsserviços, onde é realizado o registro 

dos microsserviços e é possível visualizar todos os microsserviços registrados, e 

configurações de usuários, onde é possível cadastrar um novo usuário além de 

visualizar todos os usuários já cadastrados. 

Figura 31 – Tela de configurações  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
 

A figura 32 exibe a caixa de diálogo utilizada para registrar um novo microsserviço. 

Essa função também foi implementada através do componente dialog, da biblioteca 

Angular Material. Através dela é realizado o registro do microsserviço dividido em 

duas etapas. Primeiramente, através da url contendo a descrição do microsserviço, 

deve-se realizar a validação da descrição FHIR através do botão “Get FHIR”. O 

resultado da validação é exibido através de um componente alert. Com a descrição 

validada, o botão “Save FHIR” é utilizado para persistir a descrição do microsserviço 

no banco de dados. 

Figura 32 – Caixa de diálogo cadastrar novo microsserviço  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
 
 

A figura 33 exibe a caixa de diálogo utilizada para visualizar a descrição dos 

microsserviços registrados na plataforma. Nela o usuário administrador pode ter 

acesso a toda estrutura FHIR dos microsserviços registrados. 
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Figura 33 – Caixa de diálogo visualizar FHIR  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

3.3 VALIDAÇÃO 

3.3.1 Ferramentas utilizadas 

Para a execução da validação, foram implementados microsserviços 

disponibilizados através de APIs construídas com o auxílio do framework web Flask. 

Flask é conhecido por ser um microframework, que visa manter um núcleo simples e 

uma gama de extensões que podem ser utilizadas através de bibliotecas. Por ser 

baseado em Python, possui uma grande comunidade ativa. 

Todas as APIs foram implementadas em arquitetura REST. Os testes foram 

realizados com o auxílio da ferramenta Postman, a qual consiste em uma plataforma 

para construção e testes de APIs. Tanto a aplicação quanto os microsserviços foram 

avaliados no ambiente de nuvem Heroku, utilizando o plano gratuito com 

configurações básicas. 

3.3.2 Cenários avaliados 

Para validar os requisitos definidos no quadro 05 e a arquitetura proposta, além de 

levantar novos requisitos específicos que possam surgir em um ambiente de e-

health, foram avaliados três cenários com a implantação de três microsserviços.  

Os microsserviços foram implementados com o objetivo de avaliar um ambiente 

voltado para o monitoramento remoto de pacientes crônicos, portadores de doenças 

cardiovasculares e diabetes. Essa escolha se deve ao fato de o diabetes ser um dos 
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principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (2015), pacientes com esta doença apresentam um risco de 3 

a 4 vezes maior de sofrer alguma doença cardiovascular. Ademais, portadores de 

diabetes também possuem o dobro de risco de sofrerem com algum evento 

cardiovascular fatal quando comparado à população em geral. Estima-se que 70% 

dos óbitos em diabéticos estejam relacionados com eventos cardiovasculares.  Para 

as pessoas que sofrem de diabetes e doenças cardiovasculares crônicas, os 

principais fatores de risco são a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, maus 

hábitos alimentares, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, entre outros. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (2019), 7,7% da população brasileira com 

idade superior a 18 anos informou ter recebido diagnóstico médico de diabetes, o 

que equivale a cerca de 12,3 milhões de pessoas. 

Nesse contexto, o primeiro microsserviço (DM) consiste em um modelo Support 

Vector Machine (SVM), treinado para classificar dados de pacientes, realizando a 

predição se os pacientes possuem ou não possuem diabetes mellitus, baseando-se 

em dados clínicos. O modelo foi treinado utilizando o dataset disponibilizado por UCI 

Machine Learning (2016), o qual é formado por dados apenas de pacientes 

mulheres, possuindo como atributos o número de gestações da paciente, seu IMC, 

nível de insulina, idade e etc. 

