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Abstract. According to the United Nations in 2030, there will be an increase of 

approximately 2.4% in the elderly population in the world and 4% in the 

Brazilian population in relation to the year 2020 [United Nations 2019]. 

Thinking about it, a greater longevity of the elderly was idealized as a portable 

device (SmartBand) that uses the internet of things (IOT) applied to the area of 

health care for the elderly. With the aid of sensors, it is possible to monitor the 

user's vital signs. When it detects an anomaly, it sends the data of a possible 

health problem to an Android application. The app redirects this data to a cloud 

service to store the data and send push notifications to the caregiver. The system 

was built using a cardiac sensor and an accelerometer that are controlled by 

an Arduino board. 

Resumo. Segundo as Nações Unidas até 2030 ocorrerá um aumento de 

aproximadamente 2.4% na população idosa do mundo e 4% na população 

Brasileira em relação ao ano de 2020 [Nações Unidas 2019]. Pensando nisso, 

e numa maior longevidade dos idosos, foi idealizado um dispositivo portátil 

(SmartBand) que utiliza internet das coisas (IOT) aplicado à área de cuidados 

com a saúde de idosos. Com o auxílio de sensores é possível monitorar os sinais 

vitais do usuário. Ao detectar alguma anomalia, o dispositivo envia os dados 

de um possível problema de saúde para um aplicativo Android. O aplicativo 

redireciona esses dados para um serviço em nuvem para armazenar os dados e 

enviar notificações push para o cuidador. O sistema foi construído utilizando 

um sensor cardíaco e um acelerômetro que são controlados por uma placa 

Arduino. 

1. Introdução 

Atualmente no Brasil, 15,3% das pessoas com 60 anos ou mais moram sozinhas e essa é 

uma taxa que tende a crescer com o passar dos anos, já que a expectativa de vida segue 

aumentando [Antunes 2018]. Com o crescente aumento da população Brasileira, até 2030 

ter-se-á um aumento de aproximadamente 4% da população idosa do Brasil [Nações 

Unidas 2019].  

Diversos acidentes, não só domésticos, podem ocorrer devido a idade, sendo um dos 

principais acidentes as quedas, que podem ocorrer na própria residência do usuário, na 

rua ao sair para realizar compras, dentre outros lugares. Cerca de 5% das quedas resultam 

em lesões graves e ocasionam mais de 200 mil hospitalizações por fratura de quadril 

[Messias, Neves 2019]. A idade também tem sido relacionada às elevadas taxas de 



 

 

prevalência da cardiopatia (Doenças Cardiovasculares), como arritmia, pressão arterial, 

parada cardíaca, insuficiência cardíaca, entre outras [Diniz, Tavares 2013]. 

Com base nesses apontamentos, foi desenvolvido uma SmartBand, pulseira inteligente, 

para monitorar o bem-estar dos idosos. O projeto consiste em um sistema para capturar 

os batimentos cardíacos do usuário, inclinação média do corpo e aceleração média. O 

sistema também precisa de um Smartphone que tem como finalidade a integração dos 

dados a um serviço de nuvem. 

Utilizando os dados coletados pelos sensores da SmartBand é possível fazer uma análise 

para verificar irregularidades nos batimentos cardíacos e também verificar se o usuário 

sofreu uma queda. Os dados são disponibilizados em uma plataforma de monitoramento 

que oferece um acompanhamento em tempo real do bem-estar do idoso, assim como sua 

localização, que é capturada utilizando os recursos de GPS do smartphone.   

2. Arquitetura, infraestrutura e tecnologias 

Esta seção tem como objetivo mostrar e detalhar a arquitetura do sistema proposto, bem 

como as tecnologias utilizadas. A Figura 1 mostra o fluxo de informações que começa na 

coleta dos dados pelo Arduino. Os dados coletados são enviados pelo Arduino para a 

aplicação Android, que faz a conexão com o serviço em nuvem Firebase.  

O Firebase é o responsável por armazenar os dados no Firebase Realtime Database e 

utiliza a tecnologia NoSql. Quando há qualquer alteração no BPM (Batimentos por 

minuto) e/ou queda é detectada, o Firebase é responsável por enviar notificações push 

para o cuidador. Os dados são enviados pelo Firebase Cloud Messaging (FCM), para o 

dispositivo Android do cuidador que gera a notificação push, o FCM. Os dados ficam 

disponíveis para consulta pela aplicação Android, onde é possível monitorar os 

batimentos cardíacos em near-real-time e acidentes, como quedas. 

