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RESUMO 

Atualmente, muitos países estão sendo pressionados a remodelar a 

estrutura financeira e de serviços dos seus sistemas de saúde na tentativa de 

se adequarem às necessidades da crescente população idosa e ao aumento 

do número de pacientes crônicos. Esses grupos, normalmente, têm um índice 

alto de entradas em hospitais, bem como grandes períodos de internação, o 

que acarreta um impacto negativo na qualidade de vida do paciente, bem como 

um aumento no custo do tratamento. 

Esse cenário é responsável pela tendência mundial em se buscar 

alternativas para diminuir a pressão sofrida pelos sistemas de saúde. Com a 

expansão do acesso aos meios de comunicações por uma fração cada vez 

maior da população mundial, a alternativa que se mostra cada vez mais viável 

é o Telehomecare.  

O Telehomecare é uma aplicação da Telemedicina que promove 

serviços de saúde aos pacientes em suas casas. Por sua vez, Telemedicina é 

o uso de Tecnologia da Informação e Tecnologia de Telecomunicações para 

promover serviços de saúde à distância. 

Baseado nesses conceitos, este trabalho propõe um sistema 

Telehomecare para monitoramento de pacientes a partir de suas residências. 

Esse sistema consiste em uma unidade de monitoramento que se conecta a 

sensores de sinais vitais presentes na residência do paciente, capta os dados 

desses sensores e os transmitem de forma segura para uma central de 

monitoramento, onde esses dados podem ser armazenados, analisados e 

disponibilizados aos profissionais de saúde envolvidos no tratamento através 

de unidades de consulta. Este trabalho priorizou a implementação da unidade 

de monitoramento e implementou minimamente as outras partes para fazer a 

validação do sistema.  

 

Palavras-chave: Telehomecare, Telemedicina, Sistemas Embarcados.  
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ABSTRACT 

Currently, many countries are being pressured to reshape the financial 

structure and services of their health systems in an attempt to fit the needs of 

the growing elderly population and the increasing number of chronic patients. 

These groups usually have a high index of entries in hospitals and extended 

periods of hospitalization, leading to a negative impact on quality of life and an 

increase in the cost of treatment. 

This scenario is responsible for the worldwide trend to look for 

alternatives to reduce the pressure experienced by health systems. With the 

expansion of access to means of communication for a growing fraction of the 

world population, the alternative that is more feasible is the Telehomecare.  

The Telehomecare is an application of Telemedicine that promotes health 

services to patients in their homes. In turn, Telemedicine is the use of 

Information Technology and Telecommunications Technology to promote health 

services from distance. 

Based on these concepts, this work proposes a Telehomecare system 

for monitoring of patients from their homes. This system consists of a 

monitoring unit that connects to vital signs sensors in the residence of the 

patient, captures the data from these sensors and transmits the data safely for a 

monitoring central where the data can be stored, analyzed and made available 

to health professionals involved in the patient treatment through the consultation 

unit. This work emphasized the implementation of the monitoring unit and 

implemented the other parties of the system only to achieve validation of the 

system. 

 

Keywords: Telehomecare, Telemedicine, embedded systems. 
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1. Introdução 

Atualmente, muitos países estão sendo pressionados a remodelar a 

estrutura financeira e de serviços dos seus sistemas de saúde na tentativa de 

se adequarem às necessidades da crescente população idosa e ao aumento 

do número de pacientes crônicos. Se por um lado o número de idosos nos 

países industrializados vem crescendo cada vez mais, por outro, pacientes com 

doenças crônicas como diabetes, e algumas doenças cardiovasculares e 

pulmonares demandam monitoramento periódico do estado do paciente. Esses 

grupos, normalmente, têm um índice alto de entradas em hospitais, bem como, 

grandes períodos de internação. Isso acarreta um impacto negativo na 

qualidade de vida do paciente e um aumento no custo do tratamento, seja ele 

feito por instituições públicas ou privadas [1]. 

No Brasil, de acordo com o senso demográfico realizado no ano de 

2000, o número de pessoas com mais de 60 anos já chegava a quase 15 

milhões, representando uma fatia de 8,6% da população brasileira [2]. Em 

2006, nova pesquisa revela que o número de Brasileiros nessa faixa de idade 

passou para os 19 milhões, correspondendo a 10,2% da população total do 

país [3]. Nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar 

os 30 milhões de pessoas e deverá representar quase 13% da população ao 

final deste período. Estudos apontam que no mundo, em 2050, um quinto da 

população será de idosos [2]. Esse cenário é responsável pela tendência 

mundial em se buscar alternativas para diminuir a pressão sofrida pelos 

sistemas de saúde no atendimento a estes pacientes. 

Uma alternativa encontrada pelas instituições que compõem os sistemas 

de saúde em vários países é a de promover o monitoramento desses pacientes 

na sua própria residência, o que vem acarretando o desenvolvimento e 

expansão das organizações que promovem esses cuidados. Esse tratamento 

normalmente é feito via acompanhamento por telefone ou por visitas de 

profissionais da área, tais como enfermeiros e médicos. No acompanhamento 

por telefone, o profissional verifica o estado do paciente e o andamento do 

tratamento. Nas visitas domiciliares, além da entrevista, são feitas medições de 
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sinais vitais dependendo do problema do paciente. Essas visitas minimizam a 

demanda por infra-estrutura hospitalar e proporcionam melhor qualidade de 

vida ao paciente. 

Mesmo com todas essas vantagens, as visitas domiciliares ainda 

apresentam alguns problemas: os intervalos entre as visitas são relativamente 

longos, o que promove um monitoramento pontual apenas; existe a 

necessidade do deslocamento de um profissional especializado para a visita, 

fazendo com que muito tempo seja perdido em trânsito, trazendo um custo alto 

de deslocamento e acarretando em uma baixa produtividade por profissional. 

Diante deste cenário, e aliado à expansão do acesso aos meios de 

comunicações por uma fração cada vez maior da população mundial, uma 

nova abordagem mostra-se cada vez mais viável: o Telehomecare [1].  

O Telehomecare é uma aplicação da Telemedicina que promove 

serviços de saúde aos pacientes em suas residências. Por sua vez, 

Telemedicina é o uso de Tecnologia da Informação e Tecnologia de 

Telecomunicações para promover serviços de saúde à distância.  

Nessa abordagem, o paciente pode ter em sua residência, acoplado a 

ele, quando necessário, sensores que monitorem sinais importantes ao seu 

tratamento, tais como glicosímetro, eletrocardiograma, oxímetro, etc., e esses 

sinais podem ser enviados para uma central de monitoramento remota, para 

seu prontuário medico eletrônico, através de um link de telecomunicações. 

Esses dados podem ser armazenados, analisados por softwares e por 

profissionais de saúde, criando-se assim um banco de dados do paciente e um 

monitoramento constante [4]. O paciente pode então ser monitorado no 

conforto do seu lar, aliando a qualidade técnica do tratamento ao convívio 

diário com seus familiares, resultando em uma melhor qualidade de vida.  

Apesar de todos os benefícios esperados, sistemas como esse não são 

fabricados e nem desenvolvidos no Brasil. Em conseqüência, o acesso aos 

equipamentos necessários torna-se difícil e caro. Isso faz com que as 

populações de baixa renda e os programas de saúde pública sejam privados 

dessa tecnologia, já em uso em vários países como Suécia, Estados Unidos da 

América, Reino Unido, Alemanha e muitos outros. 
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1.1. Objetivo 

Uma possível solução para esse problema seria o desenvolvimento de 

uma tecnologia nacional, adequada à realidade do país. Esses fatos motivaram 

a realização deste projeto cujo objetivo é: propor um sistema de monitoramento 

remoto de paciente e construir o protótipo de um equipamento eletrônico que 

se conecta a sensores de sinais vitais presentes na residência do paciente, 

capta os dados desses sensores e os transmite de forma segura para uma 

central de monitoramento.  

1.2. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em 8 capítulos, a contar com esta 

introdução, abordados nos tópicos abaixo. 

• Capítulo 2: Este capítulo apresenta história e conceitos relacionados 

à telemedicina e enquadra este trabalho nesse contexto.  

• Capítulo 3: Este capítulo apresenta as principais tecnologias de 

sistemas embarcados e como as métricas de projeto se relacionam 

com cada uma delas. Esses dados são utilizados para justificar as 

tecnologias utilizadas para implementação do projeto, no capítulo 5.  

• Capítulo 4: Este capítulo apresenta alguns sistemas de 

monitoramento descritos na literatura, que foram analisados para 

definir-se o sistema proposto neste trabalho. 

• Capítulo 5: Este capítulo apresenta o sistema de monitoramento 

proposto neste trabalho e descreve os passos realizados para a 

construção dos protótipos dos equipamentos de monitoramento. 

• Capítulo 6: Neste capítulo é apresentado o estudo de caso realizado. 

Ele relata o uso dos equipamentos construídos no monitoramento de 

taxas glicêmicas, medidas através de um glicosímetro.  

• Capítulo 7: Neste capítulo são apresentadas as conclusões e 

propostas para trabalhos futuros baseados na plataforma descrita 

neste trabalho. 
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2. Telemedicina 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na saúde é 

resultado do esforço para melhoria da qualidade e disponibilidade dos serviços 

médicos bem como na redução dos custos. Os avanços na tecnologia que 

permitiram a comunicação entre lugares distantes um do outro 

desempenharam um impacto definitivo para o desenvolvimento de um novo 

domínio chamado telemedicina [5]. 

2.1. Definição 

A definição sobre o que vem a ser telemedicina vem mudando ao longo 

da história. A primeira definição formal foi feita em 1971 por Bird [6]. Ele 

considerou como telemedicina os aspectos da prática médica realizados sem o 

contato tradicional entre médico e paciente e sim através de transmissões 

audiovisuais. Mais tarde, em 1997, a World Health Organization (WHO) definiu 

telemedicina como a forma de cuidados com a saúde provida por todos os 

profissionais de saúde, utilizando tecnologias de informação e comunicação 

para a troca de dados essenciais ao diagnóstico, tratamento e prevenção de 

doenças, a pesquisa científica e para garantir a continuidade na educação 

médica, em situações onde a distância é um fator crítico [7][8]. 

O grande escopo da utilização das modernas tecnologias de informação 

e telecomunicação na saúde torna difícil a definição de uma descrição única 

sobre telemedicina. Acredita-se até mesmo que esse termo tende a 

desaparecer no futuro [5]. O motivo para isso é a tendência da convergência de 

tecnologias. No futuro não será mais possível dissociar a saúde das 

tecnologias eletrônicas. Os serviços de saúde serão todos baseados no uso de 

tecnologias de informação e comunicação. Assim, não será mais necessário 

existir uma definição para algo que não tem distinção. 

Outro aspecto interessante em meio a essa dificuldade em definir o que 

é telemedicina é o uso, hoje em dia, de uma grande variedade de termos com o 

mesmo significado. Dois exemplos deles são Telesaúde e e-Health [9]. 
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Dessa forma, mais importante do que a definição precisa, é identificar 

quais são os elementos comuns em todas as definições e quais são os 

benefícios que esta tecnologia oferece. Independente da definição escolhida, 

três pilares sempre estão presentes: serviços de saúde, telecomunicações e 

tecnologia de computadores. Os benefícios frequentemente atribuídos como 

conseqüência do uso da telemedicina são: 

• Melhoria do acesso: os cuidados médicos podem ser estendidos 

para áreas isoladas; 

• Redução de custos: do ponto de vista do paciente, justificado 

principalmente pela redução de custos com seu deslocamento em 

busca de tratamento; do ponto de vista dos sistemas de saúde, 

redução nos tempos de internamento; 

• Redução do isolamento: os profissionais de saúde podem se 

comunicar uns com os outros, podem aumentar a freqüência com 

que acompanham seus pacientes e utilizar a tecnologia para dar 

continuidade a educação na área médica; 

• Melhoria na qualidade dos cuidados médicos: o acesso a 

conselhos médicos sempre que necessário faz com que a 

tratamento possa ser guiado com maior continuidade; 

• Melhoria na continuidade da educação médica: a facilidade de 

interagir com outros profissionais de saúde auxilia o 

desenvolvimento do profissional; 

• Uso efetivo dos recursos médicos: o uso da telemedicina 

proporciona maior interação entre os recursos existentes. 

2.2. História 

Os primeiros exemplos da telemedicina estão claramente ligados às 

inovações tecnológicas e todos os exemplos seguintes seguem esse mesmo 

princípio. Inovações como telégrafo e telefone foram rapidamente utilizadas 

para aplicações em saúde, mas o termo telemedicina como um campo do 

conhecimento só veio a ser desenvolvido no final dos anos de 1940 [10].  

Alguns exemplos receberam destaque desde o desenvolvimento do 

termo. Observa-se que eles estão muito ligados às inovações tecnológicas 
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ocorridas durante a história. Em 1948, imagens radiográficas foram enviadas 

de West Chester para a Philadelphia nos EUA através de uma linha telefônica 

[5]. Em outra fase, os desenvolvimentos nessa área coincidem com a 

disponibilidade da TV preto-e-branco nos anos de 1950. Com o 

desenvolvimento dos circuitos fechados de TV (CFTV) a partir de 1955, o 

Instituto Psiquiátrico de Nebraska desenvolveu um link de ida e volta com o 

Norfolk State Hospital, a cerca de 180 km de distância. Esse link foi 

estabelecido em 1964 e ampliado em 1971 [10]. Era utilizado para consultas e 

atividades ligadas à educação.  Em 1967 um link ligou o Boston`s Logan 

International Airport ao Massachusetts General Hospital. Ele permitia a 

transmissão de vídeo e a interação entre os dois lados do link. Era utilizado 

para proporcionar serviços de saúde aos empregados do aeroporto e para 

oferecer atendimentos emergenciais e cuidados médicos aos passageiros. 

Esse link juntamente com o link implementado pelo Instituto Psiquiátrico de 

Nebraska são os primeiros exemplos da interação entre paciente e médico 

utilizando sinais de TV em duas vias. 

Nos anos de 1970, os primeiros satélites comerciais tornaram-se 

disponíveis, e os clínicos logo viram a oportunidade de estender o escopo da 

telemedicina. Um exemplo de aplicações de satélites nessa área inclui o 

programa americano “Alaska Satellite Biomedical Demonstration Program” e 

vários projetos Canadenses que utilizavam o satélite Hermes da NASA, 

lançado em 1976, para prestar serviços a áreas remotas [10]. 

Nessa época, durante a década de 1970 e inicio da década de 1980, 15 

centros nos EUA tinham serviços de telemedicina financiados por fundos 

federais [5]. Durante esse período, os êxitos desses projetos deram indicativos 

de que esses serviços seriam viáveis. O uso de satélites em aplicações de 

telemedicina mostrava grandes benefícios ao promover cuidados médicos à 

pacientes em locais isolados. Ficava claro que as aplicações de telemedicina 

poderiam se valer de uma variedade grande de tecnologias para a realização 

de serviços médicos. Entretanto, a grande maioria dos projetos baseava-se na 

tecnologia analógica de TV, que dependia de grande infra-estrutura e acabava 

se mostrando como uma tecnologia cara. Quando o financiamento do governo 

acabou, a maioria dos projetos não conseguiu sobreviver.  
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Em conseqüência ao fim do financiamento por parte do governo 

americano, tornou-se perceptível a redução no número de referências à 

telemedicina entre o final da década de 1980 e início da década de 1990. 

