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RESUMO 

 

O interesse pelo tema do trabalho surgiu através do aumento da expectativa de vida 
das pessoas e os vários casos da Doença de Alzheimer. Considerando o número 
crescente de idosos na população brasileira que necessitam de uma atenção maior 
com segurança, um dos sinais da doença que preocupa os cuidadores e familiares 
das pessoas com a Doença de Alzheimer é geralmente o risco de se perderem ou 
se esquecerem de locais conhecidos. Esta é uma pesquisa que tem por finalidade 
ajudar os cuidadores ou familiares a dar uma melhor qualidade de vida aos 
portadores da doença. O principal objetivo da pesquisa foi criar um sistema de 
geolocalização e de rastreamento utilizando tecnologias com dispositivos vestíveis 
(Wearables) e rastreadores com GPS para monitorar, rastrear e localizar num mapa 
os pacientes. A utilização de sistemas de localização GPS está numa vertente de 
expansão a vários mercados, inclusive no que se refere à localização 
pessoal/individual. Isto torna a sua utilização bastante importante no controle e 
cuidado de pessoas diagnosticadas com a Doença de Alzheimer, onde por vezes 
leva à perda de indivíduos que não conseguem identificar o caminho de volta para 
casa. De modo a dar efeito a esses requisitos, esta dissertação propõe o AlzGeo: 
um sistema capaz de monitorar a localização de um indivíduo, e adaptar um controle 
de entradas e saídas a partir de cercas virtuais (geofencing), procurando assegurar 
confidencialidade, disponibilidade, comprovação e segurança da informação 
transmitida. Para desenvolver a pesquisa, uma série de análises de softwares de 
rastreamento, dispositivos wearables e entrevistas por formulários enviados para 
empresas com representantes corporativos relacionados a cuidadores de idosos e 
referências de participantes foram incluídos nos estudos. Em face dos estudos 
desenvolvidos, os resultados indicaram muitos produtos em desenvolvimento ou uso 
de pesquisa acadêmica, mas um número limitado preenchia os critérios do estudo. 
As entrevistas com informantes-chaves, cuidadores e familiares, revelaram 
características necessárias a se considerar na fabricação de produtos e dispositivos 
para uso de pessoas com comprometimento cognitivo. A aplicação deveria ser de 
usabilidade intuitiva para diversos perfis de cuidadores e usuários da tecnologia. Os 
resultados evidenciaram que a tecnologia wearables e GPS são uma realidade no 
auxílio a cuidadores e familiares na penosa tarefa para encontrar com mais rapidez 
os seus entes queridos e pacientes perdidos. Os trabalhos revisados sugerem que a 
oferta de serviços no auxílio de problemas de saúde sofrerá alterações ao longo dos 
próximos anos com a utilização de novas tecnologias assistivas que vão ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 
uma vida mais independente e maior inclusão, e que exigirá um esforço maior de 
adaptação por parte dos profissionais de saúde, cuidadores e familiares. Apesar dos 
dispositivos apresentarem algumas dificuldades na demora de conexão com os 
satélites e problemas de utilização (em particular a questão da durabilidade, que 
exige uma melhor solução aos desafios da eficiência energética), os resultados e 
objetivos foram alcançados. 
 

Palavra-chave: Doença de Alzheimer, GPS, Wearables, Rastreamento, 
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ABSTRACT 

 

The interest in the subject has arisen by the increase of life expectancy of people and 
the various cases of Alzheimer's Disease. Considering the increasing number of 
elderly people in the Brazilian population who need a greater attention with safety, 
one of the signs of the disease that worries caregivers and relatives of people with 
Alzheimer's disease is usually the risk of getting lost or forgetting of the common 
places. This is a research that aims to help caregivers or family members to give a 
better quality of life to those with the disease. The main goal of the research was to 
create a geolocation and tracking system using technologies with wearable devices 
and GPS trackers to monitor, track and map patients. The use of GPS localization 
systems is expanding in several markets, including for personal / individual location. 
This makes its use quite important in the control and care of people diagnosed with 
Alzheimer's Disease, where it sometimes leads to the loss of individuals who cannot 
identify the way back home. In order to give effect to these requirements, this 
dissertation proposes AlzGeo: a system capable of monitoring the location of an 
individual, and adapt a control of inputs and outputs from virtual fences (geofencing), 
seeking to ensure confidentiality, availability, verification and security of the 
information transmitted. To develop the research, a series of reviews of tracking 
software, wearable devices, and interviews forms sent to corporate representatives in 
companies related to elderly caregivers and referrals from participants were included 
in the studies. In the light of the developed studies, the results indicated many 
products in development or use of academic research, but a limited number met the 
criteria of the study. Interviews with key informants, caregivers and family members 
revealed characteristics necessary to consider in the manufacture of products and 
devices for the use of people with cognitive impairment. The application should be of 
intuitive use for various profiles of caregivers and technology users. The results 
showed that wearables and GPS technology are a reality in helping caregivers and 
family members in the painful task of finding their loved ones and lost patients more 
quickly. The reviewed work suggests that the offer of services related to health 
assistance issues will change over the next few years with the use of new assistive 
technologies that will enhance the functional abilities of people with disabilities and 
consequently promote a more independent life and greater inclusion, and which will 
require a greater effort of adaptation by health professionals, caregivers and family 
members. Although the devices present some difficulties in delaying connection to 
satellites and some use troubles (in particular the question of battery durability, which 
requires a better solution to the challenges of energy efficiency), the results and 
objectives have been achieved. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é responsável por 60% a 70% dos casos de 

demência, um termo geral para perda de memória e outras habilidades intelectuais.    

A maioria das pessoas com DA tem 65 anos ou mais.  É uma doença progressiva 

que piora ao longo do tempo (PRINCE, 2015). 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é 

um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. Em 1950, 

eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas 

depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de 

quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As projeções indicam que, em 2050, a 

população idosa será de 1 900 milhão de pessoas, montante equivalente à 

população infantil de 0 a 14 anos de idade (ANDREWS, 2000, p. 247). 

Os avanços da medicina, em prol da saúde e da melhoria das condições de 

vida, estão ajudando para o aumento do crescimento da longevidade humana e, de 

modo consequente, do número de pessoas idosas sujeitas ao desenvolvimento de 

doenças neurodegenerativas. Com as novas tecnologias na medicina e novas 

técnicas de medicamentos e suprimentos, o aumento na expectativa de vida e 

consequentemente leva o aumento de idosos e doenças relacionadas a demência e 

principalmente da Doença de Alzheimer. 

Um problema significativo enfrentado pelas pessoas nos estágios iniciais da 

doença é se perderem enquanto estão andando sozinhas. Uma pesquisa mostrou 

que 43% das pessoas com DA já se perderam em algum momento. (McShane et al. 

1998). A maioria das pessoas perdidas foram encontradas rapidamente. No entanto, 

28% deles se perderam mais de cinco vezes, e 14% foram perdidos por seis ou mais 

horas em pelo menos uma ocasião. 

Os sistemas de rastreamento estão se tornando cada vez mais importantes 

em nossa vida diária, e seu uso influencia cada vez mais nosso comportamento. 

Manter o controle de objetos ou mesmo pessoas tornou-se comum em vários e 

diferentes cenários. Um tipo de uso de rastreamento de posição é o monitoramento 

de e-mail. Por exemplo, compras on-line geralmente envolvem o envio de 

encomendas pelo correio, de modo que as empresas postais oferecem a 

possibilidade de rastrear a posição dos pacotes para seus clientes. Os sistemas de 

rastreamento também são usados para rastrear a posição dos funcionários quando 
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eles dirigem um veículo da empresa durante o horário de expediente e por empresas 

de locação de veículos. 

 

 

 MOTIVAÇÃO 1.1

 

Em meio ao desenvolvimento tecnológico, dado o aumento da população 

idosa mundial e brasileira e o crescimento de pessoas afetadas com a Doença de 

Alzheimer. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções tecnológicas que 

aproximem a sociedade dos processos realizados pelas organizações públicas é de 

suma importância para o desenvolvimento da Democracia Eletrônica. 