 

 



 

 

Figura 1: Desenho de Arquitetura 

 Fonte: Autores (2021). 

2.1 Arquitetura de coleta de dados pelo Arduino e os sensores 

Arduino é uma plataforma de prototipagem de hardware livre que pode ser programada 

por meio da IDE (Integrated Development Environment, ou Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado em português). 

Neste projeto foi utilizado o Arduino Nano V3, a partir dos sensores acoplados ao Nano 

V3 é possível obter as informações relativas ao monitoramento do bem-estar do usuário 

tais como os batimentos cardíacos do usuário. Existem dois sensores principais, sendo 

eles, Pulse Sensor que é responsável por identificar batimentos cardíacos e o sensor MPU-

6050 que pode detectar uma queda. O MPU-6050 utiliza um acelerômetro e um 

giroscópio para validar a ocorrência de uma queda. 

Após a coleta dos dados pelos sensores, os mesmos são tratados pelo Nano v3, os pulsos 

coletados pelo sensor de pulso são verificados pelo Nano v3 para validar se o pulso 

recebido é um batimento cardíaco ou um ruído. Os batimentos cardíacos são coletados 

em um intervalo de 15 segundos. Após a coleta, os valores são enviados para aplicação 

Android para que possam ser encaminhadas para o Firebase. 

O sensor para detecção de queda realiza a leitura constantemente em tempo real. Quando 

uma possível queda é identificada, um sinal de alerta é emitido do Arduino para a 

aplicação. A queda é detectada a partir da variação dos valores dos eixos do sensor, com 

a verificação após a variação dos valores. Após a coleta de dados ser realizada 

integralmente pelo Arduino, os dados são enviados para a aplicação Android. 

A partir da aplicação Android, será realizado o envio da informação já tratada para o 

Firebase, por fim os dados que estão no Firebase são armazenados no banco de dados 

Firebase Realtime Database. O Firebase Cloud Messaging é o responsável pelo envio de 

notificações do tipo push quando ocorre uma anomalia, que pode ser tanto uma alteração 

nos batimentos como uma queda. 

2.2 Infraestrutura 

Nesta seção serão apresentados os componentes que foram utilizados na construção do 

protótipo e são responsáveis pela captura dos dados do usuário final. A coluna Item na 

Tabela 1 indica a numeração apresentada na Figura 2.  



 

 

 

Figura 2: Protótipo da SmartBand em Placa Ilhada 

 Fonte: Autores (2021). 

Tabela 1: Componentes da SmartBand em Placa Ilhada 

Fonte: Autor (2021). 

Item Figura Nome Quantidade 

1  Arduino Nano 

V3 

1 

2  Pulse Sensor 1 

3 

 

MPU-6050 1 

4  HC-05 1 

5  Conversor de 

Tensão 7805 

1 

6  Resistor 1 kΩ 3 

7  Capacitor 

eletrolítico 

1 

8  Capacitor de 

cerâmica 

4 



 

 

9  Placa Ilhada 1 

 

A Figura 3 representa como seria a pulseira com os módulos acoplados, com exceção do 

Nano V3. A pulseira seria mantida por uma bateria de Li-Po, a qual é mais maleável, 

possui menor grau de dilatação quando aquecida, são mais compactas e armazenam mais 

energia. 

 

Figura 3:  Protótipo da pulseira. 

 Fonte: Autores (2021) 

2.2.1 Arduino Nano V3 

O Arduino Nano v3 (Figura 3) é uma placa de microcontrolador baseado no 

ATmega328P. Devido ao Nano V3 ser extremamente versátil, é possível conectar ele a 

diversos módulos, como o PulseSensor, HC-05 e MPU-6050, que são fundamentais para 

o desenvolvimento do projeto. A Tabela 2 apresenta as especificações do Arduino Nano 

v3. 

 

Figura 4: Arduino Nano V3 

 Fonte: Arduino.cc 

Tabela 2: Especificações Nano V3 

Fonte: Arduino.cc 



 

 

Microcontrolador ATmega328 

Arquitetura AVR 

Voltagem 5 V 

Memória Flash 32 KB of which 2 KB used by bootloader 

SRAM 2 kb 

Clock Speed 16 MHz 

 

2.2.2 Pulse Sensor 

O Pulse Sensor é um sensor de batimento cardíaco plug-and-play, ou seja, ao conectar o 

sensor o mesmo já começa a capturar os batimentos cardíacos. O Pulse Sensor foi   

desenvolvido para o Arduino pela World Famous Electronics llc. Devido a facilidade de 

configuração e de acoplamento do sensor ao Arduino, é possível ver o pulso pelo Serial 

plotter (Informações dos valores em gráficos) da IDE Arduino, como pode ser visto na 

Figura 4. 

