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RESUMO 

 
O presente trabalho visa apresentar um estudo sobre o dispositivo beacon para localização 

indoor em casa de repouso de idosos, para assim viabilizar a construção de um sistema de 

monitoramento remoto utilizando tecnologias baratas e acessíveis, para auxiliar cuidadores de 

idosos a ter uma maior praticidade e controle acerca dos seus pacientes, sem prejudicar a 

privacidade dos idosos. Durante o trabalho será apresentado uma comparação entre diversos 

dispositivos em relação a localização indoor, para comparar elas a tecnologia do beacon. 

Apresentando sua viabilidade e adaptação aos pacientes. Por fim apresenta a proposta de 

construção de um aplicativo para o monitoramento em tempo real dos idosos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo serão abordados os assuntos a serem tratados 

durante o desenvolvimento do trabalho, incluindo conceitos, objetivos, 

justificativa, metodologia e cronograma de desenvolvimento com objetivo 

de inserir o leitor ao contexto do trabalho. 

1.1 Contextualização 

A população idosa corresponde a uma parte da densidade populacional mundial, a 

organização Mundial de Saúde (OMS) caracterizada como um grupo de indivíduos com a 

faixa etária acima de 60 anos, atualmente representando 13% da população. Os idosos criam 

uma demanda por serviços médicos e sociais, os países devem encontrar novas alternativas 

para suprir tais necessidades, incluindo instituições onde possam viver por longo período 

(FERREIRA; BANSI e PASCHOAL, 2014). 

Com a idade muitos idosos são afetados por diversas doenças e muitas vezes 

comprometem a capacidade física e mental do individuo ao desempenhar quaisquer atividades 

diárias, ocasionando a necessidade de ajuda e cuidados, principalmente dos familiares. 

Segundo Chaimowicz (2013) 3 a 5% das quedas originam ferimentos graves, como 

lesões, hematomas e fraturas. Após a queda, a maioria dos idosos desenvolvem a síndrome do 

medo pós-queda, ela é provocada pois eles temem cair novamente, isto compromete a 

qualidade de vida dessas pessoas que acabam deixando suas atividades de lado e passando a 

depender de um acompanhante parcialmente e muitas vezes totalmente. 

Apesar de pessoas com a idade mais avançada não possuírem afinidade com a internet, 

ela se faz presente no cotidiano e hoje torna-se essencial para negócios, lazer e relações 

sociais. Ela está ligada a diversos setores comerciais e empresariais, com o avanço de 

inúmeras áreas como, sistema embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento, 

surgiu a internet das coisas (Internet of Things (IoT)) (SANTOS, 2016). 

Segundo Lee e Lee (2015) a IoT é uma tecnologia criada como uma rede global de 

máquinas e dispositivos que são capazes de se conectarem, tornando possível sua 

comunicação com outras “coisas”. 

A IoT também está no ramo da saúde, suas aplicações podem oferecer cuidados aos 

pacientes em vários aspectos, como em casos de emergência ou tratamentos ao longo prazo. 

Ela vem se destacando como uma nova tendência da TI (Tecnologias da informação) que 
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permite a criação de novos tratamentos precisos e com baixa taxa de erros ao analisar 

informações capturadas por conectores e sensores, podendo ser facilmente diagnosticado e 

transmitir uma melhor qualidade de serviços além de ser eficiente. Hoje um dos principais 

objetivos dos assistentes de idosos é manter um acompanhamento eficiente aos seus pacientes, 

as empresas buscam constantemente métodos que possam otimizar seus cuidados a pacientes 

com doenças graves ou que identifiquem padrões de riscos para os idosos (SILVA E 

OLIVEIRA, 2017). 

O diagnostico e acompanhamento remoto é uma das principais tecnologias da IoT, ela 

possibilita o acompanhamento em tempo real com dispositivos vestíveis.  Com o surgimento 

dessa tecnologia houve a expansão dos tecidos inteligentes, eles são utilizados no corpo ou 

próximos, os sensores comunicam-se com outros dispositivos por meio da internet. Essa 

tecnologia é chamada de Internet of things Wearable (internet das coisas vestíveis (Wiot)), é 

uma tecnologia que permite monitoramento de fatores humanos, saúde, bem-estar e outros 

dados para melhorar a qualidade de vida no cotidiano de qualquer pessoa (HIREMATH; 

YANG; MANKODIYA, 2014) 

As Wiot são uma tecnologia em constante desenvolvimento que permite o 

monitoramento da saúde das pessoas, durante o trabalho, em casa, atividade esportivas ou em 

ambientes clínicos, possibilitando as pessoas a terem acesso sem interferir nas atividades do 

cotidiano.  

No final dos anos 90, o conceito de wearable foi introduzido com objetivo de 

aperfeiçoar os cuidados médicos, proporcionando ao cliente a gestão da sua própria saúde e 

podendo interagir com seus cuidadores. Outro objetivo do Wiot é aumentar o interesse das 

pessoas sobre seu estado de saúde, melhorando a qualidade do atendimento e utilizando novas 

tecnologias, elas são formadas por várias áreas da ciência, tais como tecnologia biomédica, 

micro e nanotecnologia, engenharia de materiais, engenharia eletrônica e tecnologia de 

informação e comunicação (DIAS E CUNHA, 2018). 

Diante deste cenário o presente artigo tem como objetivo apresentar a especificação e 

construção de um sistema de localização indoor baseada em dispositivos equipados com 

Bluetooth low energy (BLE). Este sistema será utilizado para auxiliar cuidadores de idosos a 

realizarem um monitoramento dos indivíduos em tempo real dentro das casas de repouso. 
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1.2 Justificativa 

Com o desenvolvimento populacional dos idosos cria uma demanda por serviços 

médicos e sociais, o país deve encontrar novas alternativas para suprir a necessidade dos 

idosos incluindo instituições onde possam viver por longo período (FERREIRA; BANSI e 

PASCHOAL, 2014). 

Para que essas pessoas possam ter um acompanhamento menos invasivo ao paciente, 

porém sem perder sua eficiência, utiliza-se a IoT como uma forma de monitorar as pessoas 

em tempo real, por tratar de uma revolução da internet, pode-se conectar as coisas por meio 

de comunicação sem fio e sensores de baixo custo.  

Desta forma a internet deixa de ser uma rede de computadores e passa a ser uma rede 

de coisas. Seu objetivo é facilitar que uma variedade de coisas ou objetos presentes em um 

ambiente colabore a todo instante e em qualquer lugar com qualquer coisa (CHIUCHISAN; 

COSTIN e GEMAN, 2014).  

A IoT pode se conectar a diversos sensores portáteis, interfaces, unidade de 

processamento e periféricos de comunicação que podem se comunicar com outros sistemas, a 

wearable é uma área da IoT que são utilizadas por tratar da forma mais eficiente de 

monitoração sem prejudicar a privacidade do usuário, elas estão tornando-se populares em 

muitas áreas como medicina, segurança e campos comerciais, pois fornecem informações 

precisas e confiáveis sobre o cotidiano das pessoas, suas atividades e comportamento, 

certificando a segurança e conforto dos usuários (MUKHOPADHYAY, 2014). 