Um dos sinais mais comuns e perigosos da doença é a pessoa se perder 

andando na rua ou até mesmo dirigindo. Os serviços de emergência e os noticiários 

recebem e divulgam, muitos chamados sobre pessoas desaparecidas com 

portadores da Doença de Alzheimer. Os membros da família estão cada vez mais 

procurando apoiar seus entes queridos a permanecerem em suas casas e manter a 

sua independência pelo maior tempo possível, mas a prioridade é a segurança.  

As doenças mentais, como a Doença de Alzheimer (ABRAZ, 2014), é uma 

das principais doenças que ocasionam os desaparecimentos, mesmo com o avanço 

da medicina, um simples descuido pode ser o início do desaparecimento da pessoa 

com a doença. Essas pessoas podem frequentemente ter problemas de orientação, 

o que pode causar dificuldades em encontrar o caminho de volta para casa. 

Preocupação com a segurança é uma questão importante nos dias de hoje. 

Incidentes de sequestro, abuso infantil, pessoas perdidas e mau comportamento 

com crianças, adultos e idosos estão aumentando dia por dia. O localizador 

inteligente wearable ajuda a manter um olho em nossos amados. 

A tecnologia é uma importante aliada no auxílio da independência, 

segurança e a dignidade das pessoas afetadas com DA. O cuidador pode acessar o 

sistema web para verificar a localização do paciente no mapa, podendo assim evitar 

que seu paciente com DA se coloque em situação de risco.  
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 OBJETIVO 1.2

 

 GERAL 1.3

 

Desenvolver um sistema web baseado na tecnologia GPS utilizando 

dispositivos Wearables e rastreadores, para localização e monitoramento, em tempo 

real, de pessoas com a Doença de Alzheimer. 

 

 ESPECÍFICO 1.4

 

1. Cadastrar o cuidador responsável pelo a pessoa com Doença de Alzheimer e 

dos dispositivos Wearables/rastreadores; 

2. Possibilitar o rastreamento do portador de Doença de Alzheimer, através de 

diversos pontos da trajetória diária, que representam o caminho percorrido ou 

rastro; 

3. Definir áreas e limitadores de acesso através de Cercas Virtuais/Eletrônicas 

para limitar regiões fechadas, a qual representa áreas seguras ou não para 

deslocamentos e receber notificações de alertas; 

4. Gerar relatórios gerenciais sobre as notificações e os deslocamentos do 

paciente; 

5. Diminuir o tempo de resposta de localização da pessoa perdida; 

6. Fazer um levantamento bibliográfico sobre a temática abordada: doença de 

Alzheimer, GPS, Rastreadores e Dispositivos Wearables. 

 

 JUSTIFICATIVA 1.5

 

A essencial intenção deste trabalho é aumentar a qualidade de vida dos 

portadores da Doença de Alzheimer. Esse não é um trabalho fechado ou conclusivo. 

Bastante pelo contrário, desejo que essa pesquisa seja continuada com novas 

implementações e que pesquisas futuras possam ampliar as funcionalidades deste 

sistema. 

Uma pessoa com DA pode perambular desorientado entre indivíduos e 

lugares sendo isso bastante perigoso, o propósito da pesquisa é usar técnicas e 

serviços com uso de tecnologia para auxiliar e prevenir. A DA é uma doença 
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desorientadora que causa perambulação em pacientes que têm dificuldade em 

lembrar seu nome e até mesmo sua casa.  A solução tecnológica na categoria de 

dispositivos são wearables e sensores não invasivos combinados com GPS. A 

introdução e utilização dessas tecnologias, no entanto, trazem desafios em termos 

de aceitabilidade, durabilidade, facilidade de uso, comunicação e requisitos de 

energia. Além disso, é necessário salientar que essas soluções tecnológicas devem 

ser baseadas em padrões abertos. 

Nos estágios iniciais da Doença de Alzheimer, ocorrem o esquecimento e a 

perda de memória sutil.  O paciente pode experimentar pequenas dificuldades nas 

atividades de trabalho ou social, mas apresenta função cognitiva adequada para 

ocultar a perda e pode funcionar de modo independente. O esquecimento manifesta-

se em muitas ações diárias.  Esses pacientes podem perder sua capacidade de 

reconhecer rostos familiares, locais e objetos, podendo ficar perdidos em um 

ambiente familiar (SMELTZER; BARE, 2006). 

A dissertação foca neste problema principal e procura criar uma plataforma 

não intrusiva para o qual o cuidador possa “supervisionar” e checar seu parceiro. O 

objetivo é que o paciente possa continuar sua vida cotidiana, como por exemplo, 

passear ou visitar um amigo, sem supervisão de um cuidador fisicamente presente. 

Com o objetivo de prolongar o período de independência ao máximo do paciente 

com DA.  

Existem dois tipos diferentes de cuidadores, formais e informais, um amigo 

ou parente que ajuda um indivíduo com DA em suas atividades diárias. 

Normalmente, os cuidadores formais são trabalhadores remunerados e cuidadores 

informais são parentes que auxiliam o paciente em casa. É muito importante que os 

cuidadores estabeleçam uma boa relação com o paciente, porque a DA irreversível 

requer um nível crescente de cuidado à medida que a doença progride. 

É quase uma tendência mundial que a família assuma a responsabilidade de 

cuidar do idoso – ao invés de colocá-lo em alguma instituição. Essa característica do 

cuidado pelo sistema de suporte informal, se dá por motivos de cultura, financeiras e 

emocionais (MINAYO et al., 2002). 

Na era do rastreamento por GPS, vidas podem ser salvas identificando a 

localização precisa de uma pessoa, os recursos policiais podem ser usados com 

mais eficiência e parentes de pessoas com doença de Alzheimer podem manter sua 

paz de espírito, apoiando a independência de seus entes queridos. É importante 
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pesquisar e revisar os produtos e os testes realizados no desenvolvimento ao 

considerar os produtos. Pode haver limitações e problemas ao considerar o uso de 

um dispositivo ou ferramenta. (JONES, 2013). 

Para realização e entrega do sistema web, foram registrados e hospedados 

os domínios na internet: alzgeo.com e alzgeo.com.br. 

O desenvolvimento de um sistema de nome AlzGeo, sendo o seu nome 

escolhido da junção Alzheimer + Geolocalização. Este sistema vai ajudar o portador 

de DA como uma ferramenta de segurança, pois em caso de perdas será possível 

saber a sua localização através da central de rastreamento e monitoramento 

configurada para cada cuidador e seus respectivos pacientes. 

O sistema utiliza as tecnologias wearables com a utilização de dispositivos 

de rastreamento eletrônico usados para localizar uma pessoa. Esses dispositivos 

usam a tecnologia GPS (satélite de posicionamento global) para permitir que 

identifiquem a posição da pessoa com o dispositivo. Uma vez rastreada, um 

cuidador, membro da família ou profissional de cuidados pode então recolhê-la e 

trazê-la de volta para casa. 
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 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 1.6

 

A presente dissertação contem seis capítulos, sendo o primeiro exposto 

nesta introdução, o segundo destinado à revisão bibliográfica servindo de base para 

o desenvolvimento deste trabalho, onde são apresentadas informações sobre 

Doença de Alzheimer e Tecnologias Envolvidas. No capítulo terceiro detalham-se o 

estado da arte e trabalhos correlatos, no quarto são demonstrados os procedimentos 

metodológicos da pesquisa (materiais e métodos), considerando a coleta e análise 

de dados, apresentando o método de desenvolvimento do sistema SaaS e 

especificações. 

No capítulo cinco são apresentadas as análises dos resultados e discussões 

do trabalho, destacando-se os benefícios alcançados pelo projeto, e o cumprimento 

dos objetivos. Já no capítulo seis evidencia-se as conclusões e a apresentação de 

sugestões para trabalhos futuros. Por último, apresentam-se as referências 

bibliográficas e os apêndices que orientaram o estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Neste capítulo são abordados os referenciais teóricos referentes aos temas 

principais do trabalho, visando destacar os aspectos teóricos em relação aos 

principais conceitos envolvidos, propondo um alinhamento entre os diversos 

assuntos.  

 

 DOENÇA DE ALZHEIMER 2.1

 

Em 1901, Auguste Deter, foi a primeira paciente diagnosticada pelo Dr Alois 

Alzheimer com o que chamamos de Doença de Alzheimer (DA), 117 anos atrás e 

ainda não tem Cura ou Prevenção. 