Considerando um diagnóstico positivo para diabetes, o segundo microsserviço 

implementado (FS) realiza o cálculo do escore de Framingham. Este escore consiste 

em uma métrica para estimar o risco de um evento cardiovascular em um 

determinado indivíduo a partir de algumas variáveis como idade, nível de colesterol 

e pressão arterial (PIMENTA E CALDEIRA, 2014). O objetivo deste serviço é realizar 

o monitoramento constante das variáveis informadas em pessoas portadoras de 

diabetes, tornando possível que ações e intervenções preventivas sejam tomadas 

em indivíduos que desenvolvam um maior potencial (calculado de acordo com o 

escore) para desenvolver eventos cardiovasculares. 

O terceiro microsserviço (AF) é baseado no trabalho de Pereira, Andreão e Zago 

(2019). Os autores utilizaram uma rede neural profunda baseada na topologia long 

short-term memory (LSTM) para identificar episódios de fibrilação atrial em registros 
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de 10 segundos de eletrocardiogramas (ECGs). A fibrilação atrial é um tipo de 

arritmia cardíaca, onde o batimento do coração é rápido e irregular (PEREIRA, 

ANDREÃO E ZAGO, 2019).  A fibrilação atrial pode não causar sintomas claros, mas 

a falta de medidas preventivas e uma piora na função cardíaca podem ocasionar 

eventos cardiovasculares graves. Esses eventos podem ser ainda mais graves 

quando relacionados ao diagnóstico positivo para diabetes. Dessa forma, o intuito é 

utilizar este serviço em ambientes de telecardiologia, contribuindo para o diagnóstico 

mais rápido da fibrilação atrial, podendo reduzir a probabilidade da ocorrência de 

eventos cardiovasculares graves. 

Para o microsserviço DM, foram implementados os endpoints “/gendm”, que recebe 

via solicitação POST oito atributos necessários para cálculo, e o endpoint “/spec”, 

responsável por retornar via solicitação GET a descrição FHIR do serviço. Para a 

implantação do microsserviço, deve-se realizar uma requisição GET no endpoint 

“/spec”, capturando a descrição FHIR do microsserviço, contendo os dois recursos 

FHIR utilizados neste trabalho: HealthcareService e Endpoint. Neste microsserviço, 

o recurso Endpoint define que o endpoint “/diabetes” recebe arquivos do tipo 

application/json. Baseando-se nesta descrição, a plataforma cria os campos 

customizados em forma de formulário para que o usuário preencha construindo o 

arquivo JSON logo em seguida. Este arquivo é encaminhado para o microsserviço 

que retornará o resultado correspondente. A figura 34 exibe o esquema para criação 

do microsserviço DM. 

Figura 34 – Esquema de criação microsserviço DM  

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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Para este trabalho, a maior acurácia alcançada para o microsserviço DM foi de 81%, 

utilizando uma configuração de 80% de dados para treino e 20% para teste. O 

objetivo deste serviço é aperfeiçoar o diagnóstico de diabetes, tornando possível que 

este possa ser realizado em ambientes de telemonitoramento. 

No microsserviço FS, foram implementados dois endpoints, "/genrisk", que recebe 

via solicitação POST um arquivo JSON contendo as entradas necessárias para o 

cálculo da pontuação, e "/spec", responsável por retornar a especificação FHIR por 

meio de uma solicitação GET. O processo de implementação do microsserviço na 

plataforma segue o mesmo padrão adotado no microsserviço DM. A especificação 

do recurso Endpoint definido para este microsserviço estabelece que o endpoint 

"/genrisk" recebe como entrada dados do tipo application/json. A partir dessa 

definição, a plataforma cria campos customizados que devem ser preenchidos pelo 

usuário para consumir o serviço. Esses campos são exibidos em formato de 

formulário e, após o preenchimento, a plataforma é responsável por construir o 

arquivo JSON com os dados inseridos no formulário e encaminhar a solicitação a ser 

calculada pelo microsserviço.  

No microsserviço AF, foram implementados dois endpoints: "/genfa", que recebe 

pelo método POST o arquivo contendo os segmentos de ECG, e endpoint "/spec", 

que é responsável por retornar a especificação FHIR do microsserviço, e é acessado 

por meio de uma solicitação do tipo GET. Portanto, para implantar o microsserviço, 

uma solicitação GET deve ser feita no endpoint "/spec".  