Durante esse período, entretanto, houve um grande progresso da tecnologia 

digital. A nova tecnologia passou a ser mais barata que a analógica e com isso 

a telemedicina ganhou força novamente. A partir desse momento, o foco passa 

a ser o desenvolvimento de serviços que atinjam áreas rurais e remotas. Na 

década de 1990, o uso de sistemas de informação para a área de telemedicina 

passa a ser prioridade também na Europa. 

Outro marco para o desenvolvimento da telemedicina foi o crescimento 

acelerado da Internet em meados da década de 1990. A internet deu novo 

horizonte a telemedicina em função da sua grande abrangência. Em paralelo, 

novas tecnologias de sistemas móveis e comunicações sem fio eram utilizadas 

em pesquisas destinadas a aplicações médicas. Mais atenção passou também 

a ser dada aos custos de implementação das tecnologias e a qualidade dos 

serviços de saúde. 

2.3. Classificação 

A classificação das práticas da telemedicina tem mudado em 

conseqüência das mudanças tecnológicas. Atualmente, quatro práticas podem 

ser bem identificadas [10], são elas: 

• Teleconsulta; 

• teleducação; 

• telecirurgia; 

• telemonitoramento. 

A consulta é a prática central da clínica médica. Da mesma forma, a 

teleconsulta ocupa lugar de destaque entre as práticas da telemedicina. A 

teleconsulta utiliza recursos de telecomunicações para proporcionar a 

interação, à distância, dos profissionais da saúde, uns com os outros e com os 

pacientes. A finalidade da interação entre médico e paciente é facilmente 

compreendida, já a interação entre os profissionais de saúde tem aplicações 

bastante nobres, uma delas é a segunda opinião. 
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A telemedicina também pode ser útil através da teleducação. Esse termo 

se refere ao uso recursos de telecomunicações para levar material educacional 

da área médica aos profissionais de saúde. Essa é uma área muito importante 

da telemedicina por proporcionar o desenvolvimento dos profissionais de saúde 

através da educação continuada. 

Diferentemente das duas práticas anteriores, a telecirurgia é uma prática 

que ainda está dando os primeiros passos. Existem duas práticas utilizadas 

atualmente. Na mais simples delas, um médico realizando uma cirurgia recebe 

assistência de especialistas que interagem com ele através de uma conexão de 

áudio e vídeo. Essa prática mostra um caráter bastante forte da teleducação. 

A segunda prática consiste na manipulação remota de um braço robótico 

por um médico que está em um lugar diferente do qual a cirurgia está sendo 

realizada. O cirurgião opera uma interface que interpreta seus movimentos e os 

transmite para o braço robótico instalado no local onde a cirurgia está sendo 

realizada. Trata-se de uma operação muito delicada que precisa de muita 

segurança, mas que oferece dois benefícios muito interessantes. O primeiro é 

a precisão nos movimentos, conseguido através da transformação de 

movimentos grandes do médico em movimentos pequenos no braço mecânico. 

O segundo benefício é a ausência do tremor da mão do médico, uma vez que 

os movimentos são realizados por um robô bastante preciso. 

2.3.1. Telemonitoramento 

O telemonitoramento é o uso de recursos de telecomunicações para 

reunir dados, periódicos ou contínuos, do estado do paciente [10]. Com o 

telemonitoramento, o paciente pode estar no hospital, em casa, ou em qualquer 

outro lugar que, ainda assim, seus dados podem ser enviados [11], contanto 

que haja um link de telecomunicações disponível. Essa característica remete 

ao termo telecare. O telecare é uma aplicação da telemedicina que leva 

serviços médicos aos pacientes em suas residências ou em instituições 

supervisionadas. Um termo especial é aplicado quando o telecare é utilizado 

para levar cuidados especificamente à residência do paciente, este termo é 

home telecare [11] ou telehomecare. 
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O processo de aquisição dos dados monitorados pode ser manual ou 

completamente automático. No primeiro caso, o paciente pode anotar os dados 

e transmiti-los para os profissionais envolvidos no seu tratamento através do 

link de telecomunicações. Na abordagem totalmente automática, a aquisição 

dos dados é feita e esses são enviados sem nenhuma interferência do 

paciente. Os dados podem ser enviados em tempo real ou podem ser 

armazenadas e transmitidos no momento mais oportuno. 

Na maioria dos casos, o telemonitoramento é utilizado para determinar 

se é preciso e quando será preciso mudanças no tratamento do paciente. 

Essas mudanças podem ser comunicadas verbalmente, através do telefone, 

por exemplo, ou automaticamente através do sistema de monitoramento. Essa 

abordagem tem se mostrado bastante forte no tratamento de pacientes em 

suas residências, principalmente em casos de hipertensão e diabetes. Uma 

forma bastante interessante do envio automático de mudanças são os avisos 

automáticos indicando a hora de tomar os remédios. O esquecimento em tomar 

os remédios prescritos é um fator que trás instabilidade ao tratamento. 

O telemonitoramento geralmente é bastante aplicado para casos em que 

as condições monitoradas não tendem a ficar críticas em um curto período de 

tempo. Entretanto, esta técnica também é aplicada com sucesso na medição 

de sinais vitais, como aqueles relativos a condições do coração, por exemplo, o 

monitoramento em tempo real de ECGs.  

Como pode ser visto, o telemonitoramento desempenha um papel 

especial no monitoramento de pacientes tratados em suas próprias residências 

(Telehomecare), especialmente idosos, pacientes com doenças crônicas e com 

dificuldade de locomoção. Isso se deve, principalmente, a melhoria na 

qualidade de vida do paciente e a redução de custos do tratamento. 

2.4. Considerações Finais 

Como pode ser observado, a telemedicina está muito associada aos 

avanços tecnológicos, principalmente aqueles relacionados às tecnologias de 

informação e comunicação. Apesar de não existir uma definição única sobre 

telemedicina, todas elas são similares. Seu objetivo é prover assistência 
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médica a distância, utilizando tecnologias de comunicação para levar cuidados 

clínicos remotos a pacientes.  

De forma mais específica, o telehomecare concentra seus esforços em 

promover cuidados clínicos aos pacientes através da inclusão de equipamentos 

dentro da sua residência para tentar suprir a necessidade da presença de um 

profissional de saúde 24h ao seu lado. 

O presente trabalho é um exemplo de um sistema telehomecare que 

utiliza uma das práticas da telemedicina, o telemonitoramento, para aferir as 

condições clínicas do paciente e transmitir automaticamente essas informações 

para Centrais de Atendimento. 

Para isso, esse sistema utilizou-se das tecnologias de sistemas 

embarcados para implementar a lógica de monitoramento e recorreu a 

trabalhos relacionados para definir as tecnologias de comunicação a serem 

utilizadas e outros requisitos importantes para esse tipo de sistema. 
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3. Sistemas Embarcados 

Os sistemas computacionais estão largamente presentes no nosso dia-

a-dia. Uma parte deles é facilmente identificada pela maioria das pessoas, este 

é o caso dos computadores pessoais, laptops, estações de trabalho, 

mainframes e servidores [12]. Essa parte, porém, representa a menor fração 

dos sistemas computacionais existentes. A maior parte deles é representada 

por sistemas computacionais que normalmente passam completamente 

despercebidos pelos usuários, esses são os sistemas computacionais 

embarcados em equipamentos eletrônicos, conhecidos simplesmente como 

sistemas embarcados. 

Os sistemas embarcados são encontrados em uma grande variedade de 

equipamentos utilizados no cotidiano das pessoas. Entre eles estão telefones 

celulares, câmeras digitais, filmadoras, tocadores de MP3, calculadoras; 

equipamentos domésticos como fornos de microondas, secretária eletrônica, 

lavadora de roupas, sistemas de segurança, televisores; equipamentos para 

escritório como aparelhos de fax, copiadoras, impressoras e scanners; 

equipamentos para automação comercial como leitores de cartões e código de 

barras; até mesmo em automóveis, nos sistemas de injeção eletrônica, 

sistemas antitravamento de rodas, alarmes, suspensão ativa, etc. Um usuário 

normalmente possui uma unidade ou mais de computadores pessoais 

enquanto que, mesmo sem perceber, possui dezenas de sistemas embarcados 

[12][13][14].  

Existem algumas características que diferenciam os sistemas 

embarcados de outros sistemas computacionais [13], as principais estão 

descritas abaixo: 

• funcionalidade única: normalmente os sistemas embarcados 

executam uma única tarefa, para a qual foram construídos. Uma 

calculadora funcionará sempre como uma calculadora e sua 

funcionalidade não irá ser alterada, diferentemente dos 

computadores pessoais, onde várias funcionalidades diferentes são 

executadas dependendo do programa que está em execução.  
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• restrições fortes: todos os sistemas computacionais sofrem restrições 

em relação às métricas de projeto. Uma métrica de projeto é uma 

medida da implementação de uma característica do sistema, como 

custo, tamanho, desempenho e consumo de potência. Os sistemas 

embarcados sofrem essas restrições de forma mais dura que em 

outros sistemas computacionais porque estes têm que ser baratos, 

pequenos, consumir pouca potência e ter capacidade de 

processamento suficiente para executar suas tarefas de forma 

eficiente.  

• reativos e tempo real: os sistemas embarcados executam suas 

tarefas em reação a um estímulo do meio e tais tarefas, muitas 

vezes, têm que ser executadas em tempo real, sem atrasos.  Caso 

isso não aconteça poderá ocorrer falha no sistema.  

 

 O projetista de um sistema embarcado precisa desenvolver o sistema 

para executar a funcionalidade para o qual foi proposto respeitando as métricas 

de projeto. Uma métrica de projeto é uma característica mensurável da 

implementação do sistema [14][15]. As mais usadas estão listadas abaixo. 

• NRE cost (nonrecurring engineering cost): Custo de 

Desenvolvimento do Projeto.  

• Custo unitário: é o custo para produção de uma unidade do 

projeto, desconsiderando o Custo de Desenvolvimento do Projeto 

(NRE cost). 

• Tamanho: o espaço a ser ocupado pelo projeto. Em sistemas 

embarcados, o tamanho é normalmente medido em bytes, para 

software, e em portas ou transistores, para hardware. 

• Desempenho: tempo de execução do sistema. 

• Potência: quantidade de potência consumida pelo sistema. Essa 

métrica irá definir o tempo de vida da bateria ou definir o 

dimensionamento do sistema de resfriamento.   

• Flexibilidade: é a capacidade de mudar a funcionalidade do 

sistema sem incorrer em Custo de Desenvolvimento do Projeto 

(NRE cost). 
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• tempo para o protótipo: tempo necessário para que uma versão 

funcional do sistema possa ser produzida, mesmo que mais cara 

e maior que o necessário, para que o sistema seja avaliado e 

refinado. 

• tempo para o mercado (time-to-market): tempo necessário para 

que o sistema seja lançado no mercado. 

• manutenibilidade: capacidade de o sistema ser modificado após 

seu lançamento, especialmente por profissionais que não 

trabalharam na versão inicial do projeto. 

• correção: confiança de que o sistema funciona de acordo com o 

que foi especificado. 

• segurança: uma medida da confiança de que o sistema não 

ocasionará danos. 

Conforme descrito anteriormente, métricas normalmente competem 

umas com as outras e a melhoria de uma pode significar a piora de outras. 

Para que esse problema seja minimizado, o projetista deve conhecer várias 

tecnologias de software e hardware para que ele possa migrar entre elas para 

conseguir os melhores resultados. Algumas dessas tecnologias são descritas 

em seguida.  

3.1. Tecnologia de Processadores 

Tecnologia pode ser descrita como uma maneira de realizar uma tarefa, 

especialmente pela utilização de processos, métodos ou conhecimentos [14].  

Três tipos de tecnologia são centrais para o desenvolvimento de sistemas 

embarcados: tecnologia de processadores, tecnologia de circuitos integrados e 

tecnologia de projeto [14]. 

O termo processador, embora muito empregado para descrever os 

processadores programáveis, está relacionado com qualquer arquitetura de 

engenho computacional.  

A mesma funcionalidade de um sistema pode ser implementada por 

diferentes tipos de processadores, como processadores de propósito geral, 

processadores de propósito específico e processadores de aplicação 

específica. Cada um deles modifica de forma diferente as métricas de projeto. 
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O projetista pode, então, valer-se de usar diferentes processadores para 

melhorar as métricas do sistema.  

3.1.1. Processadores de propósito geral 

Os processadores de propósito geral, ou microprocessadores, são 

desenvolvidos para atender a uma variada gama de aplicações. Isso é possível 

principalmente pela presença de uma memória programável onde o programa 

que define a funcionalidade do sistema é armazenado. A funcionalidade do 

sistema pode então ser modificada simplesmente alterando-se o software 

gravado na memória. Um projetista de sistema embarcado não precisa se 

preocupar com o desenvolvimento do processador de propósito geral, ele 

precisa apenas escrever o programa que traduz a funcionalidade desejada.  

O uso desse tipo de processador pode trazer vários benefícios para as 

métricas do sistema. O tempo para o sistema chegar ao mercado e os custos 

com desenvolvimento são bem reduzidos uma vez que a implementação 

resume-se praticamente ao desenvolvimento de software e nenhum hardware 

digital precisa ser desenvolvido. O custo unitário também é pequeno, pois os 

custos de desenvolvimento do processador são diluídos entre os muitos 

clientes que compram os processadores.  Outro benefício é a flexibilidade, pois 

a funcionalidade do sistema pode ser modificada simplesmente trocando o 

programa que este executa. Um bom desempenho também pode ser atingido 

utilizando-se processadores rápidos, largamente disponíveis no mercado. 

Como já era de se esperar, algumas métricas são desfavorecidas. As 

principais delas são tamanho e potência. Essas métricas são particularmente 

prejudicadas em virtude da quantidade de recursos disponíveis que não 

precisam ser utilizadas, ou seja, mais potência é consumida e mais espaço 

perdido pelo simples fato de o processador não ter sido desenvolvido 

exatamente para a aplicação do projeto. 

3.1.2. Processadores de propósito único 

Processadores de propósito único são circuitos digitais desenvolvidos 

para executar exatamente um programa. Um exemplo desse tipo de 

processador é um decodificador MP3 [16][17]. Um exemplo de decodificador 
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mp3, fabricado pela empresa VLSI, é apresentado na Figura 3.1. Este tipo de 

processador tem a única função de decodificar um arquivo de áudio no formato 

MP3 e gerar o sinal de áudio decodificado.  Como apenas um programa é 

executado, o algoritmo de funcionamento do processador é implementado 

diretamente em lógica digital, não necessitando de memória programável. Essa 

lógica digital pode ser construída através de circuitos digitais customizados ou 

através de circuitos digitais pré-fabricados. As técnicas para desenvolvimento 

de circuitos digitais serão abordadas adiante nesse capítulo. 