O principal objetivo do sensor é monitorar o BPM (Batimentos por minuto) do idoso, 

tornando possível detectar variações que possam ser causadas por alguma doença 

cardíaca. 

Quando o LED emite luz na ponta do dedo, ou em outro tecido capilar, o sensor capta a 

luz que é refletida de volta e identifica um pulso [WORLD FAMOUS ELECTRONICS 

LLC 2018]. Após a identificação do pulso, o Nano V3 verifica se é um pulso que contém 

um batimento cardíaco ou não, que pode ser visto como o pico do gráfico na Figura 4. 

 

Figura 5: Gráfico com o Pulso do batimento cardíaco 

 Fonte: Autores (2021) 

2.2.3 MPU-6050 

O MPU-6050 é um sensor de captura de movimento, ele consiste em um acelerômetro de 

três eixos, um giroscópio de três eixos e um sensor de temperatura. Além dos sensores, o 

MPU-6050 também possui uma função DMP (Digital Motion Processor, em tradução 

livre seria Processador de movimento digital), que é responsável por realizar cálculos 

Pulse Sensor 



 

 

com os dados dos sensores. A comunicação do módulo MPU-6050 com o Nano V3 utiliza 

o protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit ou Circuito inter-integrado). 

Este sensor é o responsável por capturar os dados de aceleração e ângulo do usuário, 

utilizando esses dados é possível detectar uma queda, após a coleta desses dados, os 

mesmos são enviados para o Nano V3.  

O Arduino Nano V3 é o responsável por verificar se houve uma queda, utilizando como 

base a aceleração. Quando uma queda ocorre, o corpo sofre um aumento de aceleração, 

após a identificação do aumento o giroscópio verifica a angulação do corpo, após 

aguardar 4 segundo, é realizado uma nova verificação dos dados, se não há alteração dos 

dados de aceleração e do ângulo, uma queda é identificada.  

Caso ocorra uma queda o Arduino manda um sinal via Bluetooth para a aplicação Mobile, 

sinalizando que houve uma queda. 

2.2.4 HC-05 

HC-05 é um módulo Bluetooth, desenvolvido para se comunicar via comunicação Serial, 

comunicação do Arduino usada para se comunicar com um computador ou outros 

dispositivos. O módulo HC-05 pode ser configurado tanto como Mestre ou Escravo e tem 

um alcance de até 10 metros. 

Após os dados serem tratados pelo Arduino Nano V3 são enviados para o HC-05 que é o 

responsável por enviar os dados capturados pelos demais sensores para o aplicativo 

Android. Os batimentos cardíacos são enviados em um intervalo de 15 segundos, por 

outro lado as informações coletadas pelo módulo MPU-6050 só são enviadas quando uma 

queda é identificada. 

2.2.5 Demais componentes 

Os demais componentes do projeto têm como objetivo evitar que algum sensor na placa 

ilhada seja danificado pela tensão. O conversor de tensão foi utilizado para converter a 

tensão da bateria de 9v para a tensão de 5v. Os capacitores são necessários para armazenar 

a carga elétrica. Os resistores servem para limitar o fluxo de cargas elétricas. 

2.3 Tecnologias utilizadas 

2.3.1 Firebase 

O Firebase é uma plataforma digital utilizada para realizar diversas tarefas com a ajuda 

das ferramentas que ele fornece, oferecendo uma infraestrutura Cloud e o Backend 

necessário. 

Firebase foi lançado em 2011, originalmente criado por Andrew Lee e James Tamplin. 

Inicialmente foi criada uma API para facilitar a integração de chat online, com a intenção 

de criar uma plataforma que realizasse sincronização em tempo real. O primeiro produto 

do ecossistema do Firebase foi o Firebase Realtime Database, API que sincroniza dados 

de aplicativos móveis de dispositivos Android e iOS. 

Adquirida pelo Google em 2014, o Firebase aproveitou a plataforma Cloud que o Google 

oferecia para se integrar com recurso [Lardinois 2014]. Hoje a plataforma possui 



 

 

possibilidade de integração com mobile, Web e Unity. Na Figura 5, pode-se ver o 

ambiente de ferramentas que o Firebase oferece como serviço [Google 2021a]. 