No processo de pré-validação, a descrição FHIR retornada pelo microsserviço é 

decomposta na forma dos recursos FHIR HealthcareService e Endpoint. O servidor 

FHIR valida a especificação dos recursos, persistindo os recursos utilizados nos 

diferentes registros. Como é utilizado um banco de dados não relacional, existe um 

documento para registro do recurso Endpoint e outro documento para registro do 

recurso HealthcareService. Todo esse processo pode ser realizado em comunicação 

máquina-máquina, desde que o usuário forneça a URL do microsserviço contendo a 

especificação FHIR. 

Com a persistência da especificação dos recursos, o usuário pode visualizar o 

microsserviço na lista de microsserviços cadastrados na plataforma, e pode 
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consumi-lo. A interface para usar o microsserviço foi construída com base na 

especificação do recurso Endpoint. No caso do microsserviço em estudo, foi 

especificado que ele recebe um arquivo do tipo multipart/form-data. Assim, a 

interface foi construída para permitir o upload do arquivo contendo os trechos do 

ECG. 

O processamento de solicitações entre o gateway e a interface do usuário é 

realizado por meio do ID do microsserviço persistido no banco de dados. Ao receber 

a solicitação POST contendo o arquivo a ser analisado, o gateway verifica qual 

microsserviço irá processar a solicitação. Essa abordagem com um gateway permite 

o controle central das solicitações em um modelo de orquestração, proporcionando 

maior segurança aos microsserviços, além de fornecer um ponto central para 

chamadas de funções. 

Após encaminhar a solicitação para o microsserviço, a resposta é encaminhada pelo 

gateway para a interface do usuário. O esquema de entradas e saídas dos 

microsserviços é ilustrado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Esquema de entradas e saídas  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 
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3.3.3 Avaliação de ambiente para monitoramento remoto de pacientes crônicos 

Utilizando os microsserviços apresentados na seção anterior, foi simulado um 

cenário de monitoramento remoto com dados disponibilizados em um banco de 

dados não relacional em nuvem. Considerou-se que os dados foram pré-

processados por um middleware e foram armazenados no banco de dados não 

relacional.  Para os microsserviços DM e AF, foram utilizados para simulação dados 

contidos nos datasets de treinamento dos modelos. Para o microsserviço FS, foram 

utilizados dados simulados. 

O cenário foi modelado em três etapas: avaliação de diabetes, avaliação do risco 

cardiovascular e progressão da doença com detecção de fibrilação atrial. Essas 

etapas correspondem aos três microsserviços implementados, respectivamente.  

Foram utilizados quatro recursos FHIR: Patient, Observation, HealthcareService e 

DiagnosticReport. O recurso FHIR Patient é responsável pelo controle e 

armazenamento de diferentes dados relacionados aos pacientes. Cada paciente 

possui uma relação um para muitos com o recurso FHIR Observation e com o 

recurso FHIR HealthcareService.  

O recurso Observation foi utilizado para simular o armazenamento de dados de 

diversas fontes, como dispositivos IoT e prontuários médicos, enquanto o recurso 

HealthcareService foi utilizado para descrever os microsserviços implementados na 

plataforma. Desta forma, a associação do recurso FHIR Observation, com os 

resultados gerados pelos microsserviços representados pelo recurso FHIR 

HealthcareService, gera relatórios que são representados pelo recurso FHIR 

DiagnosticReport. Este recurso é usado para interpretar dados e saídas geradas 

pelos microsserviços. A Figura 36 exibe os quatro recursos FHIR utilizados neste 

experimento. 
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Figura 36 – Esquema de recursos FHIR  

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Através da interface do usuário, foram implementadas funções onde o profissional 

de saúde pode realizar associações entre pacientes e microsserviços. Essas 

associações permitem uma automação do processo de análise de dados por meio 

da criação de rotinas. A Figura 37 exibe a interface responsável pelo gerenciamento 

dos pacientes.  

