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Resumo. Um melhor entendimento das doenças crônicas e seus fatores de 
risco é essencial para o desenvolvimento de programas preventivos e para a 
formulação de políticas públicas capazes de sustar o curso de suas epidemias 
no país. O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA) entra nesse 
contexto como estudo multi-cêntrico que pretende coletar dados 
epidemiológicos de quinze mil voluntários em seis cidades brasileiras. Esse 
artigo apresenta um sistema de coleta e armazenamento que foi implementado 
usando soluções de software livre para popular os dados do estudo. Mais do 
que apenas usar, o desenvolvimento dessa ferramenta também está sendo 
capaz de interagir com códigos-fonte disponíveis, personalizando-os  para sua 
necessidade e viabilizando à comunidade a utilização de algumas ferramentas 
livres adaptadas. 

1. Introdução 
As doenças não transmissíveis já estão na agenda de prioridades da maioria dos países 
em desenvolvimento, onde lideram as causas de mortalidade e de morbidade por sua 
longa duração e conseqüências negativas para a qualidade de vida da população e para 
os serviços de saúde. O consórcio multidisciplinar ELSA (ELSA, 2007) reúne cerca de 
40 pesquisadores nacionais com a meta de implementar o Estudo Longitudinal de Saúde 
do Adulto (ELSA). Este projeto é um estudo de coorte multi-cêntrico que incluirá 15 
mil funcionários de instituições públicas de ensino superior, para investigar o 
desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares e o 
diabetes. 

 A produção de dados se dará através de entrevista face-a-face e a realização de 
exames (medidas antropométricas; pressão arterial; eritrograma, leucócitos e plaquetas, 
proteína C reativa ultra-sensível, creatinina, colesterol total, HDL colesterol, 
triglicerídios e teste de tolerância à glicose; eletrocardiograma; foto de fundo de olho; 
exames ecocardiográficos, espessura da parede da artéria carótida; onda de pulso; 



  

ultrasonografia hepática). Também serão utilizadas bases de dados de saúde para o 
monitoramento de desfechos de saúde (morte, internação, afastamento do trabalho por 
motivo de doença). Além disso, espécimes biológicos serão armazenados para 
investigações futuras. 

 Participam do estudo seis instituições de ensino superior e pesquisa de seis 
estados das regiões nordeste, sudeste e sul e do país: FIOCRUZ, UFBA, UFES, UFMG, 
UFRGS, USP. Como estudo multi-cêntrico, envolve diversas entidades em seis 
diferentes cidades brasileiras, onde cada uma delas possui um Centro de Investigação 
que coleta as informações do participante e as envia ao Centro de Dados. O Estudo 
também nucleia Centros de Leitura de Exames Especializadas, Biotecas e o Laboratório 
Central. Cada uma dessas entidades é apresentada a seguir: 

 

• Biotecas: recebem e gerenciam o armazenamento das amostras biológicas 
geradas pelos centros de investigação; 

• Centro de Dados: centraliza as informações coletadas e geradas pelas diferentes 
entidades participantes do estudo, distribuindo as bases de dados para os 
investigadores principais do Estudo; 

• Centros de Investigação: recebem e identificam os voluntários do estudo, 
obtendo as diversas informações dos participantes (imagens, exames, 
questionários e dados sobre amostras biológicas); 

• Centros de Leitura: interpretam os exames especializados e geram os laudos 
que são transmitidos com as imagens para o Centro de Dados. Existe um Centro 
de Leitura para cada um dos exames envolvidos no estudo; 

• Laboratório Central: processa as amostras biológicas e envia os dados gerados 
para o Centro de Dados. 

 

Para alcançar seus objetivos, está prevista a constituição de uma equipe 
operacional em cada centro, com pelo menos vinte pessoas, envolvendo equipes de 
Coordenação, Recrutamento e Arrolamento Exames e Entrevistas e Núcleo de 
Monitoramento. Em conjunto com essa equipe, funcionará durante todo o projeto uma 
equipe científica de pesquisadores, além de alunos de graduação e pós-graduação. 

2. Sistema ELSA 
Devido à estrutura do estudo, o desenvolvimento do sistema reflete a utilização de 
conceitos de arquiteturas distribuídas. A figura 1 traz uma visão geral sobre a 
arquitetura do sistema.  

 



  

 
Figura 1 – Arquitetura do Sistema 

 

 O portal web é a interface de entrada para a totalidade das atividades da clínica, 
assim como para os processamentos e coletas de amostras biológicas, além dos 
relatórios sob demanda de gerência do estudo. Decidiu-se por essa solução pela 
natureza multi-cêntrica de coleta e consulta e da necessidade de centralização no 
armazenamento dessas informações. Os serviços web (web services) e o servidor SCP 
são necessários para a comunicação com entidades externas ao estudo. A camada de 
persistência usa o padrão de projeto DAO (SUN, 2001) para a comunicação entre a 
camada de regras de negócio e o sistema de gerência de banco de dados (SGBD). 

 A camada de regras de negócio pode ser compreendida como módulos 
específicos que trabalham em diferentes áreas de atuação do sistema. No componente 
“Clínica”, estão disponíveis todas as atividades relacionadas ao funcionamento de cada 
Centro de Investigação. Isto inclui todas as atividades e agendamentos, assim como 
controle de participantes. Em “Gerência” existem as funcionalidades de apoio ao 
estudo, contendo desde criação de usuários de sistema até relatórios sobre o cotidiano 
da Clínica e eventuais pendências. 