Com a utilização das weareble, podemos ter um sistema que monitore os idosos em 

tempo real, coletando dados e transmitindo de um dispositivo de hardware para um aplicativo 

que estará coletando essas informações. 

Os aplicativos atualmente estão utilizando tecnologias de monitoramento, tais como 

global positioning system (Sistema de Posicionamento Global (GPS)) para detectar a posição 

de pessoas. Porém o sinal é prejudicado pelos prédios e materiais de construção dos edifícios 

e o GPS não consegue enviar dados com precisão e para trafegar essas informações para o 

aplicativo de maneira segura e sem perda, utiliza-se o beacon para monitoramento em tempo 

real por ter um melhor desempenho em locais fechados e por ser utilizado em redes de área 

pessoal sem fio, torna-se uma tecnologia popular em dispositivos móveis (LIN, 2015). 
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Desta forma, procura-se desenvolver um sistema em paralelo a um dispositivo beacon 

para auxiliar cuidadores de idosos em ambiente residencial, sem causar desconforto e  afetar a 

privacidade dos idosos. 

1.3 Objetivos 

• Geral  

Especificar e construir um sistema em localização indoor para auxiliar cuidadores de 

idosos em ambiente residencial. 

• Específicos 

- Investigar as tecnologias em localização indoor aplicado em ambiente residencial 

- Especificar uma arquitetura para localização indoor em ambiente residencial 

- Construir um sistema de localização indoor utilizando tecnologias com baixo 

consumo de energia. 

1.4 Metodologia 

A abordagem dessa pesquisa será do tipo exploratórias, segundo Gil (2008) ela tem 

como foco o desenvolvimento, esclarecimento e a modificação de conceitos e ideias para 

posteriormente formular um problema mais preciso para novos estudos. 

Para coleta de dados serão utilizados um qquestionário, para realizar uma análise 

qualitativa com os possíveis usuários do sistema sobre a aceitação do produto. O publico alvo 

dessa pesquisa são idosos acima de 60 anos. 

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas a tecnologia beacon que estará 

acoplada ao idoso onde irá coletar os dados diariamente. 

Para programação do sistema mobile será utilizado linguagem de programaçãoo react 

native com intuito de fazer o algoritmo detectar o beacon e o cuidador possa monitorar o 

paciente sem interferir no cotidiano do idoso. 

1.5 Organização do Projeto 

O trabalho foi dividido em três seções descritas a seguir: Neste ccapítulo foram 

apresentados a introdução da contextualização do problema os objetivos, a justificativa e os 

materiais e métodos utilizados, no ccapítulo 2 será apresentado o referencial teórico 

englobando conceitos de idosos, Internet da Coisas, Localização Indoor e Beacons além dos 
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trabalhos relacionados a este trabalho, no Capítulo 3. Serão apresentados os resultados 

parciais deste trabalho, apresentando a arquitetura do sistema, protótipos de telas e diagramas 

UML para explicação do funcionamento do sistema. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados os conceitos mais importantes que 

foram utilizados durante a pesquisa e o trabalho relacionados que possuem 

contribuições, propostas ou resultado que possam ser adaptados ou servir 

para o desenvolvimento do trabalho em questão 

2.1 Idosos 

Neste tópico serão apresentadas as definições fundamentais e básicas para o 

entendimento dos idosos, bem como suas principais dificuldades nos seus cuidados. 

2.1.1 Dificuldade no Cuidado de Idosos 

Segundo MS o papel do cuidador vai muito além de acompanhar as atividades diárias 

do indivíduo, sua função é auxiliar e conduzir em tarefas que o idoso não consiga exercer 

sozinho.  O número de geriatras ou enfermeiros que possuem uma formação especializada no 

cuidado dos idosos é raro tanto nos setores públicos quanto no privado (WHO, 2015). 

Segundo Silva, Comin e Santos (2013) é comum que os idosos possuam algum tipo de 

deficiência sensorial (auditivos e visuais) ou em declínio cognitivo, elementos que devem ser 

identificados e devidamente valorizados para que possa ter uma intervenção de sucesso. A 

família é uma parte importante na vida dos idosos pois pode ser considerada uma fonte de 

suporte a eles, muitas vezes o convivo entre gerações geram conflitos e problemas no 

relacionamento que podem agravar quando os membros da família não entendem ou 

compreendem o comportamento deles, tornando-se difícil realizar o papel de cuidador. 

Muitas vezes a família quer oferecer suporte e apoio aos idosos, porém a ausência e 

por falta de condições financeiras e estrutural acabam sendo obrigados a leva-los para casa de 

repouso. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde (2018), a família é o primeiro espaço de 

socialização do indivíduo, representa o espaço mais íntimo e necessário para o 

desenvolvimento da criança, do adolescente e para o acolhimento da pessoa idosa. É na 

família que o indivíduo busca refúgio e amparo. 
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2.2 IoT 

Neste tópico serão apresentadas as definições fundamentais e básicas para o 

entendimento da IoT, bem como suas principais aplicações dentro da sociedade, dando ênfase 

da IoT no setor da saúde. 

2.2.1 Aplicações da IoT 

O desenvolvimento das tecnologias está alterando o comportamento das pessoas e o 

modo como elas interagem com produtos e entre si, a busca por produtos e serviços que estão 

conectados está crescendo cada vez mais, dessa maneira proporciona um ambiente dinâmico 

de atuação nas mais diversas industrias, setores e mercados. Alguns exemplos básicos são as 

casas inteligentes, indústria e transporte. 

Segundo Steffen Sorrell (2014) uma Smart Home (casa inteligente) é projetada para 

oferecer ou compartilhar uma variedade de serviços dentro e fora da casa através de 

dispositivos de rede.  

A IoT tem aplicações dentro de casas. É um ambiente que possui sistemas 

automatizados e avançados, a casa inteligente é definida desta forma pois suas atividades 

diárias são monitoradas por um computador. As casas inteligentes contêm diversas 

tecnologias para melhorar o desempenho de vida (MALCHE; MAHESHWARY, 2017). 

Segundo Santos (2016) Uma Smart Home pode ajudar o cotidiano dos habitantes 

como, as luzes e a máquina de lavar que pode ser controlada por meio de um smartphone, 

frigoríficos inteligentes capazes de informar todos os produtos que estão fora do prazo de 

validade notificando o consumidor. Uma máquina de café inteligente poderá notificar quando 

estiver sem água ou quando precisar de manutenção e o controle inteligente de energia 

permitindo ao usuário agendar a hora de ligar e desligar, o seu nível da luz que está sendo 

emitida e até regular para as luzes detectarem o sensor de movimento e ligarem quando 

necessário. 

A IoT está na área da indústria, ela é definida como indústria 4.0. Segundo Zhou, 

Keliang; Liu e Zhou (2015) o conceito de indústria 4.0 é embasado na integração de 

informação e comunicações tecnológica e tecnologia industrial. O propósito é construir um 

modelo de produção flexível de produtos e serviços personalizados e digitais, oferecendo uma 

interação em tempo real entre pessoas, produtos e dispositivos durante o processo de 

produção. 
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A IoT garante uma organização de transporte mais inteligente, ela está aperfeiçoando o 

transporte para a melhor segurança durante a viagem e o gerenciamento de tráfego 

estratégicos. O transporte oferece ao passageiro uma viagem com experiência mais confiáveis, 

podendo ter uma melhor precisão sobre informações de congestionamento ou clima, outro 

ponto importante dos transportes inteligentes é a redução do congestionamento e uso de 

energia, através do uso de dados em tempo real para melhorar a forma de escalonar quando há 

mudanças nos padrões de tráfego (ALCATEL, 2019). 

