
Resumo 

Este trabalho é dividido em três partes distintas.  

Na primeira parte fazemos um estudo atento do ambiente que para nós é novidade, ou seja o sistema 

nacional de saúde e em particular o hospital. Para estas entidades vamos tentar perceber as suas 

funcionalidades e funcionamento, as principais características e dificuldades. Vamos ainda analisar a 

evolução recente e as linhas de direcção futuras do ambiente em questão (Capítulo 1, Capítulo 2). 

Dentro da percepção do ambiente e suas funcionalidades, e analisando os diversos problemas e 

necessidades iremos propor diversas oportunidades de desenvolvimento ao nível de sistemas de 

informação e sistemas robóticos. Dentro destas oportunidades duas se salientam, o cartão de saúde 

como ficheiro portátil de informação clínica do portador e a robótica móvel autónoma de transporte 

como serviço flexível de transporte diverso dentro do hospital (Capítulo 3).  

Na segunda parte iremos abordar a robótica de serviços num contexto de prestação de cuidados de 

saúde. Esta parte decorre um pouco em paralelo e não em sequência com a anterior. Iremos tentar 

estabelecer a situação actual desta área de investigação através do delinear das suas origens e das 

mais recentes comunicações. Baseado em alguns trabalhos vamos ainda sugerir uma gama de 

aplicações que se aceitam e esperam a curto prazo para a robótica neste contexto (Capítulo 4).  

A terceira parte é a parte técnica do trabalho, onde vamos abordar diversas questões e aspectos 

concisos do projecto e desenvolvimento de uma plataforma móvel autónoma no ambiente hospitalar. 

Numa primeira fase dentro desta parte vamos efectuar algumas considerações gerais que nos devem 

preocupar no desenvolvimento do sistema no ambiente particular, como a segurança e a forte inter-

actividade com os utilizadores finais (Capítulo 5). Ainda nesta fase e baseado em entrevistas 

orientadas com o diverso pessoal hospitalar propomos diversas aplicações possíveis e em alguns 

casos necessárias para o sistema. Com base nas aplicações pretendidas é feitas uma breve análise 

de funcionalidades e sugerida uma arquitectura global para o sistema (Capítulo 6). A segunda fase 

desta parte aborda duas das funcionalidades exigidas ao sistema, a capacidade de navegação 

autónoma (Capítulo 7, Capítulo 8, Capítulo 9) e o interface homem máquina(Capítulo 10).  