 

Figura 6: Ambiente de monitoramento Firebase 

 Fonte: Google (2021) 

 

2.3.2 Firebase Realtime Database 

 O FireBase Realtime Database é um banco de dados não relacional NoSQL (Not Only 

SQL), armazenado em servidores na nuvem. Os dados armazenados são sincronizados 

em tempo real em formato de JSON (JSON, Javascript Object Notation, é uma 

formatação de dados), não havendo tabelas nem registros, criando somente a árvore de 

estrutura JSON [Google 2020b]. 

O principal recurso que o Realtime Database oferece é a rápida atualização dos dados. 

Como a leitura de dados da pulseira precisa ser armazenada da maneira mais rápida 

possível, o Realtime Database oferece o recurso de atualização em tempo real. Como a 

velocidade de inserção de dados é a mesma da leitura de dados, faz com que se possa 

alertar os cuidadores de uma possível alteração no comportamento do idoso. 

2.3.3 NoSQL 

Durante muitos anos, utilizou-se somente um tipo de modelo de banco de dados, o modelo 

relacional, altamente conhecido como MySQL, PostgreSQL, Oracle e entre outros. Nos 

anos 2000, pela necessidade de variedade de modelos, surgiu o NoSQL (Not Only SQL), 

o banco de dados não relacional. 

Com o crescente volume de dados gerados nas aplicações, o banco de dados NoSQL veio 

para atender as necessidades que o banco de dados relacional estava obtendo, onde ele 

criava o modelo relacional do projeto e guardava as informações a partir desses dados 

[Lócio et al 2011]. O aumento de pessoas que possuem a internet, diminuição de preços 

dos armazenamentos e as constantes mudanças na estrutura de armazenamento também 



 

 

acarretou o surgimento de banco de dados não relacional. Precisando assim, de velocidade 

de processamento ainda maior, facilidade na hora do desenvolvimento e principalmente 

a flexibilidade de armazenamento de dados. [Lócio et al 2011] 

2.3.4 Firebase Authentication 

Como toda a aplicação que envolve cadastros, a utilização do Firebase Authentication 

ajuda a facilitar a realização dos cadastros por meio de e-mail e senha até com redes 

sociais, bastando apenas liberar o acesso do método que deseja liberar o cadastro, 

mostrado na Figura 6. Após a realização do cadastro, o Authentication controla o acesso 

por meio de endereço e-mail ou um token OAuth (protocolo de autorização de 

autenticação), e com isso, usuários acessados podem fazer a gravação e a leitura no banco 

de dados Realtime Database. 

Foi utilizado o Authenticator com o propósito de realizar o cadastro e controle de acesso, 

proporcionando mais segurança ao registrar e utilizar o aplicativo. 

 

Figura 7: Métodos de acesso permitidos  

 Fonte: Google (2021) 

3. Resultados 
Com o resultado do experimento, após os cadastros devidos no sistema e a utilização do 

protótipo da pulseira foi colocada para medir o batimento cardíaco. O cuidador ou 

qualquer membro da família que tenha o aplicativo, recebe em tempo real o batimento 

cardíaco e se houve queda, caso tenha ocorrido uma queda anteriormente, mostra também 

a data e o horário da última queda. 

         1 – Na tela inicial, temos logo abaixo o botão de cadastrar, nela, preenchemos 

todos os campos apresentados. Na última parte do cadastro, escolhemos se o cadastro é 

do idoso (paciente) ou do cuidador, tendo assim, tela inicial diferente para cada tipo de 

usuário como mostrado em seguintes etapas. A Figura 8(a) mostra a tela para se conectar 



 

 

usando e-mail e senha cadastrada, e na figura 8(b) é a tela onde deve se cadastrar e 

escolher qual o perfil do usuário. 

 

                 

    

        8(a)                                                               8(b) 

Figura 8: Tela inicial para se conectar no aplicativo 8(a), tela de cadastro de usuário 8(b) 

 Fonte: Autores (2021) 

 

 2 – Com a pulseira colocada, na tela do idoso, precisaremos realizar os passos 

para a conexão com a pulseira e permitir o uso de localização do celular para 

rastreamento, tudo em segundo plano. A Figura 9(a) mostra a tela do aplicativo antes de 

liberar o acesso do celular com botões indicados, e na figura 9(b) mostra o aplicativo após 

a liberação das permissões de uso tocando em cada um dos botões. 

  



 

 

                   
   

           9(a)                                                              9(b) 

Figura 9: Tela de usuário do idoso. 