 

 
Figura 3.1 - Decodificador MP3 VS1003B 

 

As métricas de projeto são afetadas praticamente de forma 

complementar aos processadores de propósito geral. Desempenho, tamanho, 

potência, e custo unitário para grandes quantidades apresentam números 

melhores enquanto que os custos de desenvolvimento, o tempo para o projeto 

ser lançado no mercado, custo unitário para pequenas quantidades e a 

flexibilidade apresentam números não atrativos.  

3.1.3. Processadores de aplicação específica 

Processadores de aplicação específica são processadores programáveis 

otimizados para o desenvolvimento de sistemas para uma determinada classe 

de aplicações como controle, processamento digital de sinais ou 

telecomunicações [14]. Esses processadores são otimizados com a adição de 

funções comuns a uma classe e pela eliminação de funções pouco utilizadas. 

Eles foram criados para servirem de opção para os projetistas entre os 

processadores de propósito geral e os processadores de propósito específico. 

Esses processadores proporcionam boa flexibilidade, aliado a bom 

desempenho, baixo consumo de potência e tamanho reduzido. Um problema 

encontrado no uso desse tipo de processador é que os compiladores nem 

sempre exploram bem as funcionalidades adicionais encontradas. Assim, 
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algumas partes do projeto têm que ser implementadas em assembly, o que 

aumenta o tempo para o projeto ser lançado no mercado e os custos com o 

desenvolvimento do projeto. 

Os principais processadores de aplicação específica conhecidos são os 

microcontroladores e os processadores de sinais digitais (Digital Signal 

Processor - DSP) [18]. Os microcontroladores são processadores otimizados 

para uso em tarefas de controle. Essas tarefas caracterizam-se pelo acesso a 

sinais de um único bit, e por ser desnecessário o processamento de grandes 

massas de dados. Assim esses processadores têm características que 

permitem acesso a informações de um único bit e normalmente têm 

adicionados periféricos úteis a esta classe como temporizadores, contadores, 

conversores analógico-digital e moduladores por largura de pulso. Por estarem 

presentes em um único chip, esses processadores são menores e custam 

menos do que um sistema discreto para a mesma função. A Figura 3.2 

apresenta um microcontrolador muito popular, o 8051, neste caso, fabricado 

pela Silicon Labs. 

 

 
Figura 3.2 - Microcontrolador 8051 

 

Os processadores de sinais digitais são utilizados para o processamento 

de sinais analógicos digitalizados, principalmente os de áudio e vídeo. O 

processamento de sinais digitais é caracterizado pelo uso de tarefas como 

filtragem e transformações. Essas tarefas normalmente exigem processamento 

matemático intensivo, como acontece nas operações de multiplicação e adição 

e nos deslocamentos e adição. Para que essas tarefas sejam executadas com 

bom desempenho, esses processadores apresentam unidades que realizam 

multiplicação e adição em um único ciclo de máquina. Para facilitar também a 

manipulação da grande quantidade de dados que precisa ser computada, 

unidades que fazem a transferência de dados de um local para outro, 
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independente do processador, também estão presentes [18]. Um exemplo de 

DSP pode ser visto na Figura 3.3, o TMS320 da Texas Instruments. 

 

 
Figura 3.3 - DSP TMS320 

3.2. Circuitos Integrados 

Outra forma de se implementar sistemas embarcados é o 

desenvolvimento de circuitos específicos para determinado sistema, seja digital 

ou analógico. Estes circuitos podem ser desenvolvidos através de diferentes 

tecnologias, tais como:  

3.2.1. Tecnologia Full-Custom 

Na tecnologia full-custom [19], todas as camadas são desenvolvidas 

pelo projetista. Os transistores são posicionados, dimensionados e interligados 

para gerar as máscaras que serão enviadas para fabricação do circuito 

integrado. Esta tecnologia é caracterizada por um alto custo de 

desenvolvimento de projeto e um tempo alto para lançamento do produto no 

mercado. Em contrapartida, consegue-se alto desempenho, menor tamanho, 

menor consumo de potência e menor custo unitário em larga escala.  

3.2.2. Tecnologia Semicustom ASIC 

Na tecnologia semicustom [19] as camadas inferiores já estão prontas, 

ou seja, os transistores e as portas lógicas já estão construídos.  O trabalho 

restante é interligar as portas lógicas para formar a funcionalidade desejada. O 

circuito integrado dessa tecnologia consiste de uma matriz de portas lógicas ou 

células interligadas de forma apropriada. As duas tecnologias semicustom mais 

difundidas são Gate Array e Standard Cell. Na primeira, o projetista tem 

liberdade de posicionar a porta lógica em qualquer região do chip, já na 

segunda, existem regiões pré-determinadas para o posicionamento das portas 



 

 

18 

 
 

lógicas e regiões pré-determinadas também para roteamento dos fios que 

interligam as portas como pode ser visto na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 - Principais Tecnologias Semicustom 

 

A tecnologia semicustom apresenta um custo de desenvolvimento bem 

menor que a tecnologia fullcustom ainda com um baixo consumo de potência, 

pequeno espaço ocupado e bom desempenho. Entretanto, ainda é uma 

tecnologia que demanda muito tempo para desenvolvimento. 

3.2.3. Programmable Logic Device (PLD) 

Na tecnologia dos dispositivos lógicos programáveis, todas as camadas 

já estão prontas. O trabalho do projetista é o de apenas ligar ou desligar 

chaves que conectam as portas lógicas do circuito. Esta conexão é feita 

através de circuitos de programação, controlados por ferramentas de CAD, 

especiais, instaladas em um computador [20][21]. Neste caso, as 

funcionalidades do sistema podem ser testadas no chip durante a 

implementação e um tempo muito grande pode ser economizado com a 

eliminação do tempo de espera pela fabricação do chip. 

As tecnologias de PLDs são divididas em dois tipos: simples e 

complexos. Os simples são formados por matrizes programáveis de portas 

lógicas bastante simples, como portas E e portas OU. Os circuitos complexos 

apresentam estruturas lógicas mais complexas, envolvendo CPUs, módulos 

DSPs, etc. tornando possível a realização de projetos igualmente complexos. O 

tipo de dispositivo lógico programável complexo de maior relevância no 

mercado é o field programmable gate array (FPGA)[21]. Sua arquitetura pode 

ser observada na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Arquitetura FPGA 

 

Os dispositivos lógicos programáveis, embora apresentem um alto custo 

unitário e sejam mais lentos que os dispositivos com tecnologia full-custom e 

semi-custom, apresentam um custo de desenvolvimento de projeto muito baixo, 

podem consumir menos potência que CPUs convencionais e, ainda 

apresentam bom desempenho. Esses fatores tornam esses dispositivos uma 

ótima opção para a prototipação rápida de projetos.     

3.3. System-on-a-programmable-chip (SOPC) 

Com o aumento acelerado da capacidade dos FPGAs, contendo tanto 

grandes quantidades de memória como de elementos lógicos, os projetistas 

ganharam a possibilidade de utilizarem processadores de propriedade 

intelectual (IP) e hardware customizado, para desenvolverem sistemas em um 

único chip, conhecidos como system-on-chip (SOC). Esses sistemas podem 

ser implementados em dispositivos PLDs. Quando isso acontece essa 

abordagem é conhecida como system-on-a-programmable-chip (SOPC) [22]. 

Um exemplo de SOPC pode ser visto na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Exemplo de SOPC 

 

Neste contexto, os processadores se apresentam como componentes 

indispensáveis na maioria dos sistemas. Esses processadores podem ser 

classificados como rígidos ou como flexíveis [23]. Essa classificação diz 

respeito ao nível de flexibilidade e configurabilidade desses componentes. Um 

processador flexível permite maior configurabilidade, mas possui menor 

desempenho que um processador rígido. 

Os processadores rígidos são embarcados em uma pastilha dedicada de 

silício e dessa forma não podem ser configurados. Já os processadores 

flexíveis utilizam os elementos lógicos programáveis dentro do FPGA para 

implementar o processador. Isso permite que os projetistas configurem 

tamanho de memória, número e tipo dos periféricos, funcionalidades da 

unidade lógica aritmética (ULA). Em contrapartida, os processadores flexíveis 

conseguem freqüências de clock menores e consomem mais potência que os 

processadores rígidos.  

Uma abordagem intermediária entre as duas descritas acima é a adição 

de um processador rígido, dentro do FPGA. Essa abordagem permite ganhos 

na economia de potência do sistema e no aumento da freqüência de clock e 

obter também maior flexibilidade, uma vez que os elementos lógicos dentro do 

FPGA podem ser utilizados para desenvolver periféricos para o processador. 

Exemplos dessa abordagem estão disponíveis no mercado. Este o caso do 
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processador ARM [24], embarcado na família APEX 20KE [25] de FPGAs da 

Altera [26] e do processador PowerPC [27] embarcado na família Virtex-II Pro 

de FPGAs da Xilinx [28]. 

Mesmo apresentando melhor desempenho, os tradicionais sistemas em 

um único chip baseados em circuitos integrados de aplicação especifica 

(Application-Specific Integrated Circuit - ASIC) apresentam custos elevados de 

desenvolvimento e tempos altos de retorno do investimento.  

Para projetos de sistemas de pequena e média quantidade de produção, 

os sistemas em um único chip configurável em FPGAs se mostram como uma 

abordagem fácil, rápida e mais econômica [22]. 

3.3.1. Fluxo de desenvolvimento SOPC 

O fluxo tradicional para desenvolvimento de SOPCs em FPGAs das 

ferramentas de CAD comerciais, de forma simplificada, inicia-se com a entrada 

da descrição do projeto em uma linguagem de descrição de hardware 

(hardware description language - HDL) ou de um esquemático, passa pelas 

etapas de síntese, place and route e termina com a programação do FPGA. 

Os fabricantes de FPGAs disponibilizam ferramentas de CAD para o 

desenvolvimento de sistemas para os seus produtos. Essas ferramentas, além 

de guiarem o projetista na execução das etapas do fluxo de desenvolvimento, 

possuem recursos auxiliares ao desenvolvimento do projeto. Alguns dos 

recursos recorrentes são os processadores flexíveis e suas ferramentas de 

configuração.  

As ferramentas de configuração permitem a customização do 

processador para um determinado projeto. Parâmetros como largura do 

barramento de dados, memória, espaço de endereçamento de memória e 

periféricos podem ser configurados através de uma interface gráfica com o 

usuário e, em seguida, a ferramenta pode gerar uma descrição HDL do 

processador ou um arquivo contendo sua netlist. 

Uma vez que o processador foi gerado, ele pode ser instanciado em um 

HDL ou em um esquemático do projeto. Em seguida, o projeto completo do 

sistema, incluindo o processador gerado e toda lógica complementar do 

sistema, é compilada utilizando o fluxo normal de desenvolvimento da 
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ferramenta de CAD. Finalmente, o FPGA pode ser programado com o arquivo 

resultante da compilação. Nessa etapa, o desenvolvimento do hardware está 

completo e a quantidade de recursos do FPGA a ser utilizada está definida. 

 

3.4. Considerações Finais 

Como foi observado, os sistemas embarcados estão presentes em uma 

variedade imensa de equipamentos. Isso também ocorre para equipamentos 

médicos. Esses sistemas possuem características muito particulares. 

Normalmente, possuem funcionalidade única, sofrem restrições fortes sobre 

suas métricas de projeto, são reativos e, muitas vezes, tempo real. 

As métricas de projeto são características mensuráveis da 

implementação de um sistema e devem ser levadas em consideração antes de 

se iniciar um projeto. O projeto, aqui descrito, considerou as métricas descritas 

nesse capítulo e identificou as seguintes restrições: os custos de 

desenvolvimento do projeto e de produção do equipamento resultante devem 

ser baixos para que eles não inviabilizem o desenvolvimento do sistema; os 

equipamentos devem ter desempenho suficiente para suportar a pilha de 

protocolos utilizados pelas tecnologias de comunicação; devem consumir 

pouca potência para privilegiar a mobilidade; o tempo para produção do 

protótipo deve ser reduzido para que o trabalho possa ser validado em tempo 

hábil; a manutenibilidade deve ser grande para permitir futuras melhorias e 

correções; deve ser correto; não ocasionar danos; e é desejável que os 

equipamentos sejam pequenos e com pouca flexibilidade para que eles não 

sejam utilizados para outras aplicações além da aplicação médica. 
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4. Trabalhos Relacionados 

Muitos grupos de pesquisa vêm dedicando esforços ao estudo das redes 

de comunicações aplicáveis ao sistema de saúde, levando-se em consideração 

fatores diversos, tais como: disponibilidade, segurança, taxa de transmissão, 

entre outros. O presente trabalho faz parte do esforço do grupo de pesquisa em 

Telehomecare do Centro de Informática da UFPE em desenvolver um sistema 

completo de Telehomecare e tem particular interesse no estudo das 

tecnologias de informação e comunicação aplicáveis. 

Algumas soluções em redes para esse problema estão descritas na 

literatura. Herzog & Lind [1] exploraram a influência das tecnologias de rede 

nas aplicações de Telehomecare, especificamente as tecnologias com e sem 

fio que conectam os sensores localizados na casa do paciente a uma central 

de Telehomecare.  

Nesse trabalho, as tecnologias com e sem fio foram estudas em termos 

de usabilidade e segurança, levando-se em consideração a premissa de que o 

sistema tem que ser de fácil uso para pacientes, família, profissionais de saúde 

e de que as informações dos pacientes têm que ser manipuladas de forma 

segura.  

Usabilidade reflete todos os fatores que estão relacionados com a 

satisfação dos pacientes e/ou profissionais de saúde envolvidos. Nesse 

aspecto, procurou-se responder algumas perguntas. O quanto à tecnologia 

dificulta ou é invasiva para a vida do paciente? Quão difícil ou arriscado é 

utilizá-la? Quanto espaço é necessário? Pode, uma tecnologia em particular, 

ser utilizada em qualquer lugar? 

A segurança foi analisada em relação aos seguintes fatores: 

confidencialidade, integridade e disponibilidade. As seguintes perguntas estão 

relacionadas: Existe uma tecnologia mais adequada do que as outras para 

preservar a privacidade dos dados do paciente? Existe uma tecnologia mais 

adequada do que as outras para garantir a integridade e a disponibilidade dos 

dados transmitidos? 
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O estudo considerou como tecnologia com fio, aquela em que a unidade 

de processamento é conectada a uma rede com fio (linha telefônica, ISDN, 

modem a cabo, etc.). Tecnologia sem fio foi definida como aquela em que a 

conexão é feita via um link de rádio, sendo que esse link não necessita ligar a 

casa do paciente à central diretamente.  

Outro aspecto levado em consideração foi se o endereço IP utilizado 

pela interface da unidade de processamento é fornecido por um Provedor de 

Serviço de Internet (Internet Service Provider - ISP) ou atribuído pela central de 

monitoramento. Isso define a diferença técnica entre uma solução Internet e 

Intranet. 