2.2.2 IoT na saúde 

O setor da saúde é uma das principais prioridades do governo, por ser relacionada ao 

crescimento populacional, urbanização rural, envelhecimento da população, crescimento 

econômico e muito desses problemas sociais tornam-se mais comum na área da saúde, 

podendo ser solucionado com a IoT de maneira mais eficaz  (MIRANDA; MENDES; SILVA, 

2016). 

Um dos grandes desafios dos prestadores de serviços da área da saúde é manter um 

acompanhamento eficiente aos pacientes, por isso as empresas trabalham constantemente para 

encontrar uma maneira de otimizar o cuidado aos pacientes que possuem doenças graves. A 

IoT pode oferecer a saúde inúmeras oportunidades, como tratamento para casos de 

emergência no hospital, o tratamento de longo prazo e o tratamento baseado em comunidades. 

Uma das áreas promissoras é com pacientes conectados a sensores para monitorar batimentos 

cardíacos entre outras informações, podendo ser facilmente diagnosticado quaisquer 

problemas com o paciente e melhorando a qualidade do serviço prestado por profissionais. 

(WHO, 2015) 

 Baker, Xiang, Member e Atkinson (2017) afirmam que existem poucas desvantagens 

de um monitoramento remoto e que suas principais dificuldades são a segurança de uma 

imensurável quantidade de dados em um único banco de dados, a necessidade de ter 

regulamente os sensores atualizados para garantir a precisão do monitoramento e se o 

dispositivo do indivíduo estiver fora da área definida e ficar sem bateria ou perder sinal. 

Nunez (2019) define alguns exemplos da IoT que ao serem desenvolvidas para a saúde 

vão melhorar os atendimentos médicos: 

(I) Redução de tempo de espera na sala de emergência 

https://www.biocam.com.br/author/accenda/
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No Monte Sinai Medical Center em Nova York, teve uma redução de tempo de 50% 

 dos pacientes de emergência que precisam de internação. Ela é um resultado da 

 parceria com a GE Healthcare, o sistema monitora a ocupação de 1.200 unidades e 

 fatores em 15 métricas diferentes, avaliando as necessidades de cada paciente. É um 

 sistema promissor pois reduz o tempo de espera em salas de emergências tornando-se 

 inovador e desafiador na área de IoT. 

(II) Saúde e monitoramento remoto 

Muitos casos onde o paciente não tem necessidade de visitar o hospital, por isso o 

 monitoramento remoto da saúde é importante, seu objetivo é minimizar o custo e 

 eliminar a necessidade de algumas visitas. Melhorando a qualidade de vida de muitos 

 pacientes e evitando se eles se desloquem de suas casas ou cidade para fazer consultas. 

(III) Disponibilidade e acessibilidade de hardware 

Diversos hospitais precisam manter seus softwares e hardwares funcionando em 

perfeito estado, mas como todo equipamento esses dispositivos são propensos a 

inúmeros riscos a queda de energia e até falhas no sistema podendo ser uma questão de 

vida ou morte. Com isso a Philips, desenvolveu um sistema chamado e-Alert ele visa 

resolver este problema. Ela monitora os dispositivos virtualmente e alerta aos 

funcionários quando houver algum problema. 

(IV) Rastreabilidade e localização de ativos 

Manter o controle e segurança de seus pacientes é algo difícil, desta forma as propostas 

 de rastrear ativos estão cada vez maiores, quando falamos de ativos estamos definindo 

 funcionários, pacientes e hardware de todo edifício. Muitas unidades estão buscando a 

 sistemas de localização da IoT pois além de ser um método eficiente é barato.  

(V) Gerenciamento eficiente de medicamentos 

Atualmente existem comprimidos contendo sensores microscópicos do tamanho de um 

grão de arroz, eles podem mandar informações para um dispositivo externo que são 

geralmente adesivos usados no corpo, com a finalidade de garantir dosagem e uso 

adequados de medicamento. Os pacientes vão ter acesso às informações por meio de 

um aplicativo, ele irá monitorar seu desempenho pessoal e melhorar seus hábitos. 
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2.3 Localização Interna 

Neste tópico serão apresentados os sensores mais utilizados na localização interna e 

suas definições básicas.  

2.3.1 Sensores de localização Interna 

Segundo Chen et al. (2015) a Indoor Localization (Localização interna (IPS)) pode ser 

classificado em: posicionamento magnético, simultaneous localization and mapping 

(Localização e mapeamento simultâneos (SLAM)), ondas de rádio, sensores móveis, Radio 

Frequency Identification (identificação por radiofrequência (RFID)). Não há um modelo 

correto para criar um IPS, diversas empresas utilizam métodos como, triangulação, WI-FI, 

Bluetooth, balizas, comunicação de campo (NFC), infravermelho, mapeamento interno, 

sensores, iluminação LED de análise acústica, entre outros, para conseguir definir a posição 

de alguém em um determinado ambiente. 

O posicionamento magnético veio com o propósito de seguir a orientação espacial 

animal na natureza, por exemplo, pássaros, abelhas, salmão, raposas entre outras. Os animais 

baseiam-se com o campo magnético da posição do planeta terra em relação aos seus destinos. 

Dessa forma os smartphones são igualmente capazes de detectar e responder a variação do 

campo magnético do interior de algum lugar. Todos os prédios têm o magnético único com 

base na maneira que os materiais de construções afetam e distorcem o campo magnético, 

desta forma qualquer pessoa que possui um smartphone pode ser localizado com uma grande 

precisão dentro de lojas de varejo, hospitais, centros comerciais entre outros espaços internos 

(STERLING, 2014). 

A SLAM pode ser utilizada para escalar a tecnologia sem impressões digitais internas 

explícitas. Sua técnica é com o mapeamento de robôs ou cartografia robótica, é o 

procedimento de criação de um mapa usando um robô ou veículo não tripulado ou um sensor 

que navega em lugares enquanto usa o mapa que o mesmo gera. Essa técnica é usada para 

criar mapas quando há pouco conhecimento pré-existente de um local. A SLAM é usada no 

movimento 2D e 3D e está dividida em várias partes, desde extração de ponto de referência, 

associação de dados, estimativa de estado, atualização de estado e atualização de ponto. Por 

utilizar diferentes tipos de sensores seu desenvolvimento está tornando-se cada vez melhor 

por conta dos seus novos algoritmos (RIBEIRO, 2014). 
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Segundo Avila et al. (2012) a RFID é baseada no uso de ondas eletromagnéticas de 

radiofrequência, sem fios, para identificar, rastrear, localizar e gerenciar produtos, 

documentos ou pessoas, sem a necessidade de contato e de um campo visual através da 

comunicação dos dados de identificação.  Por ser uma tecnologia simples, ela utiliza um leitor 

que coleta dados de um campo eletromagnético de radiofrequência para ler os dados na 

etiqueta e obter a identificação do objeto a qual está acoplada. Embora adequado apenas para 

identificação seletiva de objetos, o RFID é frequentemente usado em combinação com outras 

tecnologias para uma localização interna precisa. 