Cada paciente possui quatro funções que são ativadas por meio de botões. O botão 

Details exibe os detalhes de registro do paciente. O botão Observations apresenta 

os dados coletados do monitoramento remoto do paciente. O botão Services exibe 

os serviços que estão associados ao paciente, enquanto o botão Reports exibe os 

resultados das análises das observações pelos serviços.  

Figura 37 – Tela para gestão de pacientes  

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 



69 
 

 

Com esta associação, sempre que um novo registro Observation é inserido no 

banco de dados, ele é encaminhado ao serviço associado e os resultados são 

salvos como relatórios através do recurso FHIR DiagnosticReport. A Figura 38 exibe 

a caixa de diálogo com os relatórios gerados pelo microsserviço de diabetes, após 

análise dos dados de um paciente. 

Figura 38 – Tela de relatórios  

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Por meio desses relatórios gerados pelos microsserviços, cabe ao profissional de 

saúde decidir a melhor ação a ser tomada. O objetivo não é fornecer um diagnóstico 

final, mas apoiar os profissionais de saúde em suas decisões. 

 

4 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho, foi utilizada uma arquitetura baseada em microsserviços para 

desenvolver um protótipo de plataforma voltada para a integração de serviços de e-

health.  

Para a especificação e modelagem da plataforma, foram utilizados conceitos 

clássicos da engenharia de software. Foi aplicado um desenvolvimento incremental, 

onde várias versões da aplicação foram desenvolvidas até se chegar a um modelo 

ideal. Nessas etapas, foram utilizados diagramas UML para produzir os artefatos de 

modelagem de software. 
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Para a implementação, optou-se por utilizar uma pilha de ferramentas baseada 

apenas na linguagem de programação Javascript. Essa escolha resultou em maior 

facilidade na criação e correção de funções, além de reduzir a ocorrência de erros, 

como erros de sintaxe que podem ocorrer ao se utilizar diferentes linguagens de 

programação.  

A interface de usuário construída com o auxílio do framework Angular e da biblioteca 

Angular Material permitiu a criação de uma interface amigável que se adapta 

facilmente a ambientes desktop e mobile, permitindo o uso da plataforma em 

diferentes configurações de dispositivos e tamanhos de tela. 

Num contexto de sistemas de saúde, percebeu-se que a arquitetura baseada em 

microsserviços proporciona benefícios aos serviços de saúde em dois pontos 

principais: escalabilidade e independência. Em relação à escalabilidade, os 

microsserviços podem ter seus recursos alocados conforme a demanda. Em relação 

à independência, considerando que cada serviço é implementado de forma isolada, 

a tolerância a falhas se torna muito mais contundente.  

Considerando a granularidade dos microsserviços, essa arquitetura pode levar a 

problemas de interoperabilidade e implantação. Para mitigar essa possibilidade, foi 

utilizado o padrão HL7 FHIR como forma de especificar os serviços cadastrados na 

plataforma, além de modelar outras entidades pertencentes ao domínio da 

saúde. Desta forma, todos os serviços e entidades cadastradas seguem a mesma 

especificação. Neste contexto, a utilização de uma base de dados não relacional 

possibilitou a utilização do padrão FHIR de forma mais amigável, uma vez que os 

recursos são estruturados na forma de documentos, o que facilita todas as 

operações de inserção, atualização e remoção de registros. A combinação desses 

recursos em uma arquitetura baseada em microsserviços permite a composição de 

workflows customizados de acordo com as necessidades dos pacientes, 

organizações ou outros atores. 

Para validar a plataforma, foram utilizados três cenários onde foram implementados 

microsserviços que realizam tarefas relacionadas ao diagnóstico de doenças 

cardiovasculares e diabetes. Para ambos os serviços, o recurso FHIR 

HeathcareService especifica características gerais, enquanto o recurso Endpoint 
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especifica características técnicas que são usadas pela plataforma para controlar 

solicitações entre clientes e serviços. 