As soluções com fio analisadas foram: a rede de telefonia pública 

comutada (Public Switched Telephone Network - PSTN) [29], ISDN [30], xDSL 

[31], modem via cabo e banda larga via rede elétrica. Dentre as conexões sem 

fio, foram avaliadas: a tecnologia de transmissão de dados do sistema GSM 

[32], as tecnologias da segunda geração (General Packet Radio Services – 

GPRS [32] e Enhanced Data rates for GSM Evolution – EDGE [32]) e a 

tecnologia 3G com a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 

[33]. 

Em relação à tecnologia Internet e Intranet, as tecnologias xDSL, 

modem via cabo e banda larga via rede elétrica suportam apenas acesso à 

central via Internet. Se a central de monitoramento for projetada de tal forma 

que só permita acesso à rede por parte dos integrantes de Intranet, um servidor 

na rede terá que desempenhar o papel de um servidor de Virtual Private 

Network (VPN) [34].  

De outro modo, as conexões discadas das redes telefônicas, ISDN e 

GSM podem ser utilizadas tanto com a Internet quanto com a Intranet. Isso 

acontece porque é possível discar, tanto para um ISP quanto para a central de 

monitoramento diretamente. 

Em resumo, a rede menos restritiva avaliada pelos autores é a rede 

GSM. Essa tecnologia é limitada apenas pela disponibilidade regional. Foi 

escolhida por poder ser utilizada tanto com a Internet como com a Intranet, por 

ser uma solução fácil de usar e por requerer um mínimo de cabos conectados. 

Além disso, é uma tecnologia que pode ser transferida facilmente de um 

paciente para outro. O seu único inconveniente é sua taxa de transmissão 
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relativamente baixa, porém considerada aceitável, de 38,4 kbps. A rede 

telefônica foi considera a segunda melhor opção. 

Em relação à segurança, nenhuma das soluções foi considerada melhor 

que as outras. De qualquer forma, a criptografia dos dados pode ser realizada 

pela aplicação do usuário qualquer que seja a tecnologia escolhida. 

O trabalho descrito por Halteren, et al [35] descreve o sistema 

MobiHealth. Este é um sistema de monitoramento totalmente móvel fundado 

pela Comissão Européia. O sistema monitora o paciente sem interferir na sua 

mobilidade. O paciente veste um sistema de monitoramento leve, totalmente 

personalizado (wearable computer), levando-se em conta as suas 

necessidades. Esse sistema é denominado MobiHealth BAN (Body Area 

Network). Desta forma, pacientes que necessitam ser monitorados por 

períodos longos ou curtos não precisam estar no hospital para isso. Com esse 

sistema o paciente estará livre para realizar suas atividades diárias enquanto 

está sendo monitorado. 

O ponto central da Mobihealth BAN citada acima é a sua Unidade Base 

Móvel (Mobile Base Unit - MBU). Essa unidade concentra as informações 

coletadas pelos sensores e as transmite para uma central de monitoramento 

através de GPRS ou UMTS.  

Nesse trabalho, a primeira pergunta trabalhada foi se as gerações 2.5G 

e 3G das tecnologias de comunicações poderiam suportar o sistema 

MobiHealth, ou seja, se seria possível um sistema de monitoramento móvel. 

Para trabalhar essa pergunta foram organizados nove testes em quatro países 

da Europa. Esse estudo buscou identificar limitações ou defeitos do sistema de 

comunicações estabelecido e tinha o interesse claro em avaliar as tecnologias 

2.5/3G e não a validade clínica do novo sistema. 

Os testes foram selecionados para testar faixas de taxa de transmissão 

para diferentes requisitos, sendo elas: baixa (menor que 12kbps), média (12-24 

kbps) e alta (maior que 24 kbps); e para testar também aplicações de tempo-

real (como o envio de alarmes ou sinais vitais em situações críticas) e 

aplicações não tempo-real (como o envio de uma informação agendada). 

Foi feito um teste do sistema na região de Twente na Holanda em que o 

MobiHealth era o único usuário do sistema UMTS. O teste foi feito utilizando-se 

um carro em movimento e a qualidade da comunicação foi atestada 
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conseguindo-se manter uma conexão com a capacidade nominal de 64 kbps 

(tanto para download como para upload) sob diferentes velocidades do veículo 

e mesmo ao cruzar limites de células do sistema. As velocidades de 64 kbps 

para upload e a de 384 kbps para download para uma estação fixa estavam 

igualmente disponíveis e estáveis dentro da área de cobertura. 

Um problema importante foi encontrado tanto na rede GSM quanto na 

UMTS. As redes públicas foram projetadas para aplicações onde o usuário final 

é um consumidor de informações, isto é, o usuário envia uma quantidade 

pequena de dados e recebe uma grande quantidade de informação. O sistema 

MobiHealth, entretanto é baseado no fluxo contrário, o usuário final é o 

produtor de informações, não o consumidor. O sistema público atual e os 

terminais baseados nele não foram desenvolvidos para permitir um tráfego de 

informações alto partindo do usuário final. Esse fato limita a taxa de 

transmissão do sistema MobiHealth. 

Outra iniciativa descrita por Delsing, Lindgren e Ostmark [36] é tornar 

cada sensor acessível diretamente pela Internet. A abordagem desse trabalho 

não é a de um sistema que envia dados coletados para um servidor em uma 

central de monitoramento e sim o próprio sensor funcionar como um servidor 

de informações dos dados coletados. É como se cada sensor se tornasse um 

nó na Internet. 

Nesse projeto, o sensor é ligado a um microprocessador rodando um 

sistema operacional de tempo real e uma pilha TCP/IP. Como as 

implementações tradicionais de TCP/IP requerem uso extensivo da CPU e 

recursos de memória e, como normalmente dispositivos com poucos recursos 

são utilizados para aplicações móveis em virtude do tamanho do dispositivo e 

do consumo de energia, optou-se por utilizar uma pilha TCP/IP especial, 

otimizada para reduzir uso desses recursos.  Com isso, o sistema tornou-se 

apto a se conectar a internet.  

Para isso, no entanto, era necessário utilizar uma tecnologia de 

comunicação existente. Dessa forma, o projeto procurou qual dentre as redes 

disponíveis seria mais adequada para comunicação de dispositivos de tamanho 

reduzidos. Para essa avaliação, os critérios de seleção utilizados foram: 

cobertura, distância do link sem fio, baixa potência no nó sem fio e banda de 

dados. Dentre as redes consideradas, a escolhida foi a rede GSM/GPRS. 
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Definida a rede, uma interface com usuário baseada na web foi 

desenvolvida em HTML, applets Java e scripts cgi para que os dados dos 

sensores fossem acessados através da web utilizando-se um browser WWW 

padrão, eliminando assim a necessidade de protocolos e aplicações 

proprietárias.  

Esse sistema foi testado na Suécia, Alemanha, Portugal, EUA e Suíça. 

Os testes confirmaram que o sistema permite satisfatoriamente o 

monitoramento online pela internet utilizando-se a conectividade GPRS dentro 

da área de cobertura. Um obstáculo relacionado à tecnologia GSM é o fato das 

operadoras de telefonia móvel priorizarem o tráfego de voz em detrimento do 

tráfego de dados. 

O trabalho descrito em Britton, et al [37] relata um projeto piloto 

realizado pela University Home Care (UHC) nos EUA em conjunto com outras 

instituições com o objetivo de testar a tecnologia, determinar a aceitação do 

sistema pelas partes envolvidas e identificar antecipadamente dificuldade de 

implementação do sistema proposto. O público alvo do sistema foi constituído 

por pacientes com diagnóstico de doenças crônicas e pacientes que recebiam 

múltiplas visitas por dia. 

O sistema em questão utilizou como infra-estrutura de comunicação 

para a transmissão de dados, o sistema telefônico. Ele foi utilizado para 

transmitir voz, dados, gráficos e vídeo entre a casa do paciente e a central de 

monitoramento. Uma vez que esses dois pontos estavam conectados, os 

pacientes podiam ver e ouvir os profissionais de saúde na central de 

monitoramento e os profissionais podiam ver, ouvir o paciente e ainda tirar 

fotos. 

O projeto piloto superou uma série de problemas com o sistema 

telefônico, sendo o principal deles a interferência das chuvas no serviço e 

alguns problemas no software utilizado. Mesmo com todas essas dificuldades, 

o piloto demonstrou de forma satisfatória a necessidade da existência da 

tecnologia de Telehomecare e a satisfação em relação à nova tecnologia por 

parte dos pacientes. Além disso, observou-se uma redução de custos, tanto do 

lado do paciente quanto do lado da prestadora de serviços. Esse sistema 

demonstrou a viabilidade técnica do sistema, mesmo utilizando uma tecnologia 
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simples como a telefônica, e o seu sucesso proporcionou a continuação do 

projeto.  

Além do estudo das tecnologias de telecomunicações para aplicações 

de Telehomecare, outros aspectos relacionados à viabilidade do uso dessa 

tecnologia são abordados na literatura. Uma preocupação recorrente é com a 

infra-estrutura que deverá existir na casa do paciente para a instalação dos 

equipamentos e o quanto esses interferem no cotidiano dos mesmos. Outro 

fator muito relevante quando se trata do uso das tecnologias mais recentes por 

idosos é quanto à usabilidade. 

Uma preocupação de Herzog & Lind [1] é a de que qualquer que seja a 

tecnologia escolhida é importante que a unidade de processamento instalada 

na casa do paciente seja utilizada apenas pela aplicação de Telehomecare. 

Utilizar computadores pessoais de propósitos múltiplos aumenta o risco da 

unidade de processamento ser utilizada para outras tarefas (jogos, buscas na 

internet, aplicativos de escritório) que podem interferir na aplicação médica por 

apagarem ou modificarem arquivos da aplicação médica ou por consumirem 

recursos da UCP (Unidade Central de Processamento), disco rígido, memória 

RAM e banda de transmissão. 

Um exemplo do problema gerado pela não observação do conceito 

acima é descrito em Dansky [4]. Uma enfermeira descobriu em um 

equipamento de telehomecare baseado em computador pessoal, que existia 

um jogo que havia sido instalado pelo neto do paciente. Esse jogo estava 

causando mau funcionamento do software de monitoramento do paciente. 

Atenção especial deve ser dada ao espaço ocupado pelo equipamento.  

Todos os fios devem ser mantidos fora do trajeto realizado pelo paciente dentro 

da residência, para evitar acidentes. O equipamento deve ser o menor 

possível, pois espaço pode ser problema para a residência de muitos pacientes 

[4]. 

4.1. Considerações Finais 

O estudo dos trabalhos relacionados mostra uma tendência ao uso de 

tecnologias sem fio e também da Internet para as aplicações de 

telemonitoramento. As tecnologias sem fio promovem boa mobilidade e 



 

 

29 

 
 

usabilidade e a Internet aumenta a abrangência geográfica dos sistemas além 

de torná-los mais baratos, uma vez que o sistema aproveita a infra-estrutura 

disponível dessa rede.  

Esses trabalhos se preocuparam com o estudo da viabilidade técnica da 

utilização de algumas tecnologias de comunicações, mas a utilização dessas 

tecnologias depende da infra-estrutura presente em cada região e, portanto, 

elas não podem ser consideradas universais. 

O trabalho aqui descrito procurou seguir as tendências apontadas nesse 

capítulo e, ao mesmo tempo, preocupou-se em apresentar alternativas para 

tornar flexível a escolha da tecnologia mais adequada para cada caso. A 

definição da tecnologia mais adequada está ligada principalmente ao custo-

benefício da solução. 
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5. O Sistema de Monitoramento 

O objetivo desse trabalho foi a construção do protótipo de um sistema 

para monitoramento remoto de sinais vitais de pacientes a partir de suas 

residências. Esse sistema consiste do desenvolvimento de um sistema 

embarcado que coleta dados de sensores que medem sinais vitais de um 

paciente e os transmitem para uma central de monitoramento remoto. Estes 

dados, uma vez recebidos por esta central, podem ser armazenados, 

analisados e disponibilizados aos profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento do paciente. 

Para que esse objetivo fosse alcançado, foi proposto o sistema 

mostrado na Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 – Diagrama de blocos do Sistema 

 

Esse sistema consiste das unidades abaixo. 

• Sensores: dispositivos que medem sinais vitais do paciente e os 

transmitem para uma unidade de monitoramento. 
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• Unidade de Monitoramento (UM): unidade que recebe os dados 

gerados por todos os sensores utilizados por um paciente e os 

transmite para a central de monitoramento. 

• Central de Monitoramento (CM): unidade central que recebe os 

dados de todas as Unidades de Monitoramento, armazena, 

analisa e disponibiliza esses dados para os profissionais de 

saúde envolvidos no tratamento do paciente.   

• Unidade de Consulta (UC): unidade utilizada pelos profissionais 

de saúde para realizar consultas a dados de um paciente 

armazenados na Central de Monitoramento. 

Para a comunicação dessas unidades, as interfaces, listadas abaixo, 

foram previstas: 

• Interface sensor/UM: interface que interliga um sensor a uma 

Unidade de Monitoramento. 

• Interface UM/CM: interface que interliga uma unidade de 

monitoramento a uma central de monitoramento. 

• Interface UC/CM: interface utilizada para consultas da Unidade 

de Consulta à Central de monitoramento. 

Este trabalho teve por objetivo principal a implementação da Unidade de 

Monitoramento por esta ser o elemento mais importante para proporcionar a 

comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde. Outras partes do 

sistema proposto foram implementadas com um conjunto mínimo de 

funcionalidades, apenas para que fosse possível realizar a validação do 

trabalho. 

5.1. Unidade de Monitoramento 

Conforme descrito acima, a Unidade de Monitoramento tem o objetivo 

de receber os dados de cada sensor utilizado pelo paciente através da 

interface sensor/UM e transmitir esses dados para a central de monitoramento 

através da interface UM/CM. 

Para a implementação desta unidade buscou-se unir as melhores 

características dos sistemas estudados. Dessa forma as seguintes premissas 

foram tomadas como guia durante o desenvolvimento desse projeto: 
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• O sistema deve proporcionar facilidade de uso a pacientes, família e 

profissionais de saúde; 

• O sistema deve proporcionar mobilidade aos pacientes durante o 

monitoramento; 

• Os equipamentos utilizados devem interferir minimamente no dia-a-dia 

dos pacientes; 

• A unidade de processamento de informação deve ser utilizada apenas 

para a aplicação de Telehomecare; 

• Utilização da Internet como meio de comunicação entre a casa do 

paciente e a central de monitoramento. 

A partir destas premissas e com o objetivo de tornar o sistema o mais 

abrangente possível, atendendo à diferentes necessidades dos usuários, 

planejou-se uma modificação no sistema proposto com criação de dois tipos de 

Unidade de Monitoramento, a saber: Unidade Fixa de Monitoramento (UFM) e 

Unidade Móvel de monitoramento (UMM). O sistema definitivo pode ser visto 

na Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 – Diagrama de Blocos do sistema com dois tipos de unidade de 

monitoramento: a) UFM e b) UMM. 
 