 Fonte: Autores (2021) 

  

         3 – Após a inicialização da leitura de dados do celular com a pulseira, o celular 

envia os dados a cada 15 segundos para o Firebase, caso a pulseira detecte a queda, envia 

os dados coletados em tempo real A Figura 10 mostra a árvore de dados do banco de 

dados não relacional do Firebase Realtime Database, onde os dados JSON mostra todos 

os dados necessários para o monitoramento. Sendo “cardio” como batimento cardíaco, 

“horarioQueda” como a data e hora da última queda detectada pela pulseira, “latitude” e 

“longitude” para dados de localização e “queda” para aviso de detecção. 



 

 

          

Figura 10: Estrutura do banco de dados Firebase Realtime Database 

 Fonte: Autores (2021) 

  

         4 – O recebimento de dados do idoso é mostrado na tela de usuário do cuidador 

ou familiar, onde deve digitar o email do idoso para o monitoramento, então mostra o 

nome, a frequência cardíaca, se houve queda, e a última data e horário da queda anterior. 

A frequência cardíaca detectada pode conter dados imprecisos devido a frequência nem 

sempre ficar alinhada. A Figura 11(a) demonstra os dados caso não haja queda do idoso, 

e na figura 11(b) demonstra a tela após a queda. 



 

 

           

  11(a)                                                               11(b) 

Figura 11: Tela de usuário do cuidador. 

 Fonte: Autores (2021) 

  

         5 – Em teste, digitando o e-mail do idoso para obtenção de dados dele, e em 

seguida, foi simulada uma queda com protótipo da pulseira. A detecção de queda é 

notificada pelo Push Notification, então enviada para o celular da pessoa que estiver 

acompanhando o idoso, e como resultado esperado, mostra o momento exato no qual a 

pulseira detectou a queda. O cuidador pode também ver o local onde o idoso sofreu a 

queda, caso toque na notificação, mostrando no Google Maps a localização onde houve 

a queda. A Figura 11(a) mostra o celular informando a queda do idoso, caso toque nela, 

na figura 11(b) mostra a localização da última queda. 

  



 

 

              

                      12(a)                                                             12(b) 

Figura 12: Notificação da detecção de queda 12(a), assim como a localização da última 
queda 12(b) 

 Fonte: Autores (2021) 

 

 

4. Conclusões   

A tecnologia IoT (Internet of things ou internet das coisas em português) pode ser 

amplamente encontrada em diversas frentes do cotidiano, como lâmpadas inteligentes, 

tomadas, interruptores dentre outros dispositivos, sendo o maior foco na parte residencial. 

Dito isso, se tem a necessidade de utilizar essa tecnologia para monitorar a saúde das 

pessoas, principalmente os idosos.  

Os agravos à saúde são comuns em idosos, como doenças cardiovasculares, doenças 

neurológicas e dificuldade de locomoção. Estes fatores somados à independência 



 

 

desejada por estes, levam a um maior cuidado com este público. Atualmente há uma 

tendência de investimento na população que mais cresce no mundo, com o objetivo de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida e longevidade.   

O sistema proposto conseguiu atingir o objetivo proposto de monitorar o bem-estar dos 

idosos, uma vez que todos os sensores estão coletando os dados referentes aos batimentos 

cardíacos e sendo capaz de identificar uma queda. O dispositivo é fácil de ser adquirido 

e possui um software amigável, tornando a configuração simples de ser realizada. O 

sistema apresentado, pode ser utilizado para identificar indícios de alguma doença 

cardiovascular e quedas do usuário. 

Durante o desenvolvimento e período de testes notou-se que existe uma pequena 

interferência na comunicação do hardware e software que ocorre em 1 de 100~200 

registros enviados pelo hardware. Os registros que foram afetados por esta interferência 

são identificados e descartados pelo software. 

Dado o atual cenário do covid-19, os idosos estão passando mais tempo sozinhos, mesmo 

com a vacina, tornando a monitoração do bem-estar dos idosos mais complicada. Dito 

isso, o projeto idealiza um monitoramento em tempo real, para uma tomada de ações com 

uma maior agilidade, podendo evitar que o acidente se agrave por demora ao prestar 

socorro. 

Por fim, para que o projeto possa ter um melhor desempenho futuramente, é possível 

acoplar um sensor de presença nos cômodos, assim é possível validar se onde ocorreu a 

queda é o mesmo ambiente de fato que o idoso se encontra. Aprimorar a comunicação do 

acelerômetro com sensor de pulso, assim será possível detectar se o aumento do batimento 

cardíaco ocorre devido a um exercício físico, evitando notificações desnecessárias. 
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