Os sinais Bluetooth low energy (BLE) dos beacons são alimentados por baterias 

(pequenos dispositivos sem fio) são uma das mais recentes tecnologias utilizadas para IPS, 

sendo uma das principais tecnologias disponíveis na maioria dos dispositivos atualmente. O 

dispositivo irá detectar o sinal do beacon e pode calcular com precisão a distância até o 

aparelho e estimar a localização.  Os beacons estão crescendo no mercado e ao mesmo tempo 

os mercados de aplicativos existentes e novos estão desenvolvendo novas ideias tornando-se 

maiores e melhores. Além das aplicações de varejo, os beacons também são projetados para 

se tornar uma mercadoria comum em aplicações industriais (KRIZ; MALY E  KOZEL, 2016) 

Assim como os beacons o WiFi pode ser usado para determinar a posição com uma 

precisão de 5 a 15 metros. Mesmo que o sinal seja mais forte e possa cobrir mais distância que 

o BLE, ele consome uma fonte de energia externa, tendo mais custos de instalação e 

equipamento caro. Além disso, os sinais de WiFi podem ser prejudicados por objetos, como o 

corpo humano, paredes até a abertura e o fechamento de portas podem afetar os sinais de 

WiFi (FARAGHER e HARLE, 2015) 

Sterling (2014) afirma que o mercado global de IPS é de US $40,99 bilhões até 2022, 

de US $5,22 bilhões em 2016 a uma taxa anual de crescimento composta (CAGR) de 42,0% 

durante o período de previsão. Além de todos esses dados, espera-se que as lojas gastem mais 

de US $2,4 bilhões anualmente em beacons e rastreamento de ativos em 2020. 

2.4 Beacons 

2.4.1 Definição do Beacon 

Chen et al. (2015) define beacon como um minúsculo dispositivo que emite sinais por 

meio de tecnologia bluetooth, conhecida como bluetooth 4.0. Os sinais podem ser captados 

por aplicativos de smartphones e tablets, sendo um gatilho para uma ação no aplicativo. 
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No bluetooth tradicional, seu tempo de varrimento (~10s), limitando seu valor para a 

localização, porém no novo protocolo, ele deve superar as limitações de tempo de varredura 

de comprimento. Suas principais vantagens são: seu tamanho pequeno, peso leve, baixo custo 

de economia de energia e são amplamente suportados por dispositivos inteligentes. Por isso o 

BLE tem grande potencial para ser uma tecnologia de localização sem fio dominante 

(ZHUANG, 2016). 

Mesmo que o beacon não seja tão popular quanto GPS, ele está sendo cada vez mais 

implementado pelas empresas que desenvolvem software para IoT. Atualmente os beacons 

estão sendo utilizados nos setores de saúde e industrial, os fornecedores de soluções BLE 

beacon traz a possibilidade de implementa-los para permitir um melhor rastreamento de 

pacientes em hospitais, melhorar a utilização de equipamentos e melhorar o fluxo de dados 

em hospitais, aumentando a qualidade geral dos serviços médicos (LI; YANG e PAHLAVAN, 

2016)  

Os beacons combinam campanhas offline e online, além de conectar dispositivos 

internos e externos em uma única rede de auto monitoramento. Usando uma conexão 

Bluetooth, a tecnologia é mais barata que as alternativas e mais fácil de usar e oferecer 

suporte. Embora os desenvolvedores continuem trabalhando nas melhorias de tecnologia, os 

casos de uso da IoT dos beacons mostram a viabilidade e os benefícios desses projetos. 

2.4.2 Aplicação utilizando o Beacon 

Os beacons estão sendo adotados com mais frequência nos últimos anos, por empresas 

de grande porte como Googe, Apple, Facebook, impulsionando novos padrões e hardware. 

Por ser uma tecnologia mais acessível ao público, torna-se comum propor novas aplicações 

tanto no setor acadêmico quanto no industrial (ZHUANG, 2016).  

Vossen (2017) categoriza a utilização do beacons em 13 áreas, tais descritas logo 

abaixo: 

(I) Uma das áreas promissoras onde o beacon faz tanto sucesso é na indústria de varejo, 

 ele auxilia seus clientes sobre os novos produtos das lojas, descontos e até facilita os 

 seus clientes na hora de procurar algum produto; 

(II) Em seguida é a hotelaria, qual inclui aplicações como gerenciamento de fila e 

 check-ins automáticos, informações de provisionamento; 
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(III) No setor de turismo, auxiliam nas informações sobre exposições em museus, ou 

 informações sobre o tempo em praias ou em estações de esqui; 

(IV) Em educação, tecnologias beacons permitem a transmissão de informações para  uma 

 classe inteira, bem como registro de frequência nos cursos; 

(V) Para cuidados de saúde, focam no interior de hospitais para monitoração, bem como 

 promovendo a saúde check-ups; 

(VI) Sobre a Indústria do entretenimento, visualizar localização baseada em 

recomendações e promoções em estádios desportivos; 

(VII) No domínio da Viagem, navegação interior e fila de gestão nos aeroportos ou 

estações de trem, ofertas personalizadas por agências de viagens; 

(VIII) A respeito dos cenários corporativos, eles ajudam os funcionários a encontrar uns 

aos outros, quartos ou equipamentos; 

(IX) Automotivo é ainda um domínio em que beacons pode ser aplicado, por exemplo, 

 para carros bloquear ou desbloquear com base na proximidade ao seu proprietário, 

 bem como para a gestão de tráfego inteligente; 

(X) Em Imobiliária, propriedades à venda podem ser equipado com beacons para notificar 

 os transeuntes que está em oferta; 

(XI) Usando ideias semelhantes, há amplos cenários para usar a tecnologia beacon na 

 publicidade, com publicidade personalizada, anúncios interativos, e a possibilidade de 

 interagir com outdoors sendo exemplos promissores; 

(XII) dentro do contexto de uso pessoal, aplicativos de lembretes para  tarefas domésticas 

 tais como o esvaziamento do lixo ou como um lembrete de que um carro estava 

 estacionado; 

(XIII) em um Grupo Geral, o autor menciona o excesso de velocidade se processos de 

 pagamento, acompanhamento de itens pessoais de todos os tipos e assistência para 

 pessoas com deficiência ou com deficiência visual.  

2.5 Trabalhos Relacionados 

Para revisão bibliográfica, foram selecionados trabalhos que possuem relevância 

significativa na área de pesquisa, pois apresentam aspectos semelhante aos propostos neste 

trabalho, além da busca pelo estado da arte sobre o tema da pesquisa. A revisão foi guiada por 



20 

 

meio de uma revisão sistemática que possibilitou a identificação de artigos com bons 

resultados. A partir da leitura integral dos artigos encontrados durante a revisão foram 

selecionados quatro trabalhos que serão descritos a seguir.  

O primeiro trabalho é intitulado “Activity monitoring system for elderly in a context 

of smart home” o autor Charlon et al. (2013) propõem um sistema para ajudar os cuidadores a 

monitorar seus pacientes que sofrem da doença de Alzheimer no hospital de Caussade na 

França.  Eles usam um sistema baseado na localização dos pacientes por meio de sinais 

infravermelho capturados por receptores inseridos nos ambientes do hospital, como quartos e 

áreas de serviços.  