A Unidade Fixa de Monitoramento foi projetada para se ter um custo 

menor de produção e um custo igualmente baixo de operação. Como o nome 

sugere, esta unidade deve ser instalada em local fixo na casa do paciente. 

Já a Unidade Móvel de Monitoramento teve como preocupação 

proporcionar um alto grau de mobilidade ao paciente, não restringindo o seu 
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monitoramento apenas aos momentos em que ele está em casa, mas também 

durante algumas atividades externas, dependendo da viabilidade. 

As próximas seções descrevem em detalhes a construção de cada uma 

das duas Unidades de Monitoramento. 

5.1.1. Unidade Fixa de Monitoramento 

Como foi descrito acima, esta Unidade de Monitoramento teve como 

objetivo principal a construção de um sistema embarcado de baixo custo, para 

que esta solução fosse capaz de atender ao maior número de pessoas 

possível. Baseado nas considerações feitas no capítulo 3 sobre as principais 

tecnologias para a construção de sistemas embarcados, optou-se pela 

utilização de um processador de propósito geral para a construção da Unidade 

Fixa de Monitoramento. 

Esta escolha foi baseada no baixo custo unitário em pequenas 

quantidades dos processadores de propósito geral, no baixo custo para 

desenvolvimento do projeto, na grande flexibilidade garantida através do 

desenvolvimento de software e pelo bom desempenho que o sistema pode 

oferecer com a escolha de um processador adequado. 

Na tentativa de acelerar o desenvolvimento dessa unidade, optou-se 

pela utilização de um sistema operacional embarcado. Os sistemas 

operacionais têm a vantagem de proporcionar uma série de serviços que 

podem ser utilizados como suporte para o desenvolvimento de aplicações e 

diminuir o número de linhas de código necessárias, fazendo com que o custo 

de desenvolvimento seja menor do que aquele sem a utilização de um sistema 

operacional. A utilização de um sistema operacional não implica 

necessariamente no aumento do custo unitário do produto por conseqüência do 

pagamento de licenças, uma vez que existem boas opções de sistemas 

operacionais gratuitos. Por essas razões, a maioria dos sistemas embarcados 

complexos utiliza um sistema operacional embarcado [22]. 

Outro fator determinante para a utilização de um sistema operacional foi 

a necessidade de acesso à internet pela Unidade de Monitoramento. O uso da 

internet é dependente da pilha de protocolos TCP/IP [34][38][39][40]. Esta é 

uma pilha bastante complexa e que demanda muito esforço para ser 
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implementada. Em contrapartida, ela é largamente suportada pela maioria dos 

sistemas operacionais.  

A escolha da internet para a comunicação entre a Unidade de 

Monitoramento e a Central de Monitoramento, além de ter sido influenciada 

pelos sistemas existentes estudados, mostra-se como uma escolha natural em 

vista a grande importância dessa rede para a comunicação mundial. Hoje, todo 

tipo de serviço acaba se beneficiando da internet de alguma forma. Bancos, 

telefonia, televisão, rádio, locadoras, redes de restaurantes; vários segmentos 

de mercado fazem uso da internet para a realização de alguma de suas 

atividades. No sistema aqui trabalhado, isso não é diferente. Este se beneficia 

por não ter que implementar uma rede proprietária, o que estaria além do 

escopo do mesmo, e também pela grande abrangência da internet, que permite 

alcance mundial ao projeto.  

Ainda com o pensamento em desenvolver o sistema embarcado com 

agilidade, procurou-se utilizar uma plataforma que permitisse a prototipação 

rápida do sistema. De acordo com o descrito no capítulo 3, a tecnologia mais 

adequada e, por este motivo, adotada foi a utilização de um dispositivo lógico 

programável. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a decisão seguinte foi 

natural. Os dispositivos lógicos programáveis abrem espaço para a 

implementação de um sistema em um único chip programável. Então, a 

decisão seguinte foi: utilizar a tecnologia de sistema em único chip programável 

para proporcionar maior flexibilidade no desenvolvimento do sistema e trazer 

possibilidade de testar as arquiteturas necessárias sem ter necessariamente 

que desenvolver uma nova placa de circuito impresso para isso. 

Em resumo, um conjunto relativamente grande de boas tecnologias foi 

escolhido com o objetivo de agilizar o desenvolvimento da Unidade Fixa de 

Monitoramento. Segue, abaixo, um resumo das escolhas realizadas: 

• Utilização de dispositivo lógico programável para a prototipação 

rápida do sistema; 

• Utilização da tecnologia de sistemas em um único chip 

programável; 

• Utilização de um processador de propósito geral, como principal 

elemento do sistema embarcado; 
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• Utilização de um sistema operacional embarcado para rodar 

sobre o processador escolhido. 

O primeiro passo para a materialização dessas escolhas foi a definição 

de qual dispositivo lógico programável utilizar. Em virtude da complexidade do 

sistema, a melhor opção disponível foi a utilização de um FPGA. Dispositivos 

como estes normalmente operam em uma freqüência alta e demandam 

cuidados especiais na confecção de placas de circuito impresso. Optou-se 

assim pela utilização de um kit de desenvolvimento, que, além de evitar esses 

problemas, ainda conta normalmente com boa documentação disponível. O kit 

de desenvolvimento escolhido foi a placa DE2 [41], da Altera. O principal fator 

que contribuiu para a escolha desse kit foi o fato de o Centro de Informática da 

UFPE fazer parte do Programa Universitário da Altera. Esse fator foi de 

fundamental relevância para facilitar o acesso às licenças das ferramentas 

necessárias e aos kits de desenvolvimento. Além disso, o desenvolvimento do 

trabalho pode ser auxiliado por contar com um grande número de alunos do 

CIn que já dominavam as ferramentas e kits desenvolvimento da altera, 

inclusive a placa DE2 que estava disponível na instituição.    

 

5.1.1.1. O kit de desenvolvimento DE2 

A DE2 é um kit de desenvolvimento e um kit educacional, projetado para 

o ensino de lógica digital, organização de computadores e FPGAs. Este kit 

conta com um FPGA Cyclone® II [42] da Altera, que oferece o estado da arte 

em tecnologia, adequada tanto ao uso em laboratórios nas universidades, 

como na realização de uma vasta gama de aplicações e no desenvolvimento 

de sistemas digitais sofisticados. 

A lista a seguir relaciona de forma geral os recursos disponíveis no kit de 

desenvolvimento: 

• FPGA Cyclone II com 35000 elementos lógicos; 

• 4 botões sem retenção; 

• 18 chaves; 

• 9 LEDs verdes e 18 vermelhos; 

• 8 displays de 7 segmentos; 
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• USB Blaster para programação; 

• SDRAM de 8MB (1 M x 4 x 16); 

• SRAM de 512kB;  

• Memória Flash de 4MB; 

• Soquete para cartão SD; 

• RS232 transceiver com conector de 9 pinos; 

• Conector OS/2 para mouse ou teclado; 

• Dois conectores de expansão com 40 pinos; 

• CODEC de áudio de 24 bits com conectores de entrada e saída 

de áudio e microfone; 

• Conector de saída VGA; 

• DAC VGA de alta velocidade de 10 bits; 

• Módulo LCD de 16 x 2; 

• Decodificador de TV (NTSC/PAL); 

• Controlador Ethernet 10/100 e conector; 

• USB host e slave com conectores do tipo A e do tipo B; 

• transceiver IrDA. 

 

Como pode ser visto, o kit DE2 tem um FPGA com muitos elementos 

lógicos e um grande número de periféricos e memórias de grande capacidade 

na placa. Esta é uma plataforma excelente para aplicações embarcadas, 

principalmente para aquelas que utilizam o Nios II como processador 

[43][44][45][46]. O Nios II é um processador desenvolvido pela Altera e que 

pode ser embarcado no FPGA. Por este motivo e outras características que 

serão vistas a seguir, este foi o processador escolhido para ser utilizado na 

Unidade Fixa de Monitoramento. 

5.1.1.2. O processador Nios II 

O maior desafio enfrentado por projetistas de sistemas embarcados que 

decidem utilizar um processador de propósito geral em um projeto embarcado 

é escolher um processador que melhor atenda à sua aplicação, sem gastar 

mais dinheiro do que o necessário, obtendo um processador com desempenho 

adequado e que atenda a suas funcionalidades. 
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Com o Nios II esse trabalho é facilitado, pois, por ser um processador 

embarcado e por ser totalmente configurável, pode ser moldado 

especificamente para a aplicação desejada. A CPU, seus periféricos e 

interfaces necessárias podem ser escolhidos e customizados exatamente para 

o projeto. Com isso é possível também se otimizar custo, complexidade e 

potência. 

Para completar o conjunto de vantagens, o NIOS II conta com um 

conjunto muito poderoso de ferramentas para o desenvolvimento de software, 

suporta um bom número de sistemas operacionais, além de ser um 

processador que pode ser facilmente incluído em um sistema em um único chip 

programável. 

O Nios II é um processador configurável de propósito geral com conjunto 

reduzido de instruções (RISC). Ele apresenta as seguintes características: 

• Conjunto de instruções, barramento de dados e de endereço com 

32 bits; 

• 32 registradores de propósito geral; 

• 32 fontes externas de interrupção; 

• Uma única instrução para multiplicação de 32 x 32 e para divisões 

com resultados de 32-bit; 

• Instruções dedicadas para computar resultado de multiplicação de 

64-bit e 128-bit; 

• Instruções de ponto flutuante para operações com precisão 

simples; 

• Barrel Shift executado em uma única instrução 

• Acesso a uma grande variedade de periféricos no próprio chip e 

disponibilidade de interfaces para memórias e periféricos externos 

ao chip; 

• Módulo de depuração assistida por hardware; 

• Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU) opcional; 

• Unidade de Proteção de Memória (MPU) opcional; 

• Perfomance de até 250 DMIPS; 
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Um sistema baseado no processador Nios II é similar a um 

microcontrolador que consiste no processador e uma combinação de 

periféricos e memórias em um único chip. Um sistema baseado no processador 

Nios II consiste no processador Nios II propriamente, um conjunto de 

periféricos e memórias internas ao chip e interfaces com memórias e 

periféricos externos, tudo isso implementado dentro de um único FPGA. 

A Altera possui uma ferramenta específica para o desenvolvimento de 

sistemas em um único chip programável, o SOPC Builder [47]. Esta ferramenta 

foi escolhida por dar total suporte ao desenvolvimento de plataformas contendo 

o processador Nios II e também por ser distribuída pelo mesmo fabricante do 

FPGA escolhido. 

 

5.1.1.3.  O SOPC Builder 

O SOPC Builder é uma ferramenta para desenvolvimento de sistemas. 

Ela é incluída como parte da ferramenta Quartus II [48][49] da Altera. Ela 

permite o desenvolvimento de sistemas para serem embarcados em um único 

chip programável, consumindo um tempo muito inferior do que o utilizado no 

método tradicional de interligação manual dos componentes do sistema. 

No método tradicional o usuário descreve cada módulo do sistema 

utilizando uma linguagem de descrição de hardware (HDL - Hardware 

Description Language) além de todo o código para unir cada parte do sistema. 

Já no SOPC Builder, o usuário seleciona os componentes disponíveis na 

biblioteca através da interface gráfica com o usuário e o mesmo se encarrega 

de gerar o código que os interliga, tornando automático o processo de criação 

do sistema. Os componentes podem ser gerados automaticamente tanto em 

VHDL [50][51] como em Verilog [51][52][53]. 

O SOPC Builder disponibiliza alguns módulos prontos para serem 

usados, dentre eles estão: 

• microprocessadores, como o Nios II; 

• Periféricos para microcontroladores, como controlador DMA e 

timer; 

• Interfaces de comunicação serial, com UART e SPI; 
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• Entradas e Saídas de propósito geral; 

• Periféricos de Comunicação;  

• Interfaces com dispositivos externos ao chip. 

Outros componentes escritos por usuários também podem ser 

adicionados ao SOPC Builder. Uma vez que um novo componente foi 

adicionado, este pode ser utilizado em outros sistemas e disponibilizado para 

outros membros de uma equipe. 

Essa ferramenta permite construir e avaliar sistemas embarcados de 

forma rápida e fácil. Ela permite a construção de um sistema embarcado 

completo que pode ser posteriormente embarcado em um único chip de FPGA. 

Dentre os elementos possíveis de serem utilizados pela arquitetura, estão: 

memórias, barramentos, UART, I/O, ethernet, processadores, entre outros. 

O sistema completo pode ser simulado em conjunto e, ao atingir o 

funcionamento desejado, pode ser sintetizado e prototipado em FPGA. Assim 

além da simulação, o sistema pode então ser totalmente testado no hardware, 

no ambiente para o qual foi desenvolvido.  

Uma vez que a ferramenta para desenvolvimento do sistema em um 

único chip foi definida, um único elemento falta ser definido: o sistema 

operacional. 

5.1.1.4. O uClinux 

 O uClinux foi o sistema operacional escolhido para ser utilizado nessa 

Unidade de Monitoramento. Este sistema foi criado como uma derivação do 

Linux 2.0 direcionado a microcontroladores sem Unidade de Gerenciamento de 

Memória. Hoje, este sistema operacional inclui as versões dos kernels 2.0, 2.4 

e 2.6 do Linux e uma coleção de aplicações e bibliotecas [54][55]. A escolha do 

uClinux baseou-se no fato de existir um port desse SO para o processador Nios 

II [55], pelo fato de já existir a pilha TCP/IP disponível no SO e também por ser 

um sistema operacional open source. 

Dessa forma, o projeto é composto por uma arquitetura contendo o 

processador Nios II e os demais dispositivos de hardware necessário ao 

projeto. Essa plataforma suporta o sistema operacional uCLinux que gerencia o 
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hardware e executa todas as funcionalidades da plataforma de monitoramento 

do paciente através de programas escritos em linguagem C [56][57]. 

Uma vez que todos os elementos necessários à implementação da 

Unidade Fixa de Monitoramento foram definidos, a construção da unidade pode 

ser discutida. 

5.1.2. Fluxo de trabalho para a construção da Unidade Fixa 

de Monitoramento 

 Para o desenvolvimento da Unidade Fixa de Monitoramento, as 

seguintes atividades foram realizadas: 

• Construção da plataforma de hardware da unidade de monitoramento na 

ferramenta SOPC Builder; 

• Síntese para FPGA da plataforma de hardware desenvolvida, utilizando-

se o Quartus II;  

• Compilação do kernel do sistema operacional a partir da descrição da 

plataforma, gerada pelo SOPC Builder; 

• Prototipação da plataforma integrada com o sistema operacional uClinux 

utilizando o kit de desenvolvimento DE2 da Altera; 

• Desenvolvimento do software da unidade de monitoramento para o 

sistema operacional uClinux; 

• Integração com a central de monitoramento. 