 Muitos dos dados coletados são em forma de questionário. Esse módulo é 
construído com o auxílio da ferramenta Opinio (OBJECT PLANET, 2008). Ela gera 
formulários nas tecnologias jsp/struts, sendo fácil de integrar com o restante do sistema. 
Com os dados coletados, vem a fase de análise. Ela é formada por um conjunto de 
funcionalidades externas ao sistema. Contudo, esses dados devem ser extraídos e para 
tanto existe o módulo de “Análises Estatísticas”. Ele é o responsável pela comunicação 
e processamento de informações existentes nas diferentes entidades de persistência do 
sistema.  

 “Laboratórios” é o componente que gerencia as atividades de coleta e 
aliquotagem de amostras biológicas. Ele é também construído de modo a permitir a 
gerência de equipamentos de estocagem presentes na Bioteca, como freezers e 
refrigeradores. Por fim, comunica-se com o Laboratório Central para a coleta dos dados 
de exames de sangue gerados de maneira única naquela entidade. 

 O último módulo apresentado é o que trata da comunicação de exames que 
geram arquivos distintos e que depois serão avaliados por revisores especializados nos 



  

Centros de Leitura. São necessárias seis diferentes personalizações, uma para cada um 
dos programas que geram os dados do participante. Após sua geração, os exames são 
enviados ao servidor central que fica disponível para o especialista analisar em sua 
estação de trabalho. Após a análise, o leitor gera os laudos que são enviados ao Centro 
de Dados que os anexa ao arquivo de exame original. A comunicação desse módulo é 
feita através de scp por gerarem arquivos na ordem de grandeza de 100Mb. Serviços 
web compartilham informação através de arquivos e definições XML (Iverson, 2004). 
Ou seja, são baseados em comunicação de texto sobre http, o que tornaria os arquivos 
ainda maiores caso fosse utilizado.  

 Para o desenvolvimento do sistema foi utilizada a linguagem Java e várias outras 
ferramentas, frameworks e soluções em software livre, resumidas na tabela 1. A grande 
maioria delas foi utilizada simplesmente para a confecção do sistema, com exceção da 
ferramentas MDaog (MDAOG, 2008) e SSHTools (SSHTOOLS, 2008), que foram 
também adaptadas para satisfazer necessidades específicas do sistema.  

  
Tabela 1 – Tecnologias livres envolvidas no desenvolvimento 

Elemento Tecnologia Disponível em 
Portal Web Struts struts.apache.org/ 
Geração de Classes de Persistência MDaog mdaog.sourceforge.net/ 
Serviços Web Axis ws.apache.org/axis/ 
Geração de Gráficos Cewolf cewolf.sourceforge.net/ 
Criação de PDF iText www.lowagie.com/iText/ 
Criador de Padrões de Documentos Velocity velocity.apache.org/ 
Servidor de Aplicação Jboss www.jboss.org/ 
Servidor SCP SSHTools sshtools.sourceforge.net/ 
Sistema Operacional Debian  www.debian.org/ 
Criação de Questionários Opinio objectplanet.com/opinio/ 
Ambiente de Desenvolvimento Eclipse www.eclipse.org/ 
SGBD PostgreSQL www.postgresql.org/ 

 

 A ferramenta MDaog gera código Java para satisfazer o padrão de projeto DAO. 
Para isso, ela analisa as tabelas em um banco PostgreSQL e cria as classes de 
manipulação correspondentes. Dentro do contexto do Projeto ELSA, ela foi utilizada 
durante um razoável intervalo de tempo até o momento que algumas de suas 
funcionalidades não satisfaziam mais os requisitos do desenvolvimento. Por ser uma 
ferramenta de código aberto, ao invés de ser abandonada, foi personalizada dentro do 
desenvolvimento do estudo. Expandiu-se sua capacidade de criação de código, através 
do uso de Generics (Gosling et. al., 2005) e Velocity (Apache, 2006). A estrutura de 
heranças também foi adaptada de modo a melhor aproveitar suas classes e o 
polimorfismo que ela possui. 

 A outra adaptação necessária foi sobre a ferramenta, SSHTools, utilizada para a 
transferência dos arquivos de maneira segura, usando protocolo scp. Neste caso, desde 
sua adoção já era de conhecimento da equipe de desenvolvimento a necessidade de 
ampliação das funcionalidades disponibilizadas. Com isso, foi implementada a 



  

capacidade de reassumir a transferência de um arquivo. Essa característica de 
transferência é de fundamental importância no contexto desse projeto, pois envolve a 
manipulação de grande volume de dados. 

3. Conclusões 
O ELSA é um projeto que conta com o apoio do DECIT (Ministério da Saúde), da 
Finep e do CNPq (Ministério da Ciência e Tecnologia), estando assim, de acordo com a 
política do governo federal de desenvolvimento de soluções em e usando software livre. 
Mais do que uma necessidade, o ELSA mostrará a possibilidade de termos em solo 
nacional um estudo com coleta maciça de informações que não só faz uso de 
ferramentas livres, como também contribui para o seu avanço.  

 Ao usar algumas das várias soluções livres disponíveis, o ELSA reforça a 
relevância que esses recursos possuem para a construção de sistemas robustos e 
confiáveis nas mais distintas áreas, como as encontradas na multidisciplinaridade desse 
estudo. No entanto, ao adaptar as ferramentas MDaog e SSHTools para suas 
necessidades, a equipe de desenvolvimento do sistema devolve as primeiras 
contribuições em informática para a comunidade de software livre. 

 Todas as classes, componentes e outros artefatos gerados pelo ELSA estão 
sendo elaborados em concordância com a política de software livre. O 
compartilhamento efetivo está, no momento, dependendo de algumas definições 
internas do estudo e da escolha da licença de distribuição.  
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