A DA foi descrita pela primeira vez em 1906, mas cerca de 70 anos se 

passaram antes de ser reconhecida como uma causa comum de demência e uma 

das principais causas de morte. Somente então a doença de Alzheimer se tornou um 

foco significativo de pesquisa. A pesquisa que se seguiu revelou muita coisa, 

incluindo o fato de que a doença de Alzheimer começa anos antes que os sintomas 

estejam presentes. Ainda há muito a ser descoberto sobre as mudanças biológicas 

precisas da doença de Alzheimer que levam aos sintomas, por que a doença e seus 

sintomas progridem mais rapidamente em alguns do que em outros e como a 

doença pode ser evitada, retardada ou interrompida (CALDAS, 2002). 

Para a medicina o significado da palavra tem a ver com declínio das funções 

cognitivas que venha a ser dificuldade progressiva em reter memórias recentes, 

absorver novos conhecimentos, realizar cálculos, manter-se alerta, saber usar a 

linguagem para se expressar corretamente entre outras. Perder tais funções 

cognitivas pode significar o isolamento do indivíduo perante a sociedade, a 

agressividade do mesmo, e distúrbio de comportamento. (CALDAS, 2002). 

Cera de 50 milhões de pessoas vivem com a Doença de Alzheimer e outras 

demências. A DA é uma doença degenerativa do cérebro e a mais comum das 

demências.  

A idade é o maior fator de risco, sendo que a grande maioria das pessoas 

com a doença de Alzheimer tem 65 anos ou mais. Com até 65 anos a doença atinge 

um número menor que 1% da população, 3% das pessoas de 65 a 74 anos, 17% 

das pessoas entre 75 e 84 anos e 32% das pessoas com 85 anos ou mais têm a 
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doença de Alzheimer. É importante notar que a doença de Alzheimer não é uma 

parte normal do envelhecimento e sozinho não é suficiente para causar a doença. 

(CALDAS, 2002). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no Brasil, 

existem 26 Centros de Referência do Programa de Assistência aos Portadores da 

Doença de Alzheimer cadastrados no SUS. Esse programa auxilia, conforme 

informação do Ministério da Saúde, 73% dos pacientes e é responsável pelo 

diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos pacientes e orientação aos familiares 

e atendentes dos portadores. 

No mundo existe cerca de 40 milhões de pessoas com Alzheimer. No Brasil, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a doença atinge 

em torno de 1 milhão de pessoas.  Estima-se que, a cada ano, ocorrem 100 mil 

novos casos. Destes, 54% ocorrem após os 85 anos conforme FIGURA 1. 
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FONTE: IBGE (2017). 

FIGURA 1 – DOENÇA DE ALZHEIMER NO BRASIL 
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No Brasil, os baby boomers são compostos pela geração nascida entre 1946 

e 1964, conforme FIGURA 2, grupo etário que estará com 55-70 anos em 2020. 

Essa geração, além de constituída por um volume demográfico expressivo, é 

responsável por grande parte das transformações vividas na contemporaneidade, 

por exemplo, nas áreas de comportamento social, sexualidade, formação familiar e 

relações de gênero. 

À medida que os baby boomers envelhecem, as taxas de doença de 

Alzheimer entre as pessoas desta geração subirão consideravelmente, de acordo 

com um novo estudo. 

Entre agora e 2050, mais de 28 milhões de baby boomers nos Estados 

Unidos desenvolverão a doença de Alzheimer, segundo o estudo. Cerca de 10 

milhões deles estarão vivendo com a doença de Alzheimer em 2040, o que é o 

dobro do número total de adultos dos EUA que vivem com a doença de Alzheimer 

no momento. (Medicare e o Medicaid, nos EUA). 

 

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DAS GERAÇÕES – BABY BOOMERS 

FONTE: Medicare (2018). 
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2.1.1 Diagnóstico da Doença de Alzheimer 

 

Não existe um teste único para a doença de Alzheimer. 

Em vez disso, os médicos (muitas vezes com a ajuda de especialistas, como 

neurologistas e geriatras) usam uma variedade de abordagens e ferramentas para 

ajudar a fazer um diagnóstico. Eles incluem o seguinte: 

• Obter uma história médica e familiar do indivíduo, incluindo história 

psiquiátrica e histórico de alterações cognitivas e comportamentais. 

• Pedir a um membro da família que forneça informações sobre mudanças 

nas habilidades de pensamento e comportamento. 

• Realização de testes cognitivos e exames físicos e neurológicos. 

• Fazer com que o indivíduo seja submetido a exames de sangue e imagens 

do cérebro para descartar outras causas potenciais de sintomas de demência, como 

um tumor ou certas deficiências de vitaminas. 

• Em algumas circunstâncias, usando imagens do cérebro para descobrir se 

o indivíduo tem altos níveis de beta-amiloide, uma característica da doença de 

Alzheimer; níveis normais sugerem que a Doença de Alzheimer não é a causa da 

demência. 

Diagnosticar a Doença de Alzheimer requer uma avaliação médica 

cuidadosa e abrangente. Embora os médicos possam quase sempre determinar se 

uma pessoa tem demência, pode ser difícil identificar a causa exata. Vários dias ou 

semanas podem ser necessários para que um indivíduo complete os exames 

necessários e que o médico interprete os resultados e faça um diagnóstico. (ELIAS, 

BEISER E WOLF et al., 2005). 

 

2.1.2 Fatores de risco 

 

O risco de se ter a doença é maior para pessoas que já tiveram casos em 

sua família. 

Uma história familiar de Alzheimer não é necessária para o indivíduo 

desenvolver a doença. No entanto, os indivíduos que têm um pai, irmão ou irmã com 

Alzheimer são mais propensos a desenvolver a doença do que aqueles que não têm 

um parente de primeiro grau com Alzheimer. 
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Aqueles que têm mais de um parente de primeiro grau com Alzheimer 

correm um risco ainda maior. Quando as doenças ocorrem nas famílias, a 

hereditariedade (genética) e os fatores ambientais e de estilo de vida compartilhados 

(por exemplo, o acesso a alimentos e hábitos saudáveis relacionados à atividade 

física) podem desempenhar um papel. O risco aumentado associado a ter uma 

história familiar de Alzheimer não é inteiramente explicado se o indivíduo herdou o 

gene de risco APOE-e4. 

O gene APOE fornece o projeto de uma proteína que transporta o colesterol 

na corrente sanguínea. Todos herdam uma das três formas do gene APOE - e2, e3 

ou e4 - de cada pai. A forma e3 é o mais comum. A forma e4 é o próximo mais 

comum, e o forma e2 é o menos comum. A forma e4 aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer em comparação com a forma e3, enquanto que a forma e2 

pode diminuir o risco em comparação com a forma e3. Aqueles que herdam uma 

cópia da forma e4 têm três vezes o risco de desenvolver Alzheimer em comparação 

com aqueles com duas cópias da forma e3, enquanto aqueles que herdam duas 

cópias da forma e4 têm um risco de oito a 12 vezes. Além disso, aqueles com a 

forma e4 são mais propensos a desenvolver Alzheimer em uma idade mais jovem do 

que aqueles com as formas e2 ou e3 do gene APOE. (CALDAS, 2002) 

 

2.1.3 Principais sintomas 

 

Os sintomas variam entre pessoas com doença de Alzheimer, e as 

diferenças entre alterações cognitivas típicas relacionadas à idade e sinais precoces 

da DA podem ser sutis (MARQUES e FIGUEIREDO, 2012). Entre eles podemos 

listar os seguintes: 

 Dificuldade de memorização; 

 Desinteresse por acontecimentos diários (Esse tipo de sintoma nem 

sempre é constatado por familiares ou cuidadores, é passado 

despercebido); 

 Repetição em que na maioria dos casos, a pessoa com Alzheimer 

provavelmente está procurando conforto, segurança e familiaridade ao 

repetir informações; 
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 Dificuldade de realizar atividades simples/funções motoras básicas 

(vestir-se, cuidar da higiene pessoal, alimentar-se, subir escadas, 

andar são perdidas com o avanço da doença); 

 Dificuldade de aprendizado; 

 A forma de se expressar é comprometida (linguagem); 

 A orientação espaço-visual é comprometida (cria-se dificuldade de 

localizar-se ou até mesmo de reconhecer lugares, tais como a própria 

casa ou o bairro onde mora); 

 Repetição da mesma fala ou pergunta inúmeras vezes; 