O diferencial deste trabalho para o citado acima está na sua implementação, os autores 

sentem dificuldade ao implementar em ambientes multiusuários pois os sensores 

infravermelhos não conseguem acompanhar o indivíduo quando o lugar está com uma grande 

quantidade de pessoas ao redor, para suprir essa demanda eles utilizam um patch eletrônico 

que fica acoplado na costa dos idosos. Ao escolher esta tecnologia eles podem causar 

desconforto nos pacientes, enquanto que no presente trabalho, será utilizado um dispositivo 

não invasivo ao usuário.   

O segundo trabalho proposto por ALSINGLAWI et al (2016) intitulado “Passive 

RFID Localisation Framework in Smart Homes Healthcare Settings” foi proposto um 

monitoramento utilizando um RFID com baixo custo para casas inteligentes, eles propuseram 

uma estrutura de localização potencialmente econômica para encontrar objetos, porém o 

sistema ainda é simples pois ele possui muitos pontos cegos para localização e não captura 

dados em tempo real. Está presente proposta se difere do citado acima, pois com o dispositivo 

BLE foi possível capturar informações em tempo real dos pacientes, os dispositivos BLE são 

adequados para ambientes fechados e não sofrem perda de informações em meios físicos. 

O terceiro trabalho, foi desenvolvido por Li, Yang e Pahlavan (2016) a pesquisa 

intitulada “Using iBeacon for Newborns Localization in Hospitals” tem como objetivo 

simular a identificação de bebês recém-nascido em maternidades utilizando beacons, eles irão 

transmitir a localização dos bebês para um smartphones. Seu foco principal é comparar o 

modelo CDF e DME para estimar qual dos dois exemplos são melhores para desenvolvimento 

de monitoração em tempo real. A diferença entre esta solução para a proposta neste trabalho 

está na utilização do beacon conectado a um receptor bluetooth que envia os dados para uma 

nuvem e permite o acesso dessas informações por meio de um smartphone com uma aplicação 

específica que mostrará informações do usuário, enquanto o trabalho descrito acima apresenta 
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apenas uma proposta para monitorar a localização de crianças recém-nascidas em um único 

ambiente. 

Por fim, o trabalho de Tabbakha, Tan e Ooi (2017) propôs um sistema de rastreamento 

de movimento para idosos, ela foi desenvolvida e testado em uma casa inteligente em 

Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia. Eles tiveram resultados com uma grande 

precisão, o valor foi respectivamente 99% e 99,71% de acerto. Eles utilizam o BLE na cintura 

ao lado esquerdo e foi solicitado que os pacientes caminhassem durante 20 minutos e os dados 

foram coletados a partir do sensor de movimento que foi armazenado em um arquivo CSV. 

Após pegar essas informações foram rotulados para indicar o tipo de atividade associada a 

amostra. A diferença está no seu objetivo pois o foco principal do projeto mencionado acima 

é em monitoramento dos idosos em movimento durante um período de tempo, para então 

avaliar seu trajeto, enquanto esta proposta preocupa-se com o controle da saúde dos pacientes 

e auxilia os cuidadores a terem um controle melhor da localização em tempo real por meio do 

transporte de dados simultâneos baseados em protocolos da internet das coisas. 

3 MODELAGEM 

3.1 Embasamento Matemático 

O algoritmo de distância euclidiana é frequentemente utilizado para localizações 

WLAN e são divididos em duas fases: 

Na primeira fase é de calibração enquanto a segunda fase é de posicionamento 

subsequente. Esse Algoritmo utiliza um conjunto de pontos de calibração com posições 

conhecidas que são distribuídas pela área. Durante a fase de calibração, o RSSI de várias 

estações base são medidos simultaneamente em pontos de calibração e armazenados junto 

com um carimbo de data, hora e coordenadas, enquanto na fase de posicionamento, os valores 

RSSI de várias estações base são medidos simultaneamente em um ponto cuja posição deve 

ser determinada  (GANSEMER, GROßMANN e HAKOBYAN, 2010). 

A Equação 1 mostra o cálculo utilizado para calcular a distancia entre o conjunto base 

(X) e o conjunto levantamento (Y), onde: 

d: distancia euclidiana entre os valores base e os valores de levantamento 

N: quantidade de redes disponíveis para calculo 

Xi: vetor de valores RSSI da base 
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Yi: vetor de valores RSSI do levantamento  

O algoritmo básico de distância euclidiana pode ser usado assumindo um erro de 

estimativa de localização mediana de 2,33 m em ambientes pequenos e estáticos. 

Equação 1 - Distancia Euclidiana 

 

Fonte: O autor (2020). 

3.2 Arquitetura do ambiente 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, percebe-se que o beacon é a ferramenta 

ideal para a monitoração de idosos em casas de repouso, por ser melhor que o bluetooth 

comum, sua onda de rádio é melhor e mais forte para penetração em meios físicos como 

parede, edifícios entre outros. Outra característica importante é sua energia, ela consome 

menos energia que as demais ferramentas. 

Diante da problemática da criação de um sistema de localização indoor para 

monitoramento de idosos em casas de repouso, foi desenvolvida a seguinte arquitetura para 

solução do problema, conforme na Figura 1: 

Figura 1 - Arquitetura do Sistema 
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Fonte: O autor (2019) 

 

Podemos considerar cada bloco da arquitetura como uma camada que se conectam as 

demais, indicando o fluxo de transporte dos dados. Inicialmente é apresentado o cenário onde 

o sistema será implantado, sendo os cômodos da casa de repouso. Cada cômodo terá um 

microcontrolador que ficará realizando verificações de presença no ambiente por meio de 

buscas de dispositivos BLE(Bluetooth Low Energy), representado na arquitetura pelo Beacon, 

estes dispositivos estarão dispostos na vestimenta dos idosos e dessa forma, quando o idoso 

entra no campo de verificação do controlador é disparada uma mensagem para um broker em 

nuvem por meio do protocolo MQTT que é específico para envio de dados de internet das 

coisas, a mensagem levará o identificador (id) do dispositivo e o cômodo em que foi 

detectado, possibilitando ao servidor identificar a que idoso aquele dispositivo pertence, e 

gravará no banco de dados a localização atual juntamente com data e hora. Os controladores 

também permitirão identificar caso alguma idosa saia do perímetro da casa sem 

acompanhamento de seus cuidadores.  

Os dispositivos BLE são uma ótima alternativa para esse tipo de aplicação, pois seu 

sinal se difere do bluetooth comum e sua onda de rádio é superior, permitindo a penetração 

em meios físicos como paredes, móveis entre outros. Dependendo do tipo do dispositivo é 

possível identificar movimentos de queda, corrida, temperatura corporal e batimentos 
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cardíacos. Outra característica importante é seu consumo de energia bem inferior a de 

dispositivos que utilizam o bluetooth comum. 

A partir da armazenagem dos dados de localização, os cuidadores, poderão acessar o 

sistema por meio de uma aplicação Web Mobile que apresentará a localização em tempo real 

do idoso e também permitirá acesso a todos os trajetos feitos por ele. As aplicações também 

contarão com sistema de alertas para aviso aos cuidadores, caso alguma atividade suspeita 

seja identificada. 

