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RESUMO
A área da saúde vem se modernizando muito nos últimos anos, o que torna cada vez mais
fácil e rápida uma cura ou a busca por determinado diagnóstico. É fato que nos dias atuais,
uma pessoa precisa ter um determinado sintoma para ir a um médico, que buscará por sinais
característicos daquele sintoma (por exemplo, sinal “febre” se a temperatura exceder 37º
Celsius). Devido a isso, este trabalho propõe a utilização de vestíveis para monitorar a saúde
de um usuário como forma de facilitar a análise dos sinais e agilizar uma ação preditiva. Neste
caso, o vestível será algo que possa ser utilizado pelo usuário o tempo todo ou pelo menos na
maior parte do tempo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo monitorar à distância
sinais de usuários utilizando um aplicativo desenvolvido para captura de dados de vestíveis. O
vestível poderá enviar um alerta para o aplicativo instalado em um smartphone e o receptor da
mensagem poderá tomar uma ação, que pode ser desde indicar ao usuário como agir até
chamar uma ambulância ou avisar um familiar.
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MOTIVAÇÃO
Muitas pessoas morrem no mundo por problemas de saúde, como doenças crônicas
ou até complicações em doenças simples. Ter uma boa saúde ainda é uma das maiores
preocupações do ser humano. Uma pessoa só pode saber se tem determinadas doenças quando
sente algo diferente no corpo e vai a um médico que fará determinadas medições, pedirá
exames ou usará seu conhecimento para apresentar um diagnóstico. Mas existem doenças
silenciosas que podem demorar a mostrar sinais. Além disso, algumas pessoas tendem a achar
que precisam sentir algo muito forte para procurar um médico.
Diante desta realidade, a possibilidade de monitorar a saúde de uma pessoa à
distância é um grande passo para antever as doenças, obter um prognóstico e começar o mais
breve possível um tratamento. Há muito tempo já tem se discutido um novo conceito na área
da medicina, a Telemedicina. De acordo com o Organização Mundial de Saúde (OMS), a
telemedicina refere-se a oferta de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias de
informação e comunicação (OMS, 2016).
A telemedicina apresenta diversas modalidades e uma delas é a telemonitorização,
que se baseia no conceito de captura de sinais biológicos por um meio físico que vai do local
onde o paciente encontra-se até um centro especializado (AMORIM, 2011). Dentro dessa
área, há estudos recentes que propõem a criação e o uso de vestíveis para a monitoração da
saúde das pessoas.
Vestível (do inglês “Wearable”) refere-se a pequenos computadores portáteis que
estão normalmente anexados ao espaço pessoal do usuário e permitem sua utilização enquanto
o usuário realiza suas atividades. Além disso, eles devem estar sempre prontos para serem
utilizados e não podem incomodar o usuário nem condicionar os seus movimentos
(GODINHO, 2013). Uma das áreas mais promissoras para a aplicação da computação vestível
é, sem dúvida, a área da saúde. O estudo e desenvolvimento de vestíveis para a monitoração
de saúde tem aumentado ultimamente. Isso deve-se não somente ao fato de que vários
sensores já foram desenvolvidos, assim como tecnologias cada vez menores, mas também
para melhorar o cuidado da saúde das pessoas em casa para que elas possam frequentar menos
os hospitais e clínicas (MENG; KIM, 2011).
Já existem comercialmente e também estão em estudo uma grande gama de
dispositivos vestíveis com diferentes tamanhos, materiais, formas de vestir, etc. Os mais