 Dificuldade para conversar sobre assuntos complexos ou acompanhar 

conversações; 

 Comportamento agressivo, irritabilidade, interpretações incorretas de 

estímulos visuais e auditivos; 

 Dificuldade para dirigir, encontrar rotas conhecidas; 

 Fala sobre o cumprimento de obrigações anteriores, como ir ao 

trabalho;  

 Tenta ou pretende " ir para casa ", mesmo quando em casa;  

 Está inquieto, anda ou faz movimentos repetitivos;  

 Possui dificuldade em achar lugares familiares como o banheiro, quarto 

ou sala de jantar; 

 Age nervoso ou inquieto em áreas lotadas, como shoppings ou 

restaurantes; 

 Perda de memória que perturba a vida cotidiana; 

 Desafios no planejamento ou solução de problemas; 

 Dificuldade em completar tarefas familiares em casa, no trabalho ou no 

lazer; 

 Confusão com o tempo ou lugar; 

 Problema na compreensão de imagens visuais e relações espaciais; 

 Novos problemas com palavras falando ou escrevendo; 
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2.1.4 As fases do Alzheimer 

 

De acordo com a medicina neurológica existem três fases do avanço da 

doença: o leve, moderado e o grave. Conforme FIGURA 3, o tempo de cada fase é 

variável, pois tudo depende se a doença é identificada em seu estado inicial. Em 

média a primeira fase do avanço da doença tem de 2 a 10 anos; a segunda fase do 

avança de 1 a 3 anos e a última fase de 8 a 12 anos (VARELLA, 2011). 

Indivíduos que vivem com a DA e outras demências estão em maior risco de 

lesão ou danos em certas áreas da casa. Conforme a doença progride, eles podem 

se tornar inconscientes dos perigos que existem. 

À medida que a doença de Alzheimer progride e os comportamentos 

mudam, há necessidade da pessoa do cuidador aumenta. Embora mudanças no 

comportamento possam ser desafiadoras, temos recursos para ajudá-lo em cada 

estágio da doença. Durante os estágios intermediários da doença, a pessoa 

precisará de um nível maior de cuidado. O estágio avançado geralmente requer 

cuidados intensivos. 

Conhecer a realidade de famílias que têm idosos portadores da Doença de 

Alzheimer, as situações em que se encontram os cuidadores na ação de cuidar, os 

aspectos que afetam as famílias, as mudanças que a família tende a fazer no 

ambiente e na vida para adequação ao estágio da doença do idoso, as queixas mais 

frequentes dos cuidadores, como a ação de cuidar é diluída entre os membros da 

família, serão importantes para utilização da tecnologia utilizada. 

Afirma Machado (2006, p. 278) que “a DA pode gerar desagregação e 

desestruturação das relações pessoais, financeiras e emocionais, daí ser 

considerada uma doença familiar e social”. 
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FIGURA 3 – FASES DA DOENÇA DE ALZHEIMER  

FONTE: ALZHEIMERMED (2018). 

 

2.1.5 Pessoa com Alzheimer que insiste em dirigir 

 

Segundo a Alzheimer Association e o Projeto Alzheimer360 dirigir exige 

tempo de reação rápido e tomada de decisão rápida - por causa disso, uma pessoa 

com a Doença de Alzheimer acabará se tornando incapaz de dirigir. Lidar com o 

problema desde o início pode ajudar a facilitar a transição. 

Perder a independência de condução pode ser perturbador. É importante 

reconhecer os sentimentos de uma pessoa e preservar sua independência, 
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garantindo a segurança da pessoa e a segurança de outras pessoas. Quando o 

diagnóstico de um transtorno cognitivo como do Alzheimer é feito a família e o 

próprio paciente questionam o quanto é possível manter a rotina normal. E quando 

se fala em direção veicular a preocupação é grande devido à complexidade do 

trânsito e a responsabilidade de conduzir um veículo podendo se envolver em 

acidentes. Por isso o médico e a família devem mesmo se atentar com a 

determinação da capacidade do paciente de continuar dirigindo. 

A plataforma web AlzGeo tem como objetivo ser utilizado até mesmo por 

portadores de DA que ainda insiste em dirigir ou que tem como motorista o próprio 

cuidador, pois poderá saber a localização, a rota e a velocidade utilizada em cada 

trecho, aumentando a segurança e as informações sobre cada momento do 

paciente. 

Como começar a conversa: 

 Inicie um diálogo para expressar suas preocupações. Enfatize o 

positivo e ofereça alternativas. 

 Resolva a resistência enquanto reafirma seu amor e apoio 

incondicional. 

 Apelar para o senso de responsabilidade da pessoa. 

 Reforce diagnósticos médicos e diretivas. Peça ao médico para 

escrever uma carta dizendo que a pessoa não deve dirigir. Ou peça ao 

médico para escrever uma receita que diz "não dirigir". Você pode 

então usar a carta ou a receita para reforçar a conversa. 

 Considere uma avaliação por um terceiro objetivo. 

 Entenda que esta pode ser a primeira de muitas conversas sobre a 

condução. 

Portanto, é fundamental ir sensibilizando o doente sobre os perigos que a 

direção de uma pessoa com Alzheimer pode trazer. Ele pode ter confusões 

espaciais e, se perder, por exemplo, ou até mesmo furar um sinal e provocar um 

acidente! 

 

2.1.6 Tratamento 
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Como já citado anteriormente a doença é degenerativa e causa a deficiência 

de diversos neurotransmissores que são as moléculas do nosso corpo que tem o 

intuito de transmitir os estímulos nervosos de um neurônio para o outro. 

A doença é incurável, mas com a ajuda da medicina terapêutica1 nos 

pacientes o processo de evolução é desacelerado, assim tendo resultados melhores 

assim que os primeiros sintomas são detectados nos pacientes, como nessas 

situações nem sempre é fácil à percepção de melhoras, é recomendado que os 

familiares ou cuidadores sempre tenham anotado a evolução dos sintomas e 

passarem para os médicos responsáveis pelo tratamento em cada consulta 

realizada com o portador da doença. 

Assim que o tratamento é iniciado com o profissional da área de neurologia é 

previsto uma média de 3 a 6 meses para haver uma avaliação se o tratamento está 

sendo eficaz ou não, enquanto os resultados do tratamento não forem satisfatórios 

não deverá ser suspenso o uso dos medicamentos, assim não quebrando o 

tratamento, para que o avanço da doença seja minimizado o máximo possível. 

 

2.1.7 Cuidadores 

 

A escolha do familiar por um ser o cuidador principal se efetua pela cultura 

do amor familiar e o elo de ligação forte “as pessoas aprendem e desenvolvem suas 

práticas de cuidado”. Nessas situações também são os familiares que decidem 

realmente a hora de buscar por uma ajuda profissional da saúde diante do 

agravamento dos processos patológicos mantendo contato e por vezes contratando 

um cuidador profissional da saúde (Santos, 2003, p. 13). 

De acordo com Falcão e Bucher – Malischke (2008), alguns cuidadores 

fazem e realizam este cuidado por que não trabalham e são sustentados 

financeiramente pelo portador de DA ou por familiares que pagam para que realize 

esta atividade de atenção e cuidado. Em muitos casos, os familiares dos idosos, que 

na maioria das vezes já constituíram suas famílias, tem o pensamento e acreditam 

que estão eximidos de compromissos e tempo para os seus pais. 

                                            
 

1
 Medicina Terapêutica é uma forma diferente e natural de tratar de doenças psicológicas. 
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O número de indivíduos que buscariam mais cedo o apoio dos profissionais. 

Não obstante, destaca-se que o provável ou possível diagnóstico da DA é 

complicado de ser concedido, e, lamentavelmente, diversos profissionais e 

instituições não estão preparados para socorrer à demanda social e familiar dos 

portadores. A falta de competências específicas para lidar com essa realidade 

dificulta ainda mais o prognóstico. 