Esta solução apresenta-se muito eficaz para o monitoramento indoor, pois utiliza 

tecnologias que permitem a rápida localização, ideal para casas de repouso que possuem 

poucos cuidadores e um grande número de idosos.  

3.3 Requisitos Funcionais  

Segundo Sommerville (2007) requisitos funcionais define as funcionalidades do 

sistema, geralmente essas funções são processos que utilizam entradas para produzir saídas. 

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos: 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais 

ID Nome Descrição Prioridade 

[RF01] Realizar Login O aplicativo deverá permitir que o cuidador 

acesse as funções com o username e a senha  

Essencial 

[RF03] Criar Conta O aplicativo deverá permitir que o usuário 

crie uma conta  

Essencial 

[RF04] Tela inicial O aplicativo deverá listar os idosos 

designados ao cuidador na tela inicial 

Essencial 

[RF05] Banco de dados O banco deverá manter dados dos pacientes 

tais como, batimento, temperatura, idade, 

localização 

Essencial 

[RF06] Idosos O aplicativo deverá mostrar dados do 

paciente, como idade, localização em tempo 

real, batimento e temperatura. 

Essencial 

[RF07] Cuidador O aplicativo deverá permitir que o cuidador 

edite seus dados cadastrais  

Importante 
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[RF08] Relatório Idosos  O aplicativo deverá mostrar a ficha dos 

pacientes  

Importante 

[RF09] Relatório Idosos Os dados dos relatórios poderão ser 

acessados por determinado período de tempo 

Importante 

Fonte: O autor (2020). 

3.4 Requisitos Não Funcionais 

Sommerville (2007) Define requisitos funcionais como restrições ou atributos de 

qualidade de um software. Tomando por base o contexto, foram identificados os seguintes 

requisitos não-funcionais: 

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais 

ID Descrição Categoria Prioridade 

[RNF01] O aplicativo deve garantir que os dados dos 

pacientes sejam protegidos por criptografia 

Segurança Essencial 

[RNF02] O aplicativo deverá estar disponível 24 horas 

por dia 

Disponibilidade Essencial 

[RNF03] Apenas usuários cadastrados poderão acessar 

o sistema 

Segurança Essencial 

[RNF04] Apenas os cuidadores poderão ter acesso aos 

dados do paciente   

Segurança Essencial 

[RNF05] O banco de dados deverá retornar ao usuário 

um tempo de resposta de até 5 segundos 

Desempenho Importante 

[RNF06] O sistema de banco de dados deverá permitir 

multitarefas para atender diversos clientes 

Desempenho Essencial 

Fonte: O autor (2020). 

3.5 Interface do Usuário 

No primeiro momento foi desenvolvido um projeto de telas para a aplicação móvel em 

forma de protótipo de baixa fidelidade que pudesse apresentar de forma previa as 

funcionalidades de acompanhamento do paciente pelo cuidador. 
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Para auxiliar no desenvolvimento do trabalho foram projetadas telas do aplicativo que 

será desenvolvido no decorrer do trabalho. A figura 02 é apresentada a tela inicial, onde o 

cuidador do paciente poderá se cadastrar ou logar no aplicativo, informando seu e-mail e 

senha. 

 

Figura 2 - Tela Inicial 

 
Fonte: o autor (2019) 

 

A figura 03, apresenta a funcionalidade da segunda tela, nela o cuidador poderá listar 

todos os pacientes que ele tenha cadastrado e que seja responsável, ao clicar no nome de 

algum paciente ele poderá visualizar suas informações.  

 

Figura 3 - Lista de idosos 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Na figura 04 o cuidador poderá visualizar as informações do paciente e o aplicativo irá 

mostrar a localização em tempo real assim como informações sobre seu batimento cardíaco e 

temperatura. 

Figura 4 - Informações dos Idosos 
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Fonte: o autor (2019) 

 
 

Na figura 05 o usuário terá três opções para manusear o aplicativo, na primeira será a 

ficha dos pacientes, o cuidador poderá escolher um paciente e gerar uma ficha para entregar 

ao médico com informações sobre sua família e os dados do paciente, como idade, tipo 

sanguíneo, se possui doenças crônicas entre outras. Na segunda opção o usuário poderá 

acessar seus dados pessoais, como e-mail, senha, nome, instituição, assim como poderá editar 

e salvar seus dados mantendo o aplicativo sempre atualizado e na última opção o usuário 

poderá sair do aplicativo a qualquer momento. 

Figura 5 - Barra lateral 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Para a versão final deste trabalho proposto, foi desenvolvido a aplicação móvel 

baseada no protótipo descrito anteriormente, utilizando a linguagem de programação Java 

Script e a plataforma react native, permitiu a criação de uma aplicação leve com alta 

velocidade de acesso e transferência de dados  e flexível a múltiplas plataformas, como por 

exemplo: Android, IOS e browser web. A Aplicação final pode ser visto nas figuras a seguir:  

Figura 6 - Tela Inicial 
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Fonte: O Autor (2020) 

A Figura 6 e Figura 7 apresentam as telas iniciais do aplicativo movel, apresentando o 

login e a tela inicial com a lista dos pacientes. 

Figura 7 - Tela Principal 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Figura 8 - Cadastro de Paciente 

 
Fonte: O autor (2020) 

Figura 9 - Localização de Paciente 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Na Figura 8 o cuidador poderá criar a ficha dos pacientes com os dados solicitados e 

na Figura 9 o cuidador poderá acompanhar em tempo real onde os pacientes estão naquele 

exato momento. 

3.6 Modelagem do Sistema 

Segundo Guedes (2014) o diagrama de caso de uso possui uma linguagem simples e 

de fácil compreensão para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá 

se comportar. Ele procura identificar os atores (usuários, outros softwares que interajam com 

o sistema ou até mesmo algum hardware especial), que utilizarão de alguma forma o software, 

bem como as funcionalidades, ou seja, as opções que o sistema disponibilizará aos atores, 

conhecidas neste diagrama como Casos de Uso 

A Figura 10 representa o caso de uso do aplicativo, nele o cuidador poderá ter diversas 

atividades, como manter paciente, acompanhar paciente, visualizar ficha do paciente, 

imprimir ficha do paciente entre outras descrita na figura abaixo, o cuidador terá controle de 

todas as atividades, ele poderá manter o controle das informações que estão sendo enviadas 

para o aplicativo. 

Figura 10 - Caso de uso 

 
Fonte: o autor (2019) 

 

Guedes (2014) afirma que um dos diagramas principais da UML é o diagrama de 

classes, pois serve de apoio para a grande maioria dos diagramas. Ele define a estrutura das 
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classes que serão utilizadas pelo sistema e determina os atributos e métodos que cada classe 

possui além de estabelecer como é o relacionamento das trocas de informações. 

A Figura 11 mostra o diagrama de classe do sistema, nele está definido a estrutura do 

sistema, o cuidador possui 6 atributos e cada atributo é definido por caracteres, seu 

relacionamento é de um para muitos, pois cada paciente poderá ter apenas um cuidador, mas 

um cuidador poderá ter vários pacientes. 