5.1.2.1. Construção da Plataforma 

Para o desenvolvimento da plataforma de hardware, foram levados em 

consideração os requisitos necessários para que a plataforma pudesse 

suportar o sistema operacional uClinux e aqueles para suportar a comunicação 

com os sensores e com a internet. Os requisitos necessários para a utilização 

do uClinux estão relacionados principalmente com a arquitetura do processador 

e os requisitos de comunicação estão relacionados com as interfaces 

necessárias à comunicação do sistema com o meio externo.  

Os requisitos de hardware para que a plataforma suporte o uClinux 

são[55]: 

• Nios II/f ou Nios II/s com módulo de multiplicação; 
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• SDRAM com no mínimo 8MB; 

• Timer;  

• JTAG/serial UART. 

Neste projeto foi utilizado o sotf-core Nios II/f “fast”, desenvolvido para 

aplicações de alto desempenho. Este núcleo apresenta uma vasta gama de 

configurações possíveis do processador, permitindo o ajuste fino de seu 

desempenho [46]. 

Em relação às interfaces de comunicação, o sistema deve conter 

interfaces que se comuniquem com os sensores e uma interface para 

comunicação com a Internet. 

Para a comunicação com os sensores, inicialmente foi escolhida a 

comunicação serial assíncrona, tecnologia bastante utilizada nos sistemas 

embarcados através do periférico UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter). Essa tecnologia foi escolhida pelo seu caráter universal 

de permitir acesso a uma grande variedade de dispositivos. Muitos desses são 

dispositivos que controlam o acesso a outros meios de comunicação como 

Bluetooth [58], ZigBee [59], GPRS e EDGE. Essa característica torna essa 

tecnologia bastante flexível e interessante. 

Para a comunicação com a Internet, optou-se pela utilização da 

tecnologia de redes locais, Ethernet. Atualmente esta é a camada rede do 

modelo Internet mais utilizada. Atualmente a rede Ethernet está subdividida em 

quatro subcamadas [38]: 

• Especificação de mídia; 

• Subcamada física (PHY); 

• Subcamada de controle de acesso à mídia (MAC 802.3); 

• Subcamada de Controle lógico do link (LLC). 

A subcamada física normalmente consiste em um componente dedicado 

de hardware conhecido como PHY. Hoje é possível encontrar também a 

camada MAC em um chip dedicado, normalmente em conjunto com um PHY. A 

plataforma deve, então, possuir barramento para se comunicar com o 

PHY/MAC além de UARTs para comunicação com os sensores. 

 A partir desses requisitos iniciou-se o desenvolvimento do Hardware da 

Unidade Fixa de Monitoramento. O primeiro passo foi a construção do 
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diagrama de blocos do sistema, que serviu de base para a realização das 

atividades subseqüentes. O diagrama de blocos pode ser visto na Figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3 - Diagrama de Blocos da UFM 

 

Esse diagrama de blocos conta com o processador NIOSII, as memórias 

necessárias ao seu funcionamento e seus controladores; quatro controladores 

de UART para comunicação com os sensores; uma interface ethernet para 

comunicação com a Central de Monitoramente através da Internet e uma JTAG 

UART utilizada para debug do software durante o seu desenvolvimento. 

Esta plataforma permite a utilização de até quatro sensores. Cada 

sensor deve ser ligado, utilizando-se cabo serial, a uma das quatro UARTs 

disponíveis. A plataforma pode fazer parte de uma rede local através de sua 

interface ethernet e pode ter acesso à Internet através de Gateways presentes 

na rede local. Através da JTAG UART é possível ligar, via cabo serial, um 

computador para realizar a depuração do software do sistema.    

Essa seção descreve o desenvolvimento do hardware da plataforma, ou 

seja, toda a parte dentro da área “FPGA – CYCLONE II” no diagrama de blocos 
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da Figura 5.3. Detalhes sobre o sistema operacional e o software executado 

pela UFM podem ser vistos nas seções seguintes. Baseado no diagrama de 

blocos, a estrutura final do sistema foi descrita no SOPC Builder, como pode 

ser visto na Figura 5.4.  

O resultado foi a geração de arquivos VHDL/Verilog e arquivos de 

simulação, além da geração de um arquivo especialmente importante para a 

compilação do uClinux, o arquivo .ptf (peripheral template file). Uma vez que o 

processo de construção foi concluído sem erros, O SOPC Builder não precisa 

ser mais utilizado e as etapas seguintes podem ser executadas. 

 

 
Figura 5.4 - Integração dos módulos de hardware no SOPC Builder 

 

No passo seguinte, a descrição do sistema feita em VHDL/Verilog foi 

instanciada em um arquivo top. Os pinos foram mapeados de acordo com o 

esquemático do kit DE2 e em seguida o sistema foi compilado. Para a 

realização dessas atividades utilizou-se o programa Quartus II. 

Uma vez que a plataforma foi construída no SOPC Builder e compilada 

no Quartus II, inicia-se a etapa de construção do software da Unidade Fixa de 

Monitoramento. Essa etapa inicia-se com a compilação do uClinux para a 

plataforma recém desenvolvida. 
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5.1.2.2.  Compilação do uClinux 

Para a compilação do uClinux para o Nios II o arquivo .ptf, gerado nos 

passos anteriores, deve ser fornecido. O arquivo .ptf contém detalhes do 

processador e periféricos incluindo mapeamento de IRQ, faixa de 

endereçamento de memória para a memória e periféricos de I/O e uma lista de 

nomes e tipos dos periféricos selecionados no SOPC Builder. Durante a 

compilação do uClinux esse arquivo é utilizado para gerar o arquivo 

nios2_system.h que contem definições para todos os nomes de periféricos, 

endereços, IRQs, etc. O kernel e os device drivers incluem esse arquivo e o 

utilizam para acessar e configurar os periféricos. 

Para a compilação do uClinux foi utilizada a distribuição disponível em 

[55][60]. O primeiro passo em direção a compilação do uClinux foi executar o 

comando menuconfig para assegurar que as configurações padrões estavam 

selecionadas. A Figura 5.5 apresenta a tela resultante da execução do 

comando menuconfig, mostrando que as configurações padrões estão 

selecionadas. Essas configurações só devem ser alteradas depois que o 

primeiro boot do sistema operacional ocorrer [60]. 

 

 
Figura 5.5 - Tela do menuconfig 

 



 

 

45 

 
 

Em seguida, foi informado que arquivo .ptf utilizar para a compilação do 

uClinux através do comando vendor_hwselect e o processador NIOS II e a 

memória SDRAM foram selecionados. A memória onde o kernell será 

armazenado pode ser escolhida entre três opções: flash, sram ou sdram. O 

uClinux precisa de pelo menos 8MB para ser armazenado, portanto apenas a 

memória SDRAM da plataforma de hardware poderia ser utilizada.  

Com esta ação, o kernel e aplicativos já podem ser compilados. Esse 

processo demora alguns minutos e como resultado obtém-se um arquivo com a 

imagem compilada do kernel e aplicativos. Em seguida é preciso configurar a 

DE2 para verificar o funcionamento do sistema. 

A configuração da DE2 para rodar o uClinux depende de dois passos. O 

sistema contendo o processador NIOS II, construído no SOPC Builder e 

compilado no Quartus II, deve ser gravado no FPGA e em seguida a imagem 

do kernel deve ser gravada na memória SDRAM.  Assim que esses passos são 

executados, o uClinux inicia o processo de boot e uma série de mensagens 

pode ser vista na tela do terminal. Esta tela característica pode ser vista na 

Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Tela de boot do uClinux 

 

5.1.2.3. Desenvolvimento do Software 

O software da Unidade Fixa de Monitoramento foi construído baseado 

na arquitetura da Figura 5.7. A arquitetura é formada pelos seguintes 

componentes: kernel do sistema operacional uClinux, device drivers e 

aplicações de usuários [61][62]. O software da UFM enquadra-se na camada 

software de usuário.  
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Figura 5.7 - Arquitetura do software da UFM. 

 
 

O software da UFM foi desenvolvido para funcionar como um túnel entre 

os sensores e a Central de Monitoramento. Os sensores se beneficiam do 

acesso a Internet disponível na UFM para enviarem seus dados para a CM. 

Essa característica faz com que os sensores não precisem ter acesso a 

Internet, fato que elevaria a complexidade e principalmente os custos para 

produção dos sensores e, conseqüentemente, os custos para concepção do 

sistema.  Dessa forma, as atividades mais complexas e caras se concentram 

na UFM, evitando que os custos envolvidos com a conexão com a Central de 

Monitoramento sejam replicados em cada sensor. 

Outro fator relevante pela escolha da implementação de um túnel na 

UFM é que enquanto não houver um padrão amplamente aceito para 

comunicação com os sensores, a central, por ter um poder maior de 

processamento, pode ter métodos para o tratamento de sensores com 

diferentes protocolos. 

Para que essa usabilidade seja oferecida pelo sistema, o software 

desenvolvido abre uma conexão via socket com o servidor e, a partir de então, 

passa a escutar as interfaces seriais assíncronas. Quando qualquer atividade é 

detectada em alguma das interfaces, os dados recebidos são imediatamente 

enviados para a Central. O fluxograma de funcionamento é apresentado na 

Figura 5.8. 

O software de controle da UFM foi desenvolvido em C e utilizou APIs do 

uClinux para a conexão via socket e device files para comunicação com as 

interfaces seriais [34] [57] [63]. Devido a grande portabilidade de código entre o 

uClinux e o Linux propriamente dito, os códigos desenvolvidos para a 

plataforma puderam ser testados e depurados no Linux.  
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Figura 5.8 - Fluxograma de funcionamento da UFM 

 

5.1.3. Unidade Móvel de Monitoramento 

Conforme descrito anteriormente, a construção da Unidade Móvel de 

Monitoramento teve como objetivo proporcionar maior mobilidade ao paciente 

durante o tratamento, não restringindo o seu monitoramento ao ambiente de 

sua residência. Para que isso fosse possível, seria indispensável um dispositivo 

que pudesse acompanhar o paciente em atividades externas sem que isso se 

tornasse um inconveniente para o mesmo. Para que os benefícios fossem 

maiores que os inconvenientes, o dispositivo escolhido teria que possuir 

características especiais, tais como: 

• Ser leve, pequeno e discreto; 

• Funcionar a bateria; 

• Ter um baixo consumo de energia; 

• Ser fácil de usar;  
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• Ser de baixo custo; 

• Possuir conexão com a Internet; 

O dispositivo que, atualmente, melhor se enquadra nessas 

características é o telefone celular. Existem cerca de 3 bilhões de aparelhos em 

uso no mundo [64]. Pesquisas apontam que os celulares desempenharão um 

papel cada vez mais importante em aplicações relacionadas à saúde [11]. Essa 

tendência é apoiada no fato de os celulares estarem muito presentes na vida 

das pessoas, sendo acessório quase que indispensável nos tempos atuais. Os 

celulares apresentam cada vez mais funcionalidades e tendem a concentrar as 

funcionalidades que antes eram características de dispositivos distintos, como: 

máquina fotográfica, filmadora, agenda, calendário, calculadora, gravador de 

voz, rádio, tocador de mp3 e muitos outros. Como os cuidados com a saúde 

devem ser constantes para todos, principalmente para os pacientes com 

doenças crônicas, e como o celular acompanha um número bastante 

significativo de pessoas no mundo, as funcionalidades exigidas para cuidados 

com a saúde tendem também a serem incorporadas pelos celulares. Diante 

desse cenário e com a crescente viabilidade técnica para o desenvolvimento de 

novos aplicativos, o telefone celular foi o dispositivo móvel escolhido para 

suportar a Unidade Móvel de Monitoramento. 

Está cada vez mais acessível o desenvolvimento de novas 

funcionalidades para um aparelho celular através do desenvolvimento de novos 

aplicativos. Alguns fabricantes disponibilizam uma vasta documentação e 

plataformas para desenvolvimento de software para os seus dispositivos. Java, 

C, C++, Flash e Python são alguns exemplos das principais linguagens 

utilizadas para desenvolvimento de aplicativos para esses dispositivos. Java 

ocupa lugar de destaque dentre essas por ser a linguagem mais utilizada para 

o desenvolvimento desse tipo de aplicativo [64] [65]. 

Essa característica deve-se a criação da plataforma Java 2, Micro 

Edition ou plataforma J2ME. Esta plataforma foi desenvolvida com foco em 

dispositivos com memória, display e capacidade de processamento limitados, 

característica presente nos principais dispositivos de consumo. Até a criação 

da plataforma J2ME, os usuários desses dispositivos não podiam instalar 

novos aplicativos nos aparelhos depois que eles saiam da fábrica.  Com a 
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plataforma J2ME esses dispositivos não precisam mais ser estáticos e 

aplicativos e conteúdos Java podem ser instalados pelo usuário. 

A tecnologia Java possui ainda mais duas plataformas, uma destinada a 

computadores desktop e estações de trabalho, a J2SE [66] e a outra destinada 

para aplicações baseadas em servidores, a J2EE [67]. O conjunto das 

tecnologias Java pode ser visto na Figura 5.9. 

 

 
Figura 5.9 - Conjunto de Tecnologias Java 

 

 

A plataforma J2ME trás para os dispositivos de consumo características 

intrínsecas da plataforma e linguagem Java, como uma linguagem fácil de 

aprender, um ambiente de execução que proporciona segurança e 

portabilidade, além de acesso a conteúdos dinâmicos sem contar a imensa 

comunidade que já desenvolve aplicativos Java para outras plataformas. Por 

outro lado, a plataforma J2ME foi desenvolvida para atingir necessidades 

específicas dos dispositivos de consumo, dessa forma nem todas as APIs 

disponíveis para outras plataformas estão disponíveis para J2ME. Isso 

acontece porque as capacidades variam grandemente entre os dispositivos. Os 

displays têm tamanhos muito variados, assim como memórias e capacidade de 

processamento bastante diferentes. Uma única plataforma não seria capaz de 

acomodar todas essas diferenças por si só. Para lidar com essa situação, Java 

introduziu dois novos conceitos: configuração e perfis [68]. 
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As configurações definem características da linguagem e bibliotecas 

Java que poderão ser utilizadas pela máquina virtual Java. Trata-se de uma 

definição muito geral, pois cada configuração engloba uma imensa faixa de 

dispositivos. As configurações estão diretamente relacionadas às seguintes 

características dos dispositivos: 

• Tamanho da memória; 

• Tamanho do Display; 

• Capacidade de Conectividade; 

• Poder de processamento. 

Existem duas configurações definidas atualmente: o CDC (Connected 

Device Configurations, Configurações para dispositivos conectados) e o CLDC 

(Connected Limited Device Configurations, Configurações para dispositivos 

com conexão limitada) [69][70]. As características de cada configuração estão 

listadas abaixo. 

  

Connected Device Configuration (CDC) 

• 512 kbytes (mínimo) de memória para rodar Java; 

• 256 kbytes (mínimo) para alocação de memória em tempo de 

execução; 

• Conexão de rede, possivelmente persistente de banda larga. 

