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Resumo - Este trabalho consiste em um sistema embarcado para auxílio às pessoas com necessidades especiais 
de locomoção e comunicação oral em ambientes hospitalares. O sistema consiste em dois módulos: um com uma 
interface simplificada para entrada de dados através de uma tela sensível ao toque e outro para a recepção destes 
dados. Este envio se dará por rede sem fio utilizando a tecnologia ZigBee. A interface poderá ser programada de 
acordo com as principais necessidades do paciente e os dados serão armazenados em um histórico de eventos.  
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Abstract - This work is about an embedded system for people who have especial necessities of locomotion and 
oral communication in hospital environments. The system consists in two models: One with a simple interface 
for data input through a touch-screen and the other for data input. The send will be by wireless network using 
ZigBee technology. The interface will have to be programmed in accord with the main necessities of the patient 
and the data will be stored in an event history. 
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente tem-se feito vários trabalhos, principalmente na área de engenharia, visando 
a implementação de protótipos com a finalidade de ajudar pessoas com algum tipo de 
necessidade especial. Pesquisadores de diversas instituições, como o Ifes, desenvolvem 
tecnologias cada vez mais acessíveis com o intuito de suprir um determinado tipo de 
deficiência, o maior exemplo deste investimento são os métodos de terapia cada vez mais 
avançados e a criação de próteses que se assemelham muito a uma parte humana. 

A área responsável por este tipo de tecnologia é denominada de tecnologia assistiva e 
pode ser subdividida em vários subgrupos, pois pode abordar diferentes campos como a 
educação, saúde e segurança por exemplo. [1] 

A tecnologia de rede utilizada neste projeto foi a wireless que toma cada vez mais 
espaço em nosso cotidiano, pois nos proporciona uma grande vantagem: a não utilização de 
fios e cabos para uma grande transferência de dados em velocidades maiores. O protocolo 
ZigBee que complementa a norma IEEE 802.15.4 foi escolhido para este sistema visto que 
suas principais características são o baixo consumo de energia, baixo custo, segurança e 
confiabilidade. Além disso, não utilizaremos grandes distâncias para a comunicação entre os 
dois módulos. Para efetuar este tipo de comunicação foi utilizado o módulo Xbee e fabricado 
pela Digi/Maxstrean®®. [2] [4]               

A interface de interação com o usuário foi feita por meio de uma tela sensível ao toque, 
ou touch screen. São dispositivos eletrônicos capazes de identificar a posição do toque sobre 
determinada área de contato na tela. Dependendo da posição em que a área foi tocada uma 
determinada mensagem será enviada correspondendo ao desejo do paciente. [3] 



 

Para o módulo base, que ficaria com o paciente, o tipo de tela escolhida foi o módulo 
ulcd-32PT(GFX), pois se trata de um módulo compacto e de baixo custo que contem um 
painel LCD com uma tela sensível ao toque embutida, um microcontrolador gráfico, 
PICASO-GFX2 da empresa 4Dsystems e outros periféricos. Enquanto que o módulo móvel, 
que provavelmente ficaria com o enfermeiro, terá uma tela LCD e um microcontrolador da 
Atmel, além da fonte de alimentação de 5V, visto que este módulo apenas servirá como 
receptor de dados.            

 
Figura 1. Comunicação entre os módulos base e móvel via wireless. 

 
 
METODOLOGIA 

  
Para atingir o objetivo principal do projeto foram feitas várias etapas como: aprofundamento 
do tema e pesquisa de vários projetos nas quais tiveram o uso da tecnologia assistiva e da 
tecnologia ZigBee, revisão de algumas matérias como linguagem de programação e sistemas 
embarcados, simulações em alguns softwares como CVI, proteus e Eagle, o uso de um kit 
completo comprado na internet pelo site da sparkfun contendo dois kits ZigBee, um kit de tela 
LCD Touch Screen 3,3V e um microcontrolador ATMEL, programação do processador 
PICASO para o módulo base, configuração da interface gráfica e suas opções, configuração 
dos módulos ZigBee XB24-ZB, além dos testes iniciais do módulo móvel na plataforma de 
desenvolvimento Arduino Uno. 

 
 

RESULTADOS 
 

Foram realizados testes para os dois dispositivos separados em distâncias diversas e 
com a presença de obstáculos e a comunicação entre os módulos ZigBee apresentou um 
desempenho satisfatório. Os procedimentos de reconhecimento dos nós da rede funcionaram a 
contento e as mensagens enviadas apresentaram um percentual maior que 95% de sucesso. 
Durante os procedimentos de teste completo efetuados, sempre que algum ícone da tela touch 
screen foi pressionado, o microcontrolador do módulo móvel enviou corretamente a 
mensagem de “SUCESSO” ou “FALHA” para a tela LCD do módulo base. 



 

 
Figura 2. Simulações no módulo uLCD 32PT 

 
Como foi citado anteriormente, o início dos testes do dispositivo móvel, foram feitos 

utilizando a plataforma de desenvolvimento Arduino UNO. Depois de certificado o 
funcionamento da lógica do programa, montou-se o dispositivo com o microcontrolador 
atmega328p, o módulo ZigBee, e o painel LCD 16x2 em um protoboard.  

O dispositivo sempre recebia uma sequência de três mensagens e as armazenava em três 
variáveis diferentes, para depois exibi-las no painel LCD. O microcontrolador guardava o 
ícone escolhido pelo paciente num histórico de chamadas à medida que elas eram recebidas. 
Estas depois poderiam ser resgatadas através de um botão de interrupção. Foram feitos testes 
de erro de sincronização propositadamente e o microcontrolador corrigiu todos eles. Sobre a 
funcionalidade da interface homem-máquina, esta funcionou muito bem, com robustez, tanto 
para o toque de dedo quanto para o uso de objetos como uma caneta própria para esta 
finalidade. 

Apesar de ter o melhor custo-benefício, o módulo uLCD32PT, por possuir pequena 
memória para programação, impôs algumas limitações, não permitindo a criação de interfaces 
gráficas mais complexas e impedindo que fossem feitas algumas outras funções neste módulo, 
como por exemplo, a leitura de bateria e alteração do nome do paciente e número do quarto. 

 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A comunicação entre os dois dispositivos foi feita com sucesso, podendo inclusive, ser 

usada para projetos futuros em hospitais, basta apenas programar o design da interface gráfica 
de acordo com os cuidados e necessidades do paciente. Seria interessante também colocar 
outras funções como o nível de bateria amostrado e a função ‘sleep’ para economia de 
energia. 

Deve-se destacar o aprendizado adquirido com este projeto visto que foram abordados 
assuntos que o aluno não tinha conhecimento até então, como a tecnologia ZigBee e a 
programação de uma tela sensível ao toque, além de envolver várias disciplinas lecionadas no 
curso de Engenharia Elétrica.  
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