Nas fases mais avançadas da enfermidade o idoso precisa da figura de um 

cuidador em tempo integral. Esse papel geralmente é desempenhado por familiares, 

similarmente conhecidos como cuidadores informais (CALDAS, 2002b). Silverstein e 

Litwak (1993) dividem os tipos de cuidadores informais de acordo com as atividades 

realizadas e o nível de empenhamento com o nível de responsabilidades pelo 

cuidador. Para eles cuidadores informais são capazes de ser: cuidadores primários 

ou principais: aqueles que assumem a atenção integral de conferir, aconselhar e 

cuidar de modo direto do antigo; cuidadores secundários: aqueles que assumem o 

papel de diligente básico em casos de necessidade, ou seja, por acaso; e os 

cuidadores terciários: aqueles que ajudam, no momento em que solicitadas, nas 

atividades instrumentais de vida diária, porém não contem responsabilidade no 

atenção direto ao antigo. 

Os cuidadores terão um papel muito importante na solução proposta, pois o 

portal AlzGeo tem suas funcionalidades voltadas tanto para o portador da Doença de 

Alzheimer quanto para o usuário que terá o apoio tecnológico nos momentos de 

necessidades de monitoramento e rastreamento das saídas de seus pacientes. 

 

 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 2.2

 

Existem várias maneiras já estudadas e colocadas em prática para 

posicionamento usando dispositivos móveis. Alguns deles são comumente usados 

em smartphones todos os dias. Esses métodos diferem uns dos outros em 

características como precisão, velocidade, custo de processamento, consumo de 

recursos e bateria. Três dos métodos mais utilizados para rastreamento e 

monitoramento, atualmente, são abordados: 

 

1. Uso de antenas de rede móvel (por exemplo, antenas GSM). 

2. Usando pontos de acesso Wi-Fi. 
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3. Usando A-GPS (Assistido). 

 

Os sistemas disponíveis para esta função são: localização por 

direcionamento, triangulação de antenas e a utilização da constelação GPS. O uso 

do GPS é atualmente o mais comercializado no mercado de transportadores e 

operadores logísticos. Com o GPS temos três opções: 1) GPS + Celular, 2) GPS + 

Rádio, 3) GPS + Satélite. De acordo com Phillips (2001), o sistema GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) é baseado em 24 satélites colocados em órbita do planeta 

Terra pelo governo dos Estados Unidos, os quais ficam permanentemente 

transmitindo sinais de controle para a Terra, de modo gratuito. Um aparelho receptor 

de GPS em qualquer lugar do planeta em que consiga sincronizar com pelo menos 4 

desses satélites, poderá determinar sua localização em termos de latitude, longitude 

e altitude, sua velocidade e sentido de deslocamento. Na triangulação de antenas; 

trata-se de um sistema que segue o mesmo conceito aplicado aos satélites, porém 

utilizando antenas em terra. Oferece uma localização muito precisa, um custo de 

transmissão muito baixo, porém com uma área de abrangência limitada. 

 

2.2.1 Serviços baseados em localização (LBS) 

 

Os serviços baseados em localização (LBS) definem o amplo espectro de 

tecnologias pode avaliar a posição de um receptor. Existem muitos tipos de LBS que 

funcionam em diferentes graus de precisão e escopo. O E911 é o LBS mais usado 

nos EUA, que transmite a localização de usuários de telefones celulares a unidades 

de emergência (whatis.com, 2001). 

O sistema de posicionamento global (GPS) é uma LBS externa que é capaz 

de determinar a localização de um receptor dentro de 15 a 100 metros de precisão 

(FERRARO, 2010). Rastreamento e monitoramento por GPS descrevem o uso de 

GPS para determinar a localização de um receptor e, consequentemente, seguir 

seus movimentos. Esta tese examinará as questões éticas que surgem da 

capacidade do GPS de acompanhar e monitorar constantemente os movimentos 

pessoas. 

 

2.2.2 Sistema de posicionamento global (GPS) 
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GPS, Global Positioning System em inglês, ou “Sistema de Posicionamento 

Global”, é um sistema eletrônico de navegação civil e militar que emitem 

coordenadas em tempo real e é alimentado por informações de um sistema de 24 

satélites chamado NAVSTAR e controlado pelo DoD, Department of Defence 

(Departamento de Defesa) dos EUA. (Phillips et al., 2001). 

O GPS, de início, era um projeto militar dos EUA chamado de “NAVSTAR” e 

que foi criado na década de 1960, mas que só foi considerado completo em 1995, 

depois de 35 anos de trabalho que custaram 10 bilhões de dólares aos cofres 

americanos. 

A triangulação trabalha na premissa de que você pode encontrar qualquer 

posição se a distância de três outros locais também for conhecida. Inicialmente 

concebido na década de 1960 pela Força Aérea dos EUA, custou US $ 14 bilhões 

(GPSWorld) e levou 35 anos para ser criado (Phillips et al., 2001). Em 1974, outros 

ramos das Forças Armadas dos EUA aderiram ao projeto e foi declarado operacional 

em 1995. A disponibilidade seletiva foi inicialmente imposta para limitar a precisão 

do sinal para uso civil, mas foi revogada em 2000 (Phillips et al., 2001). 

Evidências sugerem que algumas pessoas veem rastreadores de GPS como 

uma violação das liberdades civis, enquanto outras consideram um meio eficaz de 

manter a segurança de uma pessoa. Geralmente, os profissionais de saúde e 

assistência social tendem a ver o sistema como eticamente problemático, enquanto 

os cuidadores familiares acreditam que vale a pena usar. 

 

2.2.3 Aplicações atuais 

 

Desde que o Exército dos EUA disponibilizou o GPS para uso civil, a 

tecnologia e suas aplicações no setor comercial surgiram rapidamente. Hoje, o GPS 

é usado para navegação, pesquisa científica, aplicação da lei, monitoramento de 

frota, bem como muitas atividades de lazer. 

A tecnologia é tão versátil que pode ser usada basicamente para qualquer 

atividade ao ar livre. Existem até dispositivos GPS de golfe que exibem o layout de 

cada buraco e sua localização no percurso (StarCaddy.com, 2003). Muitos carros 

novos têm dispositivos de GPS instalados para auxiliar na navegação (Holden, 

2004) e as empresas de aluguel de carros os utilizam para que a localização de um 

carro possa ser encontrada em todos os momentos. Os cientistas estão usando o 
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GPS para calcular o movimento de placas tectônicas, folhas de gelo ártico e 

atividade vulcânica (searchMobileComputing.com, 2003). 

Os produtos que monitoram os movimentos dos indivíduos estão atualmente 

disponíveis os EUA e estão disponíveis há alguns anos. Wherify (2005) é uma 

empresa que especializada em serviços e produtos baseados em localização. Um 

de seus produtos é o Wherifone (2005), que tem um receptor GPS encapsulado 

dentro de um pequeno telefone celular. 

Este dispositivo não precisa ser bloqueado para uma pessoa, mas existe na 

maioria das vezes a dependência do indivíduo no telefone. Isso não é muito difícil na 

sociedade moderna aonde os celulares e smartphones tornaram-se tão essenciais 

para as nossas vidas diárias. O GPS também é útil para rastrear os movimentos de 

certos grupos de pessoas.  

Os portadores da Doença de Alzheimer podem ser rastreados para que 

possam ser facilmente encontrados quando ser perderem (Shimizu et al, 2000). 

Conforme demonstrado na FIGURA 4, às vezes, as pessoas sob liberdade 

condicional são obrigadas a usar tornozeleiras eletrônicas com GPS para que sua 

posição atual seja sempre conhecida e para garantir que elas não saiam de uma 

determinada área. Usar o rastreamento por GPS para esses e outros fins 

semelhantes é benéfico e é um exemplo de como o GPS pode ajudar os grupos 

sociais. 
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FIGURA 4 – COMO FUNCIONA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA 

FONTE: Google (2018). 

 

2.2.4 Wearables e rastreadores 

 

O termo Wearables, em tradução livre, é algo como “aparelhos vestíveis”, 

que simboliza uma nova abordagem da computação para qualquer tecnologia 

baseada em dispositivos que estejam conectados diretamente ao usuário. A ideia 

principal destes dispositivos é que a tecnologia esteja sempre disponível e 

conectada a uma pessoa, ajudando-a automaticamente a resolver alguma 

necessidade ou problema. 