Figura 11 - Diagrama de classe 

 
Fonte: O autor (2019)  
 

No diagrama de sequência preocupa-se com a ordem temporal em que as mensagens 

são trocadas entre os objetos envolvidos em um determinado processo. O diagrama de 

sequência identifica os eventos do processo modelado e o ator responsável por este evento, 

determina como o processo irá concluir e por meio do envio de mensagens disparam métodos 

entre os objetos. 

Na Figura 12, o cuidador é o ator do diagrama, ele poderá clicar na lista dos pacientes 

no aplicativo enquanto isso o aplicativo irá validar se o paciente existe, caso isso esteja 

correto o smartphone irá mostrar a monitoração do paciente. 
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Figura 12 - Diagrama de sequência acompanhar paciente 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

 

A Figura 13 mostra ação do cuidador com a ficha do paciente, o ator poderá visualizar 

a ficha do paciente, o sistema irá buscar no banco de dados e retornar o resultado da busca. 

 

Figura 13 - Diagrama de sequência ficha do paciente 

 

 
 

Fonte: O autor (2019) 

 

Buscando resolver o objeto de estudo, pretende-se desenvolver um sistema para 

monitoramento de idosos em casa de repouso utilizando os beacons por ser uma tecnologia de 

baixo custo e não invasiva ao paciente, para trabalho futuros será construído um sistema de 

monitoramento com o beacon e será feito a implantação desse sistema em um lar para idosos 

para a coleta de dados além de acoplar sensores para informar o batimento cardíaco e 
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temperatura do paciente, buscando desenvolver um aplicativo móvel para o acompanhamento 

em tempo real dos idosos. 

4 RESULTADOS 

4.1 Visão Geral 

O sistema de localização indoor proposto neste trabalho utiliza-se de tecnologias 

acessíveis e novas no mercado descritas a seguir: 

(I) Dispositivo BLE Beacon: Foi utilizado no sistema de localização como um 

emissor de sinal bluetooth, que permitiu a placa controladora reconhecer que o paciente 

entrou no ambiente monitorado. Os dispositivos BLE possuem um MAC Adress único, o que 

permitiu ao sistema reconhecer a que paciente aquele beacon pertence e indicando o cômodo 

atual. Os dispositivos BLE são uma ótima alternativa, pois seu sinal se difere do bluetooth 

comum e sua onda de rádio é superior, permitindo a penetração em meios físicos como 

paredes, móveis entre outros. Dependendo do tipo do dispositivo é possível identificar 

movimentos de queda, corrida, temperatura corporal e batimentos cardíacos. 

(II) Placa Controladora: Foi utilizado uma placa controladora que funcionado como 

um mini computador que verifica dispositivos BLE presentes no raio do ambiente onde esta 

foi instalada. Quando o dispositivo BLE entra no raio de detecção, é capturado seu MAC 

Adress então a placa envia este endereço ao broker MQTT indicando o endereço MAC dos 

dispositivos e o código de identificação do cômodo, estes dados serviram posteriormente para 

indicar a localização do paciente na interface gráfica do sistema. 

(III) Smartband: Foi utilizado para coleta de sinais vitais dos pacientes como 

batimento cardíaco e temperatura. Ele permitiu que os dados que são coletados sejam 

enviados por meio de uma rede bluetooth de baixa frequência, ao entrar no raio de detecção 

da placa controladora é capturado seu endereço MAC e os dados vitais, posteriormente é 

enviado esses dados ao broker MQTT com informações coletadas junto com o código de 

identificação do cômodo. 

(IV) Smartphone: Foi utilizado um smartphone para visualização da interface 

gráfica do sistema pelo cuidador. Ao acessar a aplicação, foi apresentado ao cuidador uma 

lista apresentando seus pacientes. Ao clicar em um paciente especifico é redirecionado a uma 

tela em tempo real, onde é apresentado a localização atual e os dados vitais do paciente. 
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Para o funcionamento total do sistema, utilizou-se alguns componentes de software 

que permitisse a comunicação entre os componentes físicos do sistema, a primeira foi a API 

do Google Fit, que permitiu a armazenagem de dados vitais coletados pelo smartwatch para 

cada paciente associada a uma conta Google única. Quando o cuidador seleciona o paciente a 

ser monitorado a API desenvolvida requisita os dados da API do Google Fit, passando como 

parâmetro a conta Google associada e a data atual, como resposta é retornado um array de 

objetos JSON contendo o dado requisitado e sua data e hora de medição. Como exemplo nas 

Figura 14 e Figura 15 foram requisitados os dados de batimentos cardíacos por segundo e 

temperatura respectivamente. 

Figura 14 - Resultado da Aquisição de dados de BPM 

 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 15 - Resultado da aquisição de dados da temperatura 

 

Fonte: O autor (2020) 

O broker MQTT permitiu a comunicação com a API desenvolvida e a placa de 

controle que identifica os dispositivos BLE no ambiente, este broker utiliza do protocolo 

MQTT para transmissão dos dados coletados pela placa. Quando os dispositivos beacon 

entram no campo de reconhecimento da placa controladora é feito a captura do endereço 

físico do dispositivo e o valor de RSSI que indica o valor da distancia do dispositivo para o 

receptor, em seguida é preparado um objeto JSON contendo as informações capturadas e o ID 

do local onde a placa está instalada. Quando o objeto é carregado por completo, ele é enviado 

para o broker por meio do protocolo MQTT utilizando a instrução de publicação (Publish). 

Conforme mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Publicação de mensagens no broker MQTT 

 

Fonte: O autor (2020) 

A API desenvolvida permite que a aplicação instalada no smartphone do cuidador, 

carregue os dados na interface associando paciente ao dispositivo e dados vitais associado a 

conta do Google. Esta API foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação Java 

Script e plataforma Node JS, o que permitiu trabalhar com aquisições de dados assíncrona e 

orientada a eventos. O conjunto total de hardware e software que constitui o sistema de 

localização indoor proposto, pode ser visto no diagrama de blocos na Figura 17. 

Figura 17 - Diagrama de Bloco 

 
Fonte: O autor (2020) 
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4.2 Banco de dados  

Para associação de informações que são carregadas na interface da aplicação móvel do 

sistema de localização, foi necessário a construção de uma base de dados para armazenagem 

de dados do paciente, cuidador e dispositivos. Além de armazenar o histórico do paciente, 

contendo as datas, horas e locais por ele frequentado, conforme o modelo entidade 

relacionamento e o diagrama relacional do banco de dados, apresentados nas Figura 19 e 

Figura 18. A API desenvolvida ao consultar os dados que chegam ao broker MQTT verifica 

qual é o dispositivo e o local onde ele se encontra, consulta as informações do paciente no 

banco dados utilizando o endereço MAC do dispositivo, requisita os sinais vitais da API do 

Google Fit e carrega as informações na interface da aplicação. A versão física do banco foi 

construída utilizando o banco de dados relacional MYSQL. 

Figura 18 - Modelo entidade relacionamento 

 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 19 - Diagrama Relacional do banco 
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Fonte: O Autor (2020) 

  

4.3 Cenário de Teste e Experimento 

O sistema de localização indoor proposto neste trabalho foi estruturado em cima do 

seguinte cenário: realizar a localização de pacientes idosos em uma residência de repouso e 

permitir aos seus cuidadores a identificação de sua posição nos cômodos e seus sinais vitais 

(temperatura e batimento cardíaco). 

