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eHealth - Device Integration & Data Collection

Contexto

A área de eHealth/Assisted Living tem vindo a crescer com a necessidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas que precisam de 
acompanhamento médico permanente (e.g. doença crónica) ou ocasional (e.g. pós-operatório, pandemia). Pretende-se, cada vez mais, acompanhar 
as pessoas de alguma forma em risco e recolher a informação necessária para poder traçar o perfil dos utentes e das doenças de que padecem ou 
de que podem vir a padecer. Para tal, é necessário coletar informação que seja útil em vários contextos, entre eles o da telemonitorização.  A 
informação recolhida neste contexto ajuda ambos, doentes e cuidadores, a ter uma visão em tempo real da situação o que ajuda a prevenir sitações 
de maior risco. Esta pode ser registada manualmente pelo doente ou pelo cuidador, mas o ideal é que essa informação seja automaticamente 
recolhida a partir de dispositivos de medição, wearables ou sensores clínicos. Existem muitos dispositivos no mercado que comunicam por bluetooth 
ou através de APIs (normalmente acedíveis a partir de clouds privadas dos próprios vendedores). 

 ( ) O SmartAL https://www.alticelabs.com/products/ehealth-smart-assisted-living/ é uma plataforma de assisted living e telemonitorização de dados 
vitais, que permite (entre outras funcionalidades) registar medições, gerir tarefas e oferecer ferramentas de comunicação utente-cuidador.  A sua app 
atual permite a ligação a alguns dispositivos médicos (balanças, oxímetros, etc) e desportivos (Miband, Apple Watch, etc), para a recolha de sinais 
vitais. Esta ligação pode ser feita diretamente, através de bluetooth, ou indiretamente, usando o SDK dos fabricantes.

Objetivos do Projeto

O projeto pretende integrar um conjunto mais alargado de dispositivos clínicos (e.g. medidores de tensão, glicose, etc.), wearables (smartwatches, 
bandas). Esta informação deve ser devidamente guardada em base de dados e tratada (e.g. limpa de falsas medições).

A integração de diposítivos será feita, de uma de três formas: a) diretamente, através de Bluetooth Low Energy.  Neste caso, a comunicação terá por 
base a troca de tramas (bytes), com o objetivo de, por exemplo, obter o valor de frequência cardíaca e SpO2 recolhidos por um oxímetro b) usando 
os sdks nativos de fabricantes. Neste caso, o processo envolve a criação de um plugin Flutter, que atua como middleware entre a app e os sdks 
nativos (Android, iOS), e expõe os métodos necessários para obter passos, calorias, atividades, etc. c) por API.

Aspetos Inovadores

A telemonitorização é considerada uma ferramenta poderosa na prevenção e diagnóstico de doenças em todo mundo, mas também uma forma de 
dar ao doente um pouco de controlo sobre o seu estado de saúde e poder contar mais ativamente com a sua participação no acompanhamento da 
sua condição/doença. Neste contexto, dados provenientes de dispositivos de medição sejam eles físicos e/ou virtuais são fundamentais para obter o 
quadro clínico momentâneo e ir construindo o histórico de meneira eficiente. No entanto, os dados recolhidos nem sempre são fiáveis. Portanto, os 
dados devem ser coletados e tratados para poderem efetivamente desempenhar a sua funçao. Este projeto pretende integrar várias fontes de dados, 
recolher informação dessas fontes e tratá-lá de forma a construir históricos fiáveis.

Ferramentas a utilizar

Flutter
Xcode / Android Studio
Visual Studio Code

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~Telma
https://www.alticelabs.com/products/ehealth-smart-assisted-living/


Referências Bibliográficas

https://learn.adafruit.com/introduction-to-bluetooth-low-energy/gatt
https://www.bluetooth.com/specifications/specs/blood-pressure-profile-1-1-1/

Atividades

Estudo da app atual (em Flutter);
Estudo das novas bandas (como se operam e funcionalidades);
Estudo do SDKs nativos (Android e iOS);
Criação de um plugin Flutter para interagir com os SDKs;
Integração desse plugin na app Flutter;
Estudo do mecanismo atual de comunicação via Bluetooth LE;
Estudo dos novos dispositivos (como se operam e protocolo de comunicação);
Integração desses novos dispositivos na app Flutter;
Integração de APIs complementares.

Competências Chave Requeridas

Experiência na área das aplicações móveis;
Programação em Flutter e Dart;
Programação nativa em Java/Kotlin e Swift;
Conhecimentos em lógica binária simples (and, or, left-shift, etc);

Orientador (nome e email)

Telma Mota (  )telma@alticelabs.com

Ricardo Jorge da Silva Machado (  )ricardo-j-machado@alticelabs.com

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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