Wearables foram integrados com sucesso em roupas de vestuário, bem 

como acessórios de moda, como chapéus, faixas de pulso, meias, sapatos, óculos e 

fones de ouvido. Estes sistemas geralmente incluem sensores de temperatura e 

acelerômetros, que são frequentemente usados para monitorar e classificar 

atividade física de uma pessoa.  
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Os dispositivos vestíveis, do inglês Wearables Devices (BILLINGHURST e 

STARNER, 2014), são vestimentas que contem tecnologia, e com isso se tornam um 

sistema. Muitas vezes não percebemos essas tecnologias, pois elas estão 

camufladas em coisas comuns em nossas vidas, conforme FIGURA 5. No caso, em 

questão, serão utilizados rastreadores Wearables que possuam GPS nativos de 

fábrica e tecnologia GPRS de telefonia móvel com cartão SIM. Com objetivo de 

rastreamento e monitoramento pela plataforma AlzGeo. 

O advento da era tecnológica trouxe um vasto desenvolvimento na área de 

produtos inteligentes benéficos para capacitar o usuário humano. As tecnologias 

GPS (sistema de posicionamento global) e GSM (sistema global de comunicações 

móveis) têm sido o destaque dos últimos anos, dada a moderna idealização de estar 

conectado onde e quando possível e com isso auxiliar em diversas áreas da saúde. 

 

FONTE: Google (2018). 

 

2.2.5 SaaS, PaaS e IaaS 

 

O modelo de computação em nuvem tem sido visto como uma solução para 

as demandas crescentes dos usuários dos serviços de tecnologia da informação: 

serviços cada vez mais confiáveis e de melhor desempenho, disponíveis sempre 

que necessário, acessíveis de diferentes lugares via Internet e de diferentes 

FIGURA 5 – DISPOSITIVOS COM TECNOLOGIA WEARABLES  
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dispositivos, tais como computadores, celulares e tablets. Dados esses benefícios, 

muitas organizações têm optado pelo uso de serviços de computação em nuvem, 

sendo que, em alguns casos, esses benefícios são obtidos a um custo inferior ao 

que se teria em soluções tradicionais. 

A FIGURA 6 ilustra uma visão genérica da delimitação de controle dos 

recursos de computação em relação à usuário e provedor com base na notação 

comum de modelos de serviço do National Institute of Standards and Technology – 

Nist (Gilbertson, 2011): IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a 

Service e SaaS – Software as a Service. 

A FIGURA 7 permite identificar que mesmo em serviços tipo SaaS ainda há 

responsabilidade compartilhada entre usuário e provedor. Além disso, fica evidente a 

parcela considerável de recursos que é de responsabilidade do provedor do serviço 

de nuvem em todos os modelos de serviço. Desse modo, pode-se afirmar que quem 

(usuário ou provedor) possui algum controle (total ou compartilhado) sobre um 

elemento da nuvem (rede, armazenamento, servidor, máquina virtual ou aplicação) 

possui também a responsabilidade sobre a segurança desse elemento. 

FONTE: BMC Software (2018). 

FIGURA 6 – COMPUTAÇÃO NA NUVEM – SAAS, PAAS E IAAS 
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FONTE: BMC Software (2018). 

 

De acordo com a BMC Software as soluções e serviços são resumidos nas 

definições a seguir. 

 

2.2.5.1 SaaS: software como serviço 

 

O software como serviço, também conhecido como serviços de aplicativos 

em nuvem, representa a opção mais comumente utilizada para empresas no 

mercado de nuvem. O SaaS utiliza a Internet para entregar aplicativos aos seus 

usuários, que são gerenciados por um fornecedor terceirizado. A maioria dos 

aplicativos SaaS são executados diretamente pelo navegador da Web e não exigem 

downloads ou instalações no lado do cliente. 

 

 

 

FIGURA 7 – CLOUD COMPUTER – COMPUTAÇÃO NA NUVEM 
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2.2.5.2 PaaS: plataforma como serviço 

 

Os serviços de plataforma de nuvem, ou Platform as a Service (PaaS), 

fornecem componentes de nuvem para determinados softwares enquanto são 

usados principalmente para aplicativos. A PaaS fornece uma estrutura para 

desenvolvedores com os quais eles podem criar e usar para criar aplicativos 

personalizados. Todos os servidores, armazenamento e rede podem ser 

gerenciados pela empresa ou por um provedor terceirizado, enquanto os 

desenvolvedores podem manter o gerenciamento dos aplicativos. 

 

2.2.5.3 IaaS: Infraestrutura como serviço 

 

Os serviços de infraestrutura em nuvem, conhecidos como Infraestrutura 

como Serviço (IaaS), são feitos de recursos de computação altamente escalonáveis 

e automatizados. O IaaS é totalmente autoatendimento para acessar e monitorar 

coisas como computação, rede, armazenamento e outros serviços, e permite que as 

empresas comprem recursos sob demanda e conforme necessário, em vez de 

comprar hardware imediatamente. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo apresentará o Estado da Arte e Abordagem Técnica no âmbito 

desta dissertação e as já existentes. Alguns avanços têm sido feitos na área da 

saúde relativo ao monitoramento de pacientes, alguns deles focados em pacientes 

com DA com o objetivo de melhorar a autonomia durante a doença, ou mesmo para 

tornar sua vida um pouco mais segura através do monitoramento. 

O levantamento do Estado da Arte na área da saúde foi realizado através da 

análise bibliométrica em bases de dados com software Harzing´s Publish or Perish, 

sendo elas: Capes, Scopus, Web of Science, Microsoft Academic e Crossref. Fez-se 

o uso de sinais e operadores booleanos com as seguintes palavras chaves: Doença 

de Alzheimer, Wearable, GPS, Rastreamento, Monitoramento no período de 2010-

2018 conforme observado na FIGURA 8. 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Esta revisão do estado da arte em um formato cronológico (FIGURA 9 e 

FIGURA 10) busca apresentar os estudos e abordagens que ajudaram ao 

desenvolvimento do sistema AlzGeo fornecendo um contexto para melhor 

compreender o estado da arte atual. 

 

FIGURA 8 – PESQUISA NO HARZING´S PUBLISH OR PERISH 
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FONTE: O Autor (2018). 

 

De acordo com Paradiso et. al. (2005) a utilização de sensores integrados de 

malha para monitorar indivíduos que sofrem de doenças cardiovasculares, em 

especial durante a fase de reabilitação, tem como objetivo mostrar a viabilidade de 

um sistema baseado em elementos sensores de tecido, adquirir simultaneamente 

vários sinais biomédicos, isto é, eletrocardiograma, respiração e atividade foi 

investigada e comparada com um sistema de monitoramento padrão. 

Fletcher et. Al. (2010) utilizou sensores Wearables para monitorar atividade 

eletro dérmica do sistema nervoso que permitiram a longo prazo contínuo a 

monitorização fisiológica, que foi importante para o tratamento e manejo de muitas 

doenças crônicas, neurológicas distúrbios e problemas de saúde mental, como: 

diabetes, transtorno do espectro do autismo (TEA), depressão, além disso, e 

transtornos de ansiedade. 

Augustyniak P. (2011) fez a prototipagem de um sistema de atenção 

domiciliar para vigilância de atividades e avaliação do sono voltado para pessoas 

idosos envolvem o compromisso de usar conforto e desempenho de medição. 

FIGURA 9 – ESTADO DA ARTE – WEARABLES NA ÁREA DA SAÚDE 
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Qi A, Ishikawa Y (2012) criou sensores capazes de medir a movimentação 

humana, principalmente quanto ao cuidado com idosos que estão vulneráveis a 

sofrer quedas. Esses sensores (acelerômetro e giroscópio) eram colocados na 

região pélvica e na coxa. 

O monitoramento ambulatorial de pessoas com distúrbios na voz foi 

proposto por Mehta DD (2012), utilizando na garganta um acelerômetro em 

miniatura que possui um sensor de voz, os dados são transmitidos para um 

smartphone como uma plataforma de aquisição de dados e análise. 

Doukas C (2012) fez um processo de desenvolvimento de um sistema 

baseado em nuvens, que gerencia dados do sensor têxtil que recolhe biosinais do 

usuário (frequência cardíaca, ECG, Temperatura). Esses sensores eram localizados 

e instalado numa meia. 

Avaliação (homecare) do estado Motor de pós-AVC e pós-cirurgia de 

pacientes que sofrem de doenças neurodegenerativas. Para seu funcionamento 

foram utilizados micro-electro-mechanical sensors (MEMS) para análise do 

movimento, o qual grava a marcha ou andar dos exercícios dos pacientes 

detectando imprecisões, e com isso guardando os desvios expressos em forma 

numérica. O dispositivo Wearables é colocado na região do antebraço, essa 

pesquisa foi realizada por Kuusik A, Nõmm S, et al. (2013). 