Esses cenários foram utilizados principalmente para avaliar os requisitos levantados 

durante especificação. Dessa forma, os requisitos foram sendo refinados durante o 

desenvolvimento, em um processo incremental, e validados durante a última etapa, 

de validação. Inicialmente cinco requisitos funcionais haviam sido propostos, sendo 

eles registrar, publicar, listar, procurar e consumir microsserviços. Dessa lista, o 

requisito publicar, o qual consistia em escolher o momento em que o microsserviço 

ficaria disponível, foi suprimido. Essa tarefa pode ser realizada através de um 

endpoint que consulte o atributo active do recurso FHIR HealthcareService. A lista 

de endpoints também foi alterada durante a validação. Inicialmente o endpoint para 

registro dos microsserviços seria “/publish”. Por um motivo de semântica, foi alterado 

para “/register”. 

A definição dos atores também foi alterada após a validação. Inicialmente foi 

proposto que um ator “provedor do serviço”, realizasse o registro do microsserviço 

na plataforma. Como forma de garantir um melhor controle de acesso, definiu-se que 

um ator com privilégios de administrador realize o registro dos microsserviços. Para 

isso, ele deve ter acesso ao endpoint contendo a descrição FHIR do microsserviço. 

Em relação à interface do usuário, a proposta inicial era que a plataforma exibisse o 

retorno com o resultado das solicitações aos microsserviços de forma customizável. 

Entretanto, como forma de lidar com uma gama de resultados heterogêneos, definiu-

se que os resultados sejam disponibilizados para o usuário na forma de arquivo para 

download.  

Também foi realizado um experimento adicionando novos recursos FHIR à 

plataforma, simulando um cenário para análise de dados de monitoramento remoto. 

A principal contribuição deste experimento foi à definição dos recursos FHIR que 

podem ser utilizados no processo de monitoramento remoto com a criação de 

associações com serviços para a análise dos dados. Embora vários trabalhos sejam 

direcionados para fins de monitoramento remoto, principalmente por meio de 

ferramentas IoT, há poucos detalhes a respeito da padronização da troca de dados 

entre diferentes entidades. 
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O recurso FHIR Observation possibilita que diferentes dados capturados em 

diferentes dispositivos sejam armazenados em um formato padronizado. Todo esse 

processo ainda permite que outros recursos FHIR sejam associados à plataforma. 

Uma possibilidade é a adição do recurso FHIR Medication. Para isso, mais um ator 

seria adicionado à plataforma: o paciente. Assim tem-se um ciclo completo, desde a 

análise dos dados, resultados e sugestões de tratamento. 

Dessa forma, percebeu-se que a combinação da arquitetura baseada em 

microsserviços com um padrão para descrição de formatos e elementos de dados 

permite a criação de aplicações diretamente ligadas ao paradigma da saúde 4.0. 

Através da associação entre diferentes dados e microsserviços para análise, pode-

se estabelecer um acompanhamento contínuo de diversos parâmetros do paciente, 

atingindo diferentes estágios de atendimento, desde a prevenção, passando pelo 

controle e até em intervenções em casos mais graves.  

Além desses levantamentos, todos os demais processos envolvidos foram avaliados 

e testados através destes cenários, desde o registro do microsserviço, passando 

pelo roteamento das requisições e despacho dos resultados, tendo todos funcionado 

conforme esperado. 

Extensões naturais deste trabalho incluem a avaliação de cenários que ainda não 

foram avaliados. Um desses cenários é a utilização de dados adquiridos pela 

plataforma desenvolvida por Celestrini et al. (2019), chamada HealthDash, a qual é 

utilizada para monitoramento de pacientes crônicos em domicílio. 

Outros cenários estão relacionados à segurança de aplicações de saúde, 

principalmente em relação à confidencialidade dos dados, além de questões 

relacionadas à disponibilidade da aplicação. Em relação à segurança, como 

trabalhos futuros, propõe-se o estudo e aplicação de técnicas e algoritmos voltados 

para sistemas de saúde. Já para a disponibilidade, propõe-se a realização de testes 

de carga, monitorando o comportamento da plataforma e dos microsserviços frente a 

um grande número de requisições concorrentes. 
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