  

Connected, Limited Device Configuration (CLDC) 

• 28 kbytes de memória para rodas Java; 

• 32 kbytes para alocação de memória em tempo de execução;  

• Interface com usuário limitada; 

• Baixo consumo de potência, tipicamente alimentado por bateria; 

• Conexão de rede, normalmente sem fio, com banda baixa e 

acesso intermitente. 

  

Apesar das definições serem bastante objetivas, com o avanço da 

tecnologia elas passam a não oferecer um limite justo para dividir essas 

configurações. Isso abre espaço para a definição do outro conceito citado: 

perfil. 
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Como foi visto, as configurações são muito abrangentes e dividem todos 

os dispositivos em dois grandes grupos. É fácil perceber que dentro de um 

mesmo grupo podem existir dispositivos bem diferentes. Telefones celulares, 

PDAs e Pager normalmente se enquadram dentro do mesmo grupo, CLDC. É 

notável a diferença de tamanho de displays entre Pager e PDAs, por exemplo. 

Para que essas diferenças sejam contempladas é que foram criados os perfis. 

Um perfil funciona como uma extensão de uma configuração [70]. Ele 

proporciona bibliotecas para que o desenvolvedor possa utilizá-las para 

desenvolver aplicativos para um tipo particular de dispositivo. Os perfis de 

informações de dispositivos móveis (MIDP - Mobile Information Device 

Profiles), por exemplo, definem as APIs para: componentes da interface com o 

usuário, manipulação de entradas e eventos, armazenamento permanente, 

conectividade e timers, levando em consideração tamanho da tela e tamanho 

da memória do dispositivo. Esse é um perfil bastante popular justamente pelo 

fato de ser utilizado para o desenvolvimento de aplicativos para telefones 

celulares. 

Como pode ser visto, as configurações estão bastante atreladas à 

máquina virtual Java. A máquina virtual Java para os dispositivos CDC é 

compatível com a máquina virtual Java para a plataforma J2SE. Para os 

dispositivos CLDC, outra máquina virtual foi desenvolvida, levando-se em 

consideração as características limitadas desse tipo de dispositivo. Essa 

máquina virtual é chamada de KVM [70]. 

Para unir os conceitos abordados até agora, a Figura 5.10 mostra a 

arquitetura de software genérica utilizada para o desenvolvimento de 

aplicativos para a plataforma J2ME. Ela começa com o sistema operacional 

hospedeiro sobre o qual a máquina virtual Java (KVM para os dispositivos 

CLDC) é executada. Subindo na hierarquia observa-se a configuração e mais 

acima o perfil. 
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Figura 5.10 - Arquitetura geral do software da UMM. 

 

Como o dispositivo para suportar a Unidade Móvel de Monitoramento 

(telefone celular) enquadra-se na configuração CLDC, a Figura 5.11 mostra a 

arquitetura de software que foi utilizada nesse projeto. No primeiro nível está o 

sistema operacional hospedeiro, mais acima está a KVM, logo depois a 

configuração CLDC e finalmente o perfil MIDP. 

 

 
Figura 5.11 - Arquitetura utilizada no software da UMM. 

 

Para manter a compatibilidade com Unidade Fixa de Monitoramento, a 

funcionalidade dessa unidade foi mantida. Dessa forma, o telefone celular deve 

funcionar como um túnel entre os sensores e a Central de Monitoramento. Para 

que isso seja possível é necessária a disponibilidade de conectividade local 

para comunicação com os sensores e conectividade com a internet para o 

envio dos dados para a CM.  

Dentre as tecnologias presentes nos celulares para proporcionar 

conectividade local estão: Bluetooth, Infravermelho e USB. Para aplicação 

neste projeto a tecnologia USB foi logo descartada pelo fato da necessidade de 

cabos para a comunicação. Na disputa entre a interface infravermelho e a 
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Bluetooth, a última foi escolhida pelo inconveniente da interface infravermelho 

necessitar de um ângulo mínimo entre os dispositivos para haver comunicação.  

O Bluetooth nasceu em 1994 na empresa L. M. Ericsson justamente 

com o objetivo de conectar os telefones móveis fabricados pela empresa com 

outros dispositivos, sem a necessidade de cabos. Para atingir os mais variados 

dispositivos e aplicações, o Bluetooth foi dividido em três classes em função do 

seu alcance, a saber: 

• Classe 1: potência máxima de 100mW, alcance de até 100m; 

• Classe 2: potência máxima de 2,5mW, alcance de até 10m; 

• Classe 3: potência máxima de 1mW, alcance de até 1m. 

Os dispositivos de uma classe podem se comunicar com dispositivos de 

qualquer classe, contanto que a distância entre os dispositivos seja menor que 

o alcance da classe mais alta envolvida. A classe 3 é uma classe pouco 

utilizada, justamente pelo fato de seu alcance ser muito restritivo. Para 

aplicação neste projeto tanto a Classe 1 como a Classe 2 podem ser utilizadas. 

A especificação Bluetooth V1.1 indica 13 aplicações específicas [34], 

admitidas pela tecnologia e fornece pilhas diferentes de protocolos para cada 

um delas. Essas aplicações são conhecidas como perfis e podem ser 

verificadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Os perfis do Bluetooth 

Nome Descrição 
Acesso genérico Procedimento para gerenciamento de 

enlaces 
Descoberta de serviço Protocolo para descobrir serviços oferecidos 
Porta Serial Substitui um cabo de porta serial 
Intercâmbio genérico de objetos Define o relacionamento cliente/servidor 

para movimentação de objetos 
Acesso LAN Protocolo entre um computador móvel e uma 

LAN fixa 
Rede dial-up Permite que um notebook se conecte 

através de um telefone móvel 
Fax Permite que um equipamento de fax móvel 

se comunique com um telefone móvel 
Telefonia sem fio Conecta um aparelho telefônico à sua 

estação-base local 
Intercomunicador Intercomunicação digital 
Fone de Ouvido Permite a comunicação de voz sem o uso 

das mãos 
Push de objetos Fornece um meio para intercambiar objetos 
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simples 
Transferência de arquivos Fornece um recurso mais geral de 

transferência de arquivos 
Sincronização Permite sincronizar um PDA com outro 

computador 
 

Para o escopo desse trabalho, o perfil Porta serial se adéqua 

perfeitamente. Este perfil emula uma porta serial que é extremamente útil para 

manter a compatibilidade com a Unidade Fixa de Monitoramento. Este perfil é 

suportado pelo protocolo RFCOMM (comunicação por rádio freqüência). Ele foi 

projetado para emular a porta serial padrão encontrada nos computadores e 

utilizada para comunicação com teclado, mouse, modem e muitos outros 

dispositivos [34]. Por esse caráter flexível este foi o protocolo escolhido para 

ser utilizado para a conectividade local da UMM. 

Para manter a compatibilidade com a Unidade Fixa de Monitoramento, 

decidiu-se utilizar a conexão com a Central de Monitoramento através de 

socket TCP/IP. A plataforma J2ME dá suporte à conexão via socket a partir do 

perfil MIDP 2.0 [71] e também à conexão via Bluetooth através da API 

Bluetooth (JSR-82) [72]. Dessa forma a plataforma J2ME é perfeitamente 

adequada ao desenvolvimento do software para a UMM. 

Dentre os fabricantes de celulares, aquele que demonstrou melhor infra-

estrutura para o desenvolvimento de novas aplicações foi a Nokia. Ela possui 

um fórum [64] totalmente dedicado a dar suporte ao desenvolvimento de novos 

aplicativos para os seus aparelhos. Uma vasta documentação, exemplos e 

ferramentas de desenvolvimento podem ser encontrados no site. Por esses 

motivos, o software da UMM foi desenvolvido e testado para um celular Nokia. 

Isso não impede que o projeto possa ser utilizado em celulares de outros 

fabricantes, uma vez que Java é uma linguagem altamente portável. 

O celular escolhido para executar o software deve possuir os seguintes 

requisitos: 

• Possuir a Plataforma Java, Micro Edition (J2ME); 

• Ser um dispositivo MIDP 2.0 (mínimo); 

• Possuir Interface Bluetooth; 

• Possuir a API Bluetooth (JSR-82); 

• Possuir conectividade com a Internet. 
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Como pode ser visto, todas as exigências acima estão presentes na 

maioria dos dispositivos atualmente. 

É inegável a tendência mundial de convergência dos serviços com a 

internet. No Brasil, mais de 80% dos modelos de celulares da Nokia possuem 

conectividade com a Internet o que atesta esta tendência [73]. Quanto a 

tecnologia Bluetooth, esta é, sem dúvida, a mais utilizada para conexão do 

celular com outros dispositivos e está presente em 41 dos 47 modelos da Nokia 

no Brasil [73]. A plataforma mais simples utilizada pelos celulares da Nokia é a 

Plataforma S40 [64] e esta já possui a plataforma J2ME. Vê-se, portanto, que 

esses requisitos não são muito restritivos. 

  

5.1.3.1. Desenvolvimento do Software da UMM 

O software desenvolvido recebe os sinais via Bluetooth e os transmite 

para a Central de Monitoramento através de um socket TCP/IP. O celular é 

configurado para ser o escravo na comunicação Bluetooth. Isso significa que o 

aparelho fica aguardando solicitações de conexão. Quando uma conexão é 

recebida, ela é aceita e os dados recebidos por aquela interface são enviados 

para a Central de Monitoramento através de uma conexão via socket 

previamente aberta. Os sensores devem, portanto, desempenhar o papel de 

mestre Bluetooth e dessa forma fazer o pedido de conexão ao escravo. O 

fluxograma de funcionamento do Software da UMM está apresentado na Figura 

5.12. 
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Figura 5.12 - Fluxograma de funcionamento da UMM 

 

O celular pode receber conexões de até sete mestres, ou seja, sete 

sensores. Para que um sensor possa se comunicar com a UMM ele deve, 

inicialmente, fazer uma busca por dispositivos Bluetooth próximos a ele. 

Quando isso acontece, o sensor obtém uma lista de dispositivos Bluetooth que 
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tem a potencialidade de ser uma UMM. Para verificar se algum daqueles 

dispositivos é uma UMM, o sensor deve descobrir quais serviços cada 

dispositivo oferece. Através de um código que identifica a classe do dispositivo, 

o CoD, o sensor pode identificar se o dispositivo Bluetooth é ou não uma UMM 

e, se for, pode proceder com a solicitação de conexão. As UMM são 

configuradas para aceitar automaticamente as conexões recebidas de 

sensores. 

Quando o software da Unidade Móvel de Monitoramento é iniciado ele 

mostra inicialmente uma tela de configurações Bluetooth. Nessa tela é possível 

configurar características relacionadas à segurança, como autenticação, 

encriptação e autorização. Nessa tela de configuração também é possível 

consultar as propriedade do Bluetooth do dispositivo local. Uma vez que as 

configurações foram feitas, a aplicação principal pode ser iniciada. Isso é feito 

através de um comando disponível também na tela de configurações. 

Quando o programa recebe o comando de iniciar, ele deixa a tela de 

configurações e passa a exibir a tela do programa principal. Nessa tela é 

possível observar o endereço do dispositivo Bluetooth local, o número de 

sensores conectados e o número de mensagens recebidas e enviadas, entre 

outras informações. Quando a UMM cria esta tela, ela configura o dispositivo 

Bluetooth local com as configurações definidas na tela de configurações e abre 

o socket com a CM para que as mensagens possam ser enviadas quando 

necessário. 

De forma mais simples, o programa segue os seguintes passos: 

1. Conexões Bluetooth são recebidas e aceitas; 

2. Mensagens são recebidas dos sensores através do Bluetooth; 

3. As mensagens são transmitidas para a Central de Monitoramento. 

5.2. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o sistema proposto e as atividades 

desenvolvidas para a construção das unidades de monitoramento 

especificadas. O sistema conta com dois tipos de Unidade de Monitoramento: 

uma fixa e outra móvel.  
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A Unidade Fixa de Monitoramento (UFM) foi desenvolvida buscando-se 

diminuir os custos, tanto os de produção do equipamento quanto os 

relacionados ao uso do serviço de monitoramento. Apesar de ter sido 

desenvolvido com a tecnologia de sistemas em um único chip programável, 

utilizando-se FPGA e o processador Nios II, esse sistema pode ser migrado 

para qualquer processador, soft-core ou hard-core, contanto que atenda aos 

requisitos necessários a execução do uClinux. Essa alteração pode tornar os 

custos de produção da UFM muito mais baixos. 

A Unidade Móvel de Monitoramento (UMM) priorizou o aumento do grau 

de mobilidade do paciente monitorado. A implementação do software utilizando 

a plataforma J2ME torna esse sistema bastante portável, não restringindo sua 

aplicação a um determinado modelo de telefone celular ou fabricante. A 

utilização de telefones celulares para aplicações de telemedicina mostra-se 

como uma alternativa de baixo custo de produção, uma vez que esses 

dispositivos estão acessíveis por uma parcela cada vez maior da população do 

país. 

As plataformas desenvolvidas foram avaliadas em testes utilizando um 

sensor de taxas glicêmicas. Detalhes dos testes realizados e os resultados 

obtidos podem ser verificados no capítulo 6. 
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6. Estudo de caso 

Este capítulo relata a utilização das Unidades de Monitoramento 

desenvolvidas (Unidade Fixa de Monitoramento e Unidade Móvel de 

Monitoramento) para o monitoramento de taxas glicêmicas através do 

dispositivo GlicoCinmetro. 

O GlicoCInmetro é um glicosímetro desenvolvido na Universidade 

Federal de Pernambuco, através da parceria entre o LIKA/UFPE e o CIn/UFPE 

[74]. Para que as Unidades de Monitoramento fossem testadas de forma 

apropriada, além do sensor representado pelo GlicoCinmetro, seria necessário 

a Central de Monitoramento para completar o caminho Sensor-UM-CM do 

sistema proposto nesse trabalho. Para desempenhar esse papel, softwares 

simples foram desenvolvidos, como será visto no decorrer desse capítulo. 

Os testes foram realizados nas instalações do Centro de Informática da 

UFPE (CIn). 

6.1. GlicoCInmetro 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 

2000 foram registrados 171 milhões de casos do diabetes no mundo e estima-

se que esse número deve dobrar até o ano de 2030 [75]. Cerca de 3,2 milhões 

de pessoas morrem a cada ano por complicações do diabetes [75]. O Brasil 

está entre os 10 países que mais sofrem com essa doença crônica [75]. Esses 

números poderiam ser diferentes se práticas de prevenção fossem adotadas. A 

principal delas seria o automonitoramento glicêmico de pacientes. Essa 

medida, quando tomada com freqüência, produz informações que auxiliam no 

controle da doença. 

Esse cenário motivou a construção do GlicoCInmetro: o protótipo de um 

aparelho portátil que além de encontrar a glicemia de pacientes, também pode 

ser utilizado por estudantes e pesquisadores para a análise de alguns sinais 

elétricos gerados a partir das reações eletroquímicas estabelecidas entre as 

moléculas de glicose, presentes nas amostras de sangue de pacientes sob 



 

 

61 

 
 

análise, e alguns elementos reagentes presentes numa unidade de 

monitoramento biológico utilizada conjuntamente com o GlicoCInmetro, um 

biossensor [74]. 