Apesar da pesquisa a ser guiada por este cenário não foi possível realizar os 

experimentos em um ambiente real, pois durante o período que deveria ser executado a 

validação do sistema foi decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que 

recomenda medidas com vistas a garantir as condições sanitárias e de proteção social para 

fazer frente às necessidades emergenciais da população diante da pandemia da COVID-19, 

dentre as quais aquelas que possibilitam o afastamento social e que não permitam 

aglomerações de pessoas, como forma de diminuir a disseminação do coronavírus e evitar o 

colapso do sistema de saúde, diante disso todos os experimentos do trabalho foram realizados 

utilizando um número limitado de participantes que substituíram os pacientes idosos, pois os 

mesmo poderiam participar do experimentos por se enquadrarem no grupo de risco 

especificado pela OMS mediante a pandemia do COVID-19. 

Para este trabalho foi desenvolvido três cenários de testes que simularam uma casa de 

repouso contendo oito cômodos disposto da seguinte forma: um quarto, um banheiro, uma 

sala de jantar, uma entrada, uma sala de estar, uma cozinha e sala de lazer. O experimento 
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também contou com quatro pessoas envolvidas, que desempenharam o papel de paciente e 

cuidador. O mapeamento dos casos de teste pode ser visto na Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 - Caso de Teste 

Número de Teste Paciente Cuidador 

1º Caso 01 Pacientes 01 Cuidador 

2º Caso 02 Pacientes 01 Cuidador 

3º Caso 02 Pacientes 02 Cuidadores 

Fonte: O autor (2020). 

Para testar o funcionamento do sistema de localização cada cômodo da casa recebeu 

uma placa controladora para verificação de dispositivos, foi acoplado a vestimenta de cada 

indivíduo paciente, um beacon e um smartband que foram previamente cadastrados a um 

sistema de banco de dados e associado a um paciente especifico. Após os dispositivos estarem 

instalados no ambiente e configurados corretamente deu-se início ao experimento onde o 

cuidador ao lado de seu paciente acessou a aplicação móvel por meio de um smartphone e 

confirmou se os dados apresentados no sistema condiziam com o estado atual do paciente, 

verificando se sua localização estava correta, juntamente com sua temperatura e seu batimento 

cardíaco, validados utilizando um termômetro e um oxímetro usual. 

No primeiro caso de teste o paciente e seu cuidador eram os únicos presentes na 

residência onde o cuidador ao utilizar a aplicação obteve a localização e seus dados vitais, 

logo em seguida validou utilizando os instrumentos usuais e constatou que a eficiência do 

sistema para este cenário. As consultas foram realizadas nas seguintes situações, com o 

paciente e o cuidador em um mesmo cômodo, paciente e o cuidador em cômodos distintos 

com os seguintes estados para o paciente: Paciente em repouso e Paciente em movimento. 

Com essas situações foi possível mensurar a eficiência do sistema para esse cenário, 

indicando a variação dos sinais vitais para cada estado do paciente e acurácia do sistema de 

localização em tempo real. 

No segundo cenário proposto o cuidador realizou o acompanhamento de dois 

pacientes presente na residência, com as seguintes situações:  

(I) Paciente 01 e 02 e cuidador no mesmo cômodo; 

(II) Paciente 01 e 02 e o cuidador em ambientes distintos; 

(III) Paciente 01 e 02 em um único cômodo e cuidador em um ambiente distinto; 
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(IV) Paciente 01 e o cuidador em um único cômodo e paciente 02 em um ambiente 

diferente. 

Com isso o cuidador pode acompanhar ambos os pacientes por meio da aplicação 

móvel e identificar os sinais vitais e localização dos pacientes de forma precisa e individual, 

indicando assim a capacidade do sistema de verificar com precisão mais de um dispositivo de 

localização e coleta de dados com uma proximidade elevada sem afetar na transmissão dos 

dados.  

No terceiro cenário proposto cada cuidador ficou responsável por um único paciente, 

podendo assumir as seguintes situações: 

(I) Cuidador 01 e 02 com o paciente 01 e 02 em um mesmo ambiente; 

(II) Cuidador 01 e paciente 01 em um ambiente e cuidador 02 e paciente 02 em 

outro cômodo distinto; 

(III) Cuidador 01 e 02 no mesmo cômodo e paciente 01 e 02 em outro cômodo; 

(IV) Ambos os cuidadores e pacientes em ambientes diferentes. 

Diante deste cenário cada cuidador pode acompanhar seus pacientes de forma 

especifica, onde foi possível validar que a aplicação só permite ao cuidador responsável 

acompanhar somente o paciente no qual ele é designado e a precisão do sistema ao poder 

distinguir diferentes dispositivos sem interferência na transmissão de dados. 

4.4 Resultados e discursões 

Com o experimento foi possível analisar e acompanhar os dados de cada paciente 

individualmente, o sistema apresentou uma ótima precisão ao diferenciar os pacientes em um 

único ambiente onde foi possível encontrar múltiplos dispositivos de localização, isto foi 

possível por meio da identificação do endereço único ((Media Access Control (MAC)) de 

cada dispositivo associado a um único indivíduo, além da diferença dos valores obtidos para 

cada paciente em relação ao controlador de coleta do cômodo, aplicado a Equação 1 que 

permite identificar a distância do paciente do controlador, orientado no eixo cartesiano, 

podendo indicar com precisão o ponto especifico que o paciente está localizado. Com os 

valores obtidos a partir dessa equação é possível afirmar que o sistema permite identificar 

múltiplos pacientes em um único ambiente e de que eles não ocupando um mesmo ponto.    

 A aplicação móvel também apresentou uma ótima performasse ao apresentar os dados 

de localização em sua interface, garantido que o cuidador que está utilizando visualize apenas 
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os pacientes ao qual ele foi designado. Os dados coletados que são apresentados na aplicação 

móvel também podem ser acessados de forma externa, utilizando a API de comunicação que 

foi desenvolvida para este trabalho, permitindo que os dados possam ser utilizados por outras 

aplicações podendo ser usadas para analise estáticas, mineração de dados, entre outras. 

Neste trabalho foi  possível validar que é viável construir um sistema de localização 

indoor, utilizando  a tecnologia do bluetooth de baixa frequência, pois essa tecnologia 

mostrou-se muito robusta comparada a outros sensores de localização baseadas em outras 

tecnologias via satélite, pois é possível mensurar a localização no ponto especifico em um 

ambiente fechado sem interferências de obstruções externas e outros dispositivos que fazem 

utilização de transmissão de dados utilizando a tecnologia bluetooth.  

4.5 Trabalhos Futuros   

Para trabalhos futuros pretende-se fazer testes com mais pacientes em uma residência 

com mais cômodos. Desenvolver um dispositivo vestível que emita tanto a localização quanto 

os sinais vitais e que emita uma notificação se o mesmo for retirado do paciente.  

Após o sistema armazenar uma quantidade significativa de dados, pretende-se realizar 

o cruzamento e mineração de dados para identificação de padrões comportamentais nos 

pacientes e incrementar o dispositivo de coleta de dados mais sensores, possibilitando o 

acompanhamento mais preciso do estado atual do paciente.  
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