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1. Objetivos
Dispositivos móveis têm sido cada vez mais in-
corporados ao cotidiano de profissionais de di-
versas áreas. A utilização dos PDA’s (Personal
Digital Assistant) tem sido bastante difundida em
hospitais e clı́nicas médicas, pois permitem que
profissionais tenham fácil acesso a ferramentas
que auxiliam o atendimento médico. Nesse con-
texto, sistemas especialistas vêm sendo ampla-
mente utilizados no apoio à tomada de decisão
na área médica. O objetivo deste trabalho é de-
senvolver o sistema PredSys para PDA.

2. Material e M étodos
O PredSys (Sistema de Predição em
Reprodução Humana) é um sistema especialista
desenvolvido pelo Laboratório de Bioinformática
(LABI). Esse sistema calcula a probabilidade
cumulativa da mulher engravidar de maneira na-
tural, em um perı́odo de 12 meses [1].

Figura 1 : Sistema PredSys-Mobile em execução no
emulador Pocket PC.

A versão inicial do PredSys-Mobile está
sendo desenvolvida utilizando a configuração
CDC (Connected Device Configuration) da pla-
taforma J2ME [2]. Foram realizados estudos
sobre o funcionamento dessa plataforma com
o objetivo de conhecer seus recursos e suas
limitações. Para que determinadas funcionalida-
des disponibilizadas na versão desktop do sis-

tema, pudessem ser aplicadas em PDA, fez-
se necessária a pesquisa por bibliotecas exter-
nas ao conjunto básico da plataforma J2ME. A
construção do sistema está sendo realizada uti-
lizando o ambiente de desenvolvimento NetBe-
ans IDE 5.0 e seus pacotes de desenvolvimento
para a configuração CDC. O PredSys-Mobile
está sendo executado, utilizando um emulador
de Pocket PC com sistema operacional Windows
Mobile 5.0 e máquina virtual Java MySaifu ins-
talados. A execução do sistema em desenvolvi-
mento é apresentada na Figura 1.

3. Resultados e discuss ão
Apesar da escassa disponibilidade de recur-
sos para a configuração CDC, as bibliotecas
externas obtidas nas pesquisas suprimiram as
necessidades. A escolha da plataforma J2ME
para o desenvolvimento do sistema PredSys-
Mobile baseou-se no fato de que esta plataforma
oferece vantagens, como orientação a objetos
e portabilidade a diferentes sistemas operacio-
nais, e por ser uma solução de baixo custo de-
vido a existência de pacotes gratuitos para de-
senvolvimento.

4. Conclus ões
O PredSys-Mobile poderá contribuir para melho-
rar o atendimento médico e auxiliar em proces-
sos de tomada de decisão associados à inferti-
lidade humana. Como próxima etapa do desen-
volvimento tem-se a implementação de funcio-
nalidades avançadas do PredSys-Mobile, como
a emissão de relatórios.
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