Suzuki T, Tanala H (2013) utilizou um dispositivo de monitoramento vital 

wearable tipo patch desenvolvido com vários números de sensores vitais, um 

processador de alto desempenho e um transceptor Bluetooth dual mode integrados 

em um módulo de 14.5x14.5mm. 

A Prefeitura de Iruma, Japão (2017) criou um projeto para quem tem DA, 

utilizando um tipo de monitoração por códigos de barras quadrados (os QR Codes), 

que são instalados nas unhas dos dedos das mãos e pés. Eles armazenam 

informações pessoais em uma matriz de pontos ou em um código de barras 

bidimensional. Esses códigos são colocados em adesivos de 1 (um) centímetro, e 

reúnem dados do idoso, como endereço de casa e telefone de contato. 
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FIGURA 10 – TECNOLOGIAS WEARABLES UTILIZADAS NA SAÚDE 

FONTE: O Autor (2018). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos técnicos referentes ao 

desenvolvimento do trabalho e está dividido em Materiais e Métodos. O mesmo tem 

por objetivo desenvolver e criar um documento de identificação único. Estre trabalho 

corresponde a uma pesquisa qualitativa, de intervenção, que contempla o 

desenvolvimento/customização de um sistema para ambiente web. Esta é a 

abordagem ideal ao problema, já que foi necessário lidar com dados obtidos através 

dos rastreadores com GPS e GPRS, e transformando-os em informações úteis para 

o sistema. 

Para o detalhamento da implementação e das rotinas do sistema proposto 

são demonstrados os seus aspectos principais através dos diagramas de classes, 

caso de uso e de atividades. Os detalhes das entidades ou tabelas, atributos ou 

colunas, e relacionamentos modelados, para cada grupo funcional, são 

apresentados nos apêndices deste trabalho de acordo com o objetivo geral e 

específicos. 
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 MATERIAIS 4.1

 

O pesquisador para entender o contexto do objetivo geral de rastreamento, 

localização e monitoramento da pessoa com DA na vida dos cuidadores de pessoas 

idosas com DA realizou uma pesquisa, por telefone, sobre quais seriam as 

características, funcionalidades básicas e usabilidade a plataforma web AlzGeo 

deveria apresentar. Entramos em contato com as seguintes empresas do ramo de 

cuidados de idosos: Clínica Anjos da Guarda – Cuidadores de Idosos e 

Enfermagem, Cuidare – Cuidadores de Pessoas, Home Angels – Cuidadores de 

Pessoas, IAB – Instituto Alzheimer Brasil e ABRAZ – Associação Brasileira de 

Alzheimer. 

Para a realização dessa dissertação foram utilizados os seguintes materiais: 

 Contratação de Hospedagem na Weblink; 

 Registro dos domínios: alzgeo.com.br e alzgeo.com; 

  Dispositivos Wearables GPS modelo TkStar TK915, TkStar Q50/G36, 

Mini roteador D2 Staytrack Globaltic, Dispositivos móveis (Samsung 

J7 Pro) e IPAD3; 

 Configuração do Framework Wordpress na Weblink para 

Hospedagem do Portal Principal da AlzGeo; 

 Utilização da solução em nuvem SaaS da Plataforma de Central de 

Rastreamento em parceria com a Empresa MobilTracker; 

 Criação da Logo do sistema AlzGeo; 

 Configuração e Customização do Portal do Cliente de Rastreamento; 

 

4.1.1 Contratação e configuração da hospedagem weblink 

 

Para que a plataforma funcione de acordo com os objetivos, foi necessário a 

contração de uma Hospedagem, sendo escolhido após pesquisas a WebLink por 

oferecer o melhor custo benefício para serviço de hospedagem de sites e portais.  

 

4.1.2 Registro do domínio Alzgeo.com.br e Alzgeo.com 
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O primeiro passo é acessar o registro.br e verificar se o domínio desejado 

está disponível, sendo que neste caso o registro.br é específico para domínios “.br”. 

No caso do domínio “.com” o registro foi pesquisado e registrado diretamente na 

hospedagem Weblink, conforme FIGURA  11. 

 

FIGURA 11 – TELA DE LOGIN DA HOSPEDAGEM WEBLINK.COM.BR 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

4.1.3 Para o rastreamento das pessoas com DA 

 

Para o sucesso e testes foi realizada a compra de dois chips Sim para 

utilização nos dispositivos Wearables GPS, a aquisição dos dispositivos Wearables 

GPS modelo TkStar TK915, TkStar-Q50/G36 e Mini Rastreador D2 Staytrack 

(FIGURA 12,  FIGURA 13 e FIGURA 14) que serão utilizados pelo paciente com DA, 

Dispositivos móveis (Samsung J7 Pro) e IPAD3 que serão utilizados pelos 

cuidadores para monitorar e rastrear. 
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FIGURA 12 – TKSTAR TK915 RASTREADOR COM FUNÇÃO GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: TKSTAR 
(2018). 

 

FIGURA 13 – RELÓGIO TKSTAR-Q50/G36 COM FUNÇÃO GPS 

 

FONTE: TKSTAR (2018). 
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FIGURA 14 – MINI RASTREADOR D2 STAYTRACK GLOBALTIC 

FONTE: GLOBALTIC (2019). 

 

4.1.4 Configuração do wordpress e instalação  

 

Para configuração e instalação foi utilizado uma solução de hospedagem do 

framework WordPress na empesa Weblink (http://www.weblink.com.br). Foi possível 

começar a utilizar o WordPress no plano contratado com os benefícios de 

armazenamento ilimitado, backups automatizados e muito mais. Nessa configuração 

foi instalado o Portal principal de acesso no http://www.alzgeo.com, que é utilizado 

como ponto de informação aos usuários e futuros usuários do sistema. 

 

4.1.5 Solução em nuvem SaaS da plataforma de central de rastreamento 

 

Como solução é utilizada o modelo na nuvem SaaS para central de 

rastreamento. O sistema de rastreamento tem a capacidade de registrar e analisar 

todas as ocorrências que aparecerem ao longo do trajeto percorrido pela pessoa 

com DA e com objetivo de ter a localização em tempo real do paciente. A escolha da 

plataforma MobilTracker foi ser um sistema capaz de rastrear smartphones com 

Android e iOS, além de equipamentos dedicados, como os do tipo TK102, TK103, 

TLT, TSTAR TK915 e similares. 

O monitoramento é o processo para acompanhar o passo a passo que 

esteja sendo dado pela pessoa. As soluções desenvolvidas para tal finalidade 

utilizam a tecnologia GPS e GPRS.  

http://www.weblink.com.br/
http://www.alzgeo.com/
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O rastreamento não tem a finalidade do acompanhamento simultâneo, muito 

menos pontua a localização de um veículo na tela de um computador. O conceito de 

rastreamento se aproxima mais da procura de sinais para encontrar a pessoa com 

DA, que é o objetivo geral da pesquisa. 

Foram feitas várias pesquisas de soluções das seguintes empresas: 3S, 

Autocargo/Celtec, Autosat, Autrotrac, Carrierweb, Commandersat, Lock System, 

Omniloc, Navixy e MobilTracker.   

A escolha para solução foi a plataforma SaaS da MobilTracker, que teve a 

vantagem de ser possível contratar uma parceria/assinatura de uma tecnologia 

customizada para o Portal AlzGeo de acordo com as necessidades. 

 

4.1.6 Identidade visual e criação da logo AlzGeo 

 

Foi criada uma identidade visual adequada para um sistema denominado 

AlzGeo conforme FIGURA 15.  

Para uma comunicação eficaz, é fundamental a utilização de uma marca 

segundo regras que contribuam para estabilização e normalização da sua 

identificação visual. Foi fundamental fazer um estudo de todas as identidades, 

usadas na área da saúde, ligadas à doença de Alzheimer e de sistemas de 

rastreamento.  

Esta identidade visual pretende representar visualmente a funcionalidade da 

aplicação. A AlzGeo | Alzheimer Geolocalização, pretende melhorar e conferir mais 

qualidade de vida as pessoas com a doença de Alzheimer e mais tranquilidade aos 

cuidadores/profissionais e familiares. Tem como principal objetivo simbolizar uma 

plataforma de rastreamento e monitoramento de pessoas com DA. 