 

 
Figura 6.1 - GlicoCInmetro 

 

A Figura 6.1 apresenta o diagrama de blocos do GlicoCInmetro utilizado. 

Esta versão conta com uma interface para conexão com o biossensor de 

glicose, um teclado para controle do dispositivo, um display para mostrar a taxa 

glicêmica medida e uma interface serial para comunicação com um dispositivo 

externo.  

O GlicoCInmetro, de forma geral, funciona da seguinte maneira:  

1. Uma amostra de sangue é colocada no biossensor de glicose; 

2. A taxa glicêmica é calculada pelo dispositivo; 

3. A taxa medida é informada ao paciente através do display do 

equipamento e enviada para um dispositivo externo através da 

interface serial. 

6.2. Monitoramento realizado através da Unidade Fixa 

de Monitoramento (UFM) 

Para a validação da Unidade Fixa de Monitoramento, o sistema foi 

montado de acordo com o diagrama apresentado na Figura 6.2. Utilizou-se um 
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cabo null-modem para conectar a interface serial do GlicoCInmetro com uma 

das quatro interfaces seriais da UFM. As interfaces seriais dos dois 

equipamentos são eletricamente compatíveis, pois respeitam o mesmo padrão, 

o RS232. Além da compatibilidade elétrica foi necessário configurar o mesmo 

baudrate nos dois dispositivos para garantir a compatibilidade lógica entre os 

equipamentos.  

 

 
Figura 6.2 - Diagrama de blocos do estudo de caso da UFM. 

 

Para realizar a conexão da UFM com a Internet, um cabo ethernet foi 

plugado na interface ethernet do dispositivo e as configurações de rede, 

fornecidas pelos administradores da rede do CIn, foram realizadas no sistema 

operacional uClinux. Essas configurações consistem no endereço IP a ser 

utilizado pela UFM, máscara de sub-rede e gateway. Essas configurações 

tornaram possível o acesso da UFM à rede do CIn e à Internet. Isso foi 

confirmado através de mensagens enviadas ao console do uClinux informando 

que o dispositivo estava conectado. 

O último passo para concluir a infra-estrutura necessária para a 

realização do teste foi a execução do software desenvolvido para funcionar 

como a Central de Monitoramento do sistema. Esse software tinha a 

funcionalidade básica de esperar por conexões via socket e, uma vez que uma 

conexão fosse recebida, aceitar a conexão e em seguida enviar qualquer dado 

recebido para o console do sistema operacional, para que fossem visualizados. 

O fluxograma de funcionamento do software da Central de Monitoramento é 

apresentado na Figura 6.3. O software foi desenvolvido em linguagem C e foi 
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executado sobre a distribuição Linux Ubuntu 7.10 [76] em uma máquina com IP 

“visível” na Internet. 

 

 
Figura 6.3 - Fluxogramda de funcionamento da CM 

 

Em seguida, iniciou-se o software de UFM. A partir desse momento, a 

unidade estava disponível para realizar sua função e a taxa glicêmica poderia 

ser medida. Uma amostra de sangue foi inserida no biossensor de glicose e, 

após 40 segundos, aproximadamente (tempo que o GlicoCInmetro gasta para 

calcular a taxa glicêmica), o valor calculado foi mostrado no display do 
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equipamento e também no console do sistema operacional da CM. A Figura 6.4 

apresenta a integração dos equipamentos utilizados. 

 

 
Figura 6.4 - Integração GlicoCInmetro/UFM/CM. 1: FPGA Cyclone II; 2: Interface Ethernet; 
3: Interface serial 0; 4: Interface Serial; 5: Interface de Alimentação; 6: conector 
biossensor. 
 

Neste estudo de caso o GlicoCInmetro desempenha o papel de sensor 

de sinal vital previsto no sistema proposto. Uma amostra de sangue é colocado 

em um biossensor de glicose e este é inserido no conector “6”. O 

GlicoCInmetro sente automaticamente a presença do sensor e inicia o cálculo 

da taxa glicêmica. Este Processo dura aproximadamente 40s. Transcorrido 

esse tempo, a taxa glicêmica é enviada serialmente pela interface serial “4”. 

Esta interface utiliza padrão elétrico RS-232 e é ligada via cabo a interface 

serial “3”, presente na Unidade Fixa de Monitoramento. A taxa glicêmica é 

recebida para UFM e enviada para a Centra de Monitoramento, via Internet, 

utilizando a conectividade disponível através do conector ethernet “2”. 
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6.2.1. Resultados 

Os testes mostraram que o sistema funciona de acordo com o 

especificado, entretanto, alguns inconvenientes foram identificados. O sistema 

fixo exige uma grande quantidade de cabos, o que dificulta a montagem do 

sistema e também a mobilidade. Esse problema poderia ser resolvido através 

da utilização de um tranceiver de rádio para a realização da comunicação. 

Outro ponto negativo foi a necessidade da instalação do aparelho, 

estritamente no local onde a conexão via cabo ethernet está disponível.  Esse é 

mais um fator para a diminuição da mobilidade. Esse problema poderia ser 

resolvido de forma similar ao primeiro, através da utilização de um conversor 

de ethernet para uma tecnologia de redes locais sem fio. 

Como pode ser visto, os inconvenientes encontrados podem ser 

facilmente resolvidos. Isso, na realidade, já havia sido previsto quando se 

escolheram interfaces flexíveis para serem utilizadas pela UFM.  

6.3. Monitoramento realizado através da Unidade 

Móvel de Monitoramento (UMM) 

Para a validação da Unidade Móvel de Monitoramento, uma estrutura 

muito similar a utilizada para a validação da Unidade Fixa de Monitoramento foi 

utilizada, como pode ser visto no diagrama apresentado na Figura 6.5. Neste 

diagrama é possível observar um conversor serial/Bluetooth entre o 

GlicoCInmetro e a Unidade Móvel de Monitoramento. A utilização desse 

conversor foi necessária porque a UMM utiliza a interface bluetooth para 

comunicação com os sensores biológicos e esta interface não está disponível 

nesta versão do GlicoCInmetro. 
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Figura 6.5 - Diagrama de blocos do estudo de caso da UMM. 

 

O conversor utilizado foi o conversor serial/Bluetooth baseado no 

módulo BGB202 [77] da NXP [78]. Este conversor, distribuído pela empresa 

SparkFun Electronics [79],  é pequeno e fácil de integrar ao projetos 

embarcados e apresenta as seguintes características: 

• Configurável através da UART; 

• Taxa de transmissão da UART de até 1Mbps; 

• Modo sleep de baixo consumo; 

• Compatível com qualquer dispositivo Bluetooth que suporte o 

Perfil de Porta Serial; 

• Alimentação de 3.3V; 

• Compatível com Bluetooth v1.2; 

• Classe 1 (100m de alcance). 

Esse módulo foi concebido para substituir os cabos seriais nas 

comunicações entre dispositivos. A pilha de protocolos Bluetooth é totalmente 

encapsulada e o usuário pode transmitir e receber dados através do módulo 

sem se preocupar com os detalhes de implementação da pilha Bluetooth. 

Todos os dados recebidos através da UART do conversor são transmitidos 

pelo protocolo RFCOMM para o dispositivo Bluetooth conectado ao conversor. 

As configurações de conexão são programadas previamente através de 

comandos AT. 

A UART do conversor funciona com tensões de até 3.3V. Como o 

GlicoCInmetro utiliza a interface elétrica RS232, incompatível com a interface 

elétrica do conversor serial/Bluetooth, foi preciso utilizar um conversor 
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RS232/TTL  para compatibilizar as interfaces. Além disso, o mesmo baudrate 

foi configurado, tanto no conversor, como no GlicoCInmetro, e o conversor foi 

configurado para conectar-se automaticamente a UMM, assim que fosse 

ligado.  A Figura 6.6 apresenta o diagrama de integração utilizado neste estudo 

de caso. 

 
Figura 6.6 - Integração GlicoCInmetro / (Conversor RS232/TTL) / (Conversor Serial / 
Bluetooth) / UMM / CM. 

 

A taxa glicêmica enviada pela interface serial do GlicoCInmetro passam 

pelo conversor de nível RS232/TTL, deste vão para o conversor serial / 

Bluetooth que possibilita então a comunicação com a Unidade Móvel de 

Monitoramento. Quando esta unidade recebe alguma informação do sensor via 

interface Bluetooth, esses dados são enviados automaticamente para a Central 

de Monitoramento pela Internet via GPRS ou EDGE, dependendo de qual das 

duas formas está disponível no momento. 

Para desempenhar o papel de Central de Monitoramento, foi desenvolvido um 

software em linguagem Java. Este software foi elaborado para desempenhar o 

mesmo funcionamento daquele desenvolvido em linguagem C para testar a 

UFM respeitando o mesmo fluxograma da Figura 6.3. Este novo software foi 

desenvolvido para que a Central de Monitoramento fosse executada também 

no ambiente Windows, uma vez que o software desenvolvido em linguagem C 

utilizava APIs específicas do Linux e, dessa forma, não poderia ser executado 

no Windows. O novo software foi executado no Windows, no Ambiente de 



 

 

68 

 
 

Desenvolvimento Eclipse [80]. Ele foi construído para aceitar as conexões 

recebidas via socket e enviar cada dado recebido para o console do Eclipse. 

Para executar o software desenvolvido para a UMM, utilizou-se o celular 

6111 [81] da Nokia. O MIDLet desenvolvido foi copiado do computador onde foi 

desenvolvido para o celular via interface Bluetooth. Iniciou-se o MIDLet e a 

primeira tela do aplicativo solicitava a configuração do dispositivo Bluetooth 

presente no celular. O dispositivo foi configurado para aceitar conexões 

utilizando o método GIAC (método compatível com o conversor serial/Bluetooth 

utilizado) e em seguida executou-se o comando para inicialização do 

monitoramento. Antes de mudar para a tela principal do programa, o celular 

solicitou que o usuário confirmasse se desejava ou não permitir acesso à 

internet e ao dispositivo Bluetooth. A autorização foi concedida e a tela do 

MIDLet mudou para a tela principal do programa. 

Na tela principal do programa, dois campos de status podem ser vistos: 

o que monitora o estado da conexão com a CM e o que monitora a conexão 

com os sensores. Assim que a tela principal foi mostrada, o campo de status da 

conexão com a CM informava que a conexão com o servidor havia sido aberta. 

A mesma informação também era vista no console do Eclipse, onde o software 

da CM estava sendo executado. 

Com a conexão entre a UMM e a CM estabelecida, ligou-se o 

GlicoCInmetro em conjunto com o conversor serial/Bluetooth e o conversor 

RS232/TTL. Poucos segundos depois, o campo de status da conexão com os 

sensores informava que uma nova conexão havia sido estabelecida e 

contadores de mensagens informavam que nenhuma mensagem havia sido 

recebida pela interface Bluetooth e nenhuma mensagem havia sido enviada 

para a CM. 

Seguiram-se então os mesmos passos realizados para a validação da 

UFM e o mesmo resultado foi obtido para a UMM. Uma amostra de sangue foi 

injetada no GlicoCInmetro e cerca de 40 segundos depois os seguintes 

resultados foram observados. 

• O contador de mensagens recebidas informava que uma 

mensagem havia sido recebida com sucesso; 

• A última mensagem recebida era mostrada na tela principal da 

UMM; 
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• O contador de mensagens enviadas informava que uma 

mensagem havia sido enviada adequadamente; 

• A última mensagem enviada era mostrada na tela principal da 

UMM; 

• A mesma mensagem era também mostrada no console do 

Eclipse; 

  

6.3.1. Resultados 

Os testes demonstraram que a Unidade Móvel de Monitoramento 

funcionou de acordo com as especificações propostas. A conexão Bluetooth e 

a conectividade sem fio com a Internet, disponível através do telefone celular, 

proporcionaram uma ótima mobilidade ao sistema.  

O único inconveniente verificado foi a perda de conexão Bluetooth 

quando a o GlicoCInmetro foi posicionada a mais de sete metros da UMM. De 

qualquer forma, esse fato não chega a ser um fator negativo para o sistema, 

uma vez que, tanto sensor, como celular, devem estar, naturalmente, muito 

próximos ao paciente. 
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7. Conclusões e trabalhos futuros 

Este trabalho propôs um sistema para monitoramento de sinais vitais 

de pacientes a partir de suas residências. O desenvolvimento deste trabalho 

resultou na construção de duas unidades independentes de monitoramento: a 

Unidade Fixa de Monitoramento e a Unidade Móvel de Monitoramento. 

A validação deste trabalho a partir de sua aplicação, utilizando-se o 

GlicoCInmetro como estudo de caso, demonstrou a viabilidade técnica para o 

sistema aqui proposto, visto que foi possível transmitir as informações geradas 

pelo GlicoCInmetro para a Central de Monitoramento utilizando-se os dois tipos 

de unidades de monitoramento: Fixa e Móvel. 

A Unidade Móvel de Monitoramento foi desenvolvida para ter um custo 

menor de manutenção, justificado pelo fato de utilizar a infra-estrutura de 

comunicação local disponível na residência do paciente. A Unidade Móvel de 

Monitoramento teve como preocupação principal o aumento da mobilidade do 

paciente e, portanto, teve uma preocupação um pouco menor com os custos. 

Entretanto, por utilizar um dispositivo de consumo, produzido em larga escala, 

a UMM acabou oferecendo um custo muito baixo de produção. Dessa forma, 

com a redução dos custos para transmissão de dados nos dispositivos móveis, 

os celulares tendem a ser uma ótima opção para o monitoramento remoto de 

pacientes. Esses fatos mostram, então, uma tendência a uma grande 

penetração dos celulares nas aplicações de telemedicina.  

Como trabalhos futuros verificamos a necessidade do melhoramento da 

Central de Monitoramento para permitir que as informações dos sensores 

sejam facilmente disponibilizadas aos profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento. Nesse ponto torna-se indispensável também o estudo das 

Unidades de Consulta e a integração do sistema com os tão almejados 

prontuários eletrônicos.  

Em relação aos sensores, é preciso que um protocolo de comunicação 

seja definido e padronizado. Além dos resultados óbvios que a padronização 

proporciona, seria possível desenvolver um sistema com processamento local, 

resultando em respostas imediatas aos pacientes, além de redução dos custos 
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dos sensores em conseqüência ao aumento da concorrência entre 

fornecedores. 

Outro trabalho de grande relevância, seria estudar como os pacientes se 

sentem com o uso da nova tecnologia. Estudos como esse já foram realizados 

em outros lugares do mundo e seria interessante ter dados para avaliar a 

aceitabilidade dessa tecnologia no Brasil.  

Por se tratar de um tema multidisciplinar, que envolve tanto a área de 

tecnologia como também a de saúde, é possível realizar uma rede de trabalho 

integrada, com o foco na melhoria do tratamento e na qualidade de vida dos 

pacientes, para que os resultados sejam obtidos com mais velocidade e 

qualidade. 
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