comuns comercialmente são as “smart bands” (KNIGHTEN et al., 2015) e os “smart watches”
(CECCHINATO et al., 2015), mas também existem roupas (CURONE et al., 2012), anéis
(GUMMESON et al., 2014), óculos (ANAM et al., 2014) e outros objetos vestíveis, outras
coisas que se possa imaginar. Alguns vestíveis possuem sensores que podem coletar
informações do corpo (BRUNO et al., 2015), do ambiente, entre outras, e alguns vestíveis
servem somente para notificações ao conectar com o smartphone.
Neste contexto, o que interessa para este trabalho são vestíveis com sensores que
possam coletar alguma informação relacionada à saúde do usuário ou ao cuidado com a saúde.
De acordo com Vergara, Pereira e Lopez (2014), em uma pesquisa bibliográfica feita em
bases de dados sobre vestíveis voltados para a saúde, os sensores mais mensurados são para
monitoramento da pressão arterial, respiração, batimento cardíaco, temperatura, glicemia,
marcha e movimento dos membros. Segundo este mesmo levantamento, o objetivo destes
vestíveis é o monitoramento de sinais fisiológicos de pacientes e de pessoas que praticam
atividades físicas.
Os vestíveis têm potencial para causar uma verdadeira revolução nos cuidados com a
saúde, pois é uma tecnologia de baixo custo, não-invasiva, que pode ser usada em todos os
momentos, pode detectar doenças precocemente, prover um melhor tratamento e acompanhar
doenças crônicas. Mas, ainda tem alguns desafios a serem resolvidos antes de ser utilizado por
grande parte da população (PANTELOPOULOS, BOURBAKIS, 2010).
Como exemplo de um trabalho de monitoração, há o trabalho de Watanabe et al.
(2012) que relata a criação de um vestível associado a um smartphone para monitorar doenças
cardíacas. O vestível é uma espécie de cinto com alguns eletrodos que capturam o
Eletrocardiograma (ECG) em tempo real e podem alertar o usuário de possíveis problemas
cardíacos. A monitoração de doenças cardíacas tem atraído a atenção da indústria e da área de
cuidados com a saúde para o desenvolvimento de dispositivos vestíveis que possam fazer a
monitoração em todos os momentos e detectar doenças precocemente, ajudar no diagnóstico
e/ou na prevenção de doenças (SONG et al., 2014).
O monitoramento cardíaco é uma das atividades mais implantadas em vestíveis, não
a nível de ECG como no trabalho citado, mas em nível de medição de batimentos cardíacos.
Esse monitoramento pode ajudar a evitar doenças futuras ou descobri-las precocemente, assim
como, acompanhar a capacidade máxima de um atleta em diversos esportes.

Cada vez mais tem aparecido no mercado diferentes tipos de vestíveis com várias
finalidades e sensores. Com o objetivo de monitorar a saúde das pessoas por todos os motivos
citados anteriormente, o presente trabalho pretende mostrar a importância do desenvolvimento
de um aplicativo integrado que não somente capture os dados de sensores de um ou mais
vestíveis comerciais, como também envie alertas e/ou gráficos de um determinado usuário
para familiares ou para o próprio médico.

OBJETIVOS
Objetivo geral
Monitorar à distância sinais de usuários utilizando um aplicativo desenvolvido para
captura de dados de vestíveis.

Objetivos específicos
 Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre vestíveis e seu uso na área da saúde;
 Pesquisar diferentes vestíveis e sensores existentes;
 Criar um aplicativo para a captura de dados de um ou mais vestíveis que utilize os
sensores relacionados à saúde;
 Realizar a comunicação com outros smartphones para o envio de alertas e/ou gráficos
que mostrem a monitoração do usuário;
 Testar e validar o monitoramento à distância da saúde de um usuário.

METODOLOGIA
De acordo com Provanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada é uma solução prática
de problemas específicos. Por esse motivo, o presente trabalho caracteriza-se como uma
pesquisa aplicada, já que visa a resolução para um problema prático (a monitoração da saúde
de usuários por meio da utilização de vestíveis). Para isto, os conhecimentos obtidos durante a
graduação em Ciência da Computação serão utilizados e aplicados dentro de um contexto de
desenvolvimento de software e validação do que foi desenvolvido.
O objetivo da pesquisa será de natureza exploratória, pois o trabalho não pretende
descrever ou explicar algum conceito ou fenômeno na área de Ciência da Computação, mas
sim, propor a solução para um problema e explorar um novo caminho dentro da área. A
pesquisa exploratória possibilita a formulação de hipóteses, o planejamento flexível, novas
descobertas, entre outras coisas (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Os procedimentos técnicos utilizados serão bibliográfico e experimental. O caráter
bibliográfico advém da necessidade do estudo de trabalhos já existentes para que se possa
construir algo significativo a partir do que já existe de pesquisa na área de vestíveis. O caráter
experimental é que norteia o trabalho, já que um experimento será realizado por meio do
desenvolvimento de uma aplicação para resolver um determinado problema. A aplicação será
testada diante de sua viabilidade e aplicação em um contexto real, validando ou não o
experimento. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), uma pesquisa experimental é a
representação de como e por que algo é produzido. O desenvolvimento da aplicação simboliza
o “como” e a validação representa o “por que”.
Serão utilizadas duas abordagens: qualitativa e quantitativa. A solução para o
problema será avaliada de acordo com o uso para que foi proposto (abordagem qualitativa)
assim como dados serão colhidos em aplicações com pessoas a fim de formar gráficos do
estado de saúde dos usuários comparando com suas condições físicas e outros fatores
(abordagem quantitativa).
De forma resumida, tem-se o seguinte:
 Proposição de um problema de ordem prática;
 Pesquisa bibliográfica no que tange ao uso de vestíveis na área da saúde;

 Análise e estudo da provável solução do problema reunindo os conhecimentos
adquiridos na pesquisa bibliográfica com a ideia de solução;
 Desenvolvimento da solução;
 Teste e validação em um ambiente real levantando dados qualitativos e
quantitativos;
 Análise dos dados obtidos.
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