A escolha da cor azul esverdeado significa esperança, liberdade, saúde e 

vitalidade. Está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude. Acalma e traz 

equilíbrio ao corpo e ao espírito. 
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

4.1.7 Configuração e customização do Portal do Cliente de Rastreamento 

 

A plataforma SaaS oferece uma série de recursos para configuração e 

customização de uma Central de Rastreamento veicular e pessoal. Para pesquisa 

foram feitas as customizações para atuar principalmente para utilizar as 

funcionalidades de rastreamento de pessoas. Esta plataforma contempla desde 

mecanismos de automatização da configuração de dispositivos rastreadores até o 

rastreamento e controle dos usuários cuidadores denominados de clientes. 

Para customização do portal AlzGeo do Cliente foi criado um subdomínio 

portal.alzgeo.com e realizadas alterações no serviço de DNS na hospedagem 

WebLink na qual redireciona automaticamente as requisições para o endereço IP 

54.232.86.64 (FIGURA 16) do servidor SaaS da MobilTracker.  

FIGURA 15 – LOGO E IDENTIDADE VISUAL 

http://portal.alzgeo.com/
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FONTE: Autor (2018). 

  

FIGURA 16 – EDITOR DE ZONA DNS 



 

 

55 

 MÉTODOS 4.2

 

A fase de levantamento dos dados envolveu a pesquisa de material 

bibliográfico, levantamento dos requisitos funcionais, para escolha da plataforma 

SaaS. A revisão bibliográfica efetuada a partir deste levantamento é apresentada no 

capítulo 2. A presente dissertação apresenta os procedimentos para a configuração 

e implantação de um sistema Web de rastreamento e monitoramento de pessoas 

com DA. Para concepção da solução foi utilizada uma plataforma SaaS que se 

enquadrou as necessidades do objetivo geral e os requisitos apresentados nos 

apêndices deste trabalho. O rastreamento é realizado com vários modelos de 

rastreadores do tipo TK 102, TK 103, TKStar915, G36/Q50, D2 STAYTRACK ou 

similares que são facilmente adquiridos em lojas especializadas.  

Esta seção são apresenta os passos para o desenvolvimento e 

customização da plataforma SaaS, com a etapa I sendo definida no levantamento 

dos requisitos até a Implantação da Central de Rastreamento onde ocorrem as 

avaliações dos resultados e as definições de metas, buscando melhorar o 

desempenho, reuniões que vão além da utilização da ferramenta, trabalhando na 

persuasão dos funcionários para melhorar o atendimento público. Todas as etapas 

são ilustradas na FIGURA 17. 
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FIGURA 17 – METODOLOGIA PROPOSTA DA PESQUISA  

FONTE: O Autor (2018). 

 

4.2.1 Funcionalidades do sistema AlzGeo 

 

O Sistema AlzGeo é composto de uma área Administrativa para a criação e 

configuração da Central de Rastreamento, que possibilita os acessos aos serviços 

do Portal do Cliente para os usuários cuidadores, das pessoas com a DA. 

Para o objetivo da pesquisa o funcionamento do sistema deve fornecer as 

seguintes funções conforme levantamentos dos requisitos necessários: 

 Tudo em um só local 

o Acompanhar em tempo real a movimentação e os alertas de 

seus clientes. Além disso, é possível agrupar todos os 

rastreadores de um mesmo cliente na mesma tela de 

acompanhamento. 
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 Configuração Automatizada 

o Sistema possui assistentes automáticos que executam as 

configurações dos aparelhos rastreadores para facilitar o seu 

processo de inclusão de novos clientes (cuidadores). Os 

equipamentos que não fazem parte da lista podem ser 

configurados manualmente com comandos SMS conforme 

manual do dispositivo. 

 

 Cercas Virtuais 

o Criação de Cercas virtuais (Geofencing) para gerenciar quando 

um paciente com DA entra ou sai de uma área definida. Este é 

um recurso de segurança importante para que se tenha uma 

ação proativa do cuidador. 

 Alertas de Segurança 

o O sistema permite que se cadastre alertas específicos para que 

os cuidadores acompanhem cada vez que algo acontecer. O 

sistema possui alertas de pânico, entrada e saída de cerca 

virtual, movimento e até de velocidade se o paciente estiver 

dentro de um carro dirigindo ou de carona. 

 Dispositivos Diversos Roteadores 

o A plataforma SaaS MobilTracker possibilita executar o 

rastreamento de aparelhos dedicados como os da linha TK 103, 

TK 102, TkStar TK915 e similares, além de smartphones e 

tablets com Android e iOS. 

 Comandos via Web 

o Dentro da Plataforma Web AlzGeo é possível disparar todos os 

comandos SMS diretamente pelo Portal Web, o que evita a 

necessidade de você executar comandos SMS manualmente 

pelo Smartphone. 
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4.2.2 Configurando a central de rastreamento no Portal de administração 

 

Para configurar a Central de Rastreamento é preciso acessar o endereço de 

parceiro da MobilTracker (https://portalparceiros.mobiltracker.com.br/). Depois deste 

acesso será necessário ser autenticado pelo portal com seu login e senha 

cadastrados no momento da contratação da parceria, conforme FIGURA 18. 

 

 FONTE: O Autor (2018). 

 

Ao acessar o portal de configuração da central de rastreamento o sistema 

apresentará na tela inicial os menus de Gerenciamento, Planos & Faturas, Ajuda, 

Minha Conta e o Chat para contato com suporte. 

Após acessar o portal de administração o primeiro passo para o 

funcionamento do portal dos clientes/cuidadores é criar as contas dos 

usuários/cuidadores que terão acesso e permissão de rastrear e monitorar a pessoa 

com Doença de Alzheimer que estará utilizando o dispositivo Wearables GPS 

cadastrado no sistema e vinculado a sua pessoa. Ao acessar o menu 

FIGURA 18 – TELA DE LOGIN AO PORTAL DE PARCEIRO 

https://portalparceiros.mobiltracker.com.br/
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Gerenciamento/Adicionar Cliente aparecerá a tela de cadastramento do 

cliente/cuidador e neste momento você pode adicionar o nome, sobrenome, e-mail, 

senha e confirmar a senha e escolher o país. Após essa operação aguarde até o 

aparecimento da mensagem que o cliente foi cadastrado com sucesso. Essa 

operação deve ser realizada para cadastrar todos os clientes/cuidadores que 

utilização o portal AlzGeo, conforme FIGURA 19. 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Depois dos clientes/cuidadores cadastrados será necessário a criação dos 

Planos para ser vinculado com os clientes, pois somente desta forma o cuidador terá 

acesso ao Portal AlzGeo de Rastreamento. Para isso é necessário acessar o menu 

Planos. (FIGURA 20).  

 

FIGURA 19 – CADASTRO DOS CUIDADORES DO PORTAL ALZGEO 
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FONTE: O Autor (2018). 

 

Esta funcionalidade de planos no módulo administrador permite que o 

sistema possa configurar/simular várias combinações de planos/assinaturas para 

que possam ser oferecidos para os clientes/cuidadores como: quantidades de 

rastreadores/dispositivos Wearables, rastreadores/smartphones com app Android 

Tracker, quantos dispositivos móveis serão utilizados para monitorar a pessoa com 

DA, quantidade de comandos SMS podem ser executados por rastreador, 

quantidade de dias de histórico de Localização (de 3 a 365 dias), números de 

Cercas Virtuais permitidas, relatórios e compartilhamento. Depois da escolha é 

possível calcular o custo do plano e ser for o caso selecionar um cliente e vinculá-lo 

ao plano criando assim uma Assinatura de uso do Portal do Cliente. Toda nova 

assinatura o cliente tem um período gratuito de 20 dias para utilizar a ferramenta por 

um período de testes, aprovação ou cancelamento, demonstrado na FIGURA 21. 

FIGURA 20 – TELA DE CADASTRO DOS PLANOS DO PORTAL ALZGEO 
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 FONTE: O Autor (2018). 

 

O sistema tem o Menu Planos/Ver Faturas pagas ou pendentes com a 

possibilidade de efetuar o seu pagamento utilizando o parceiro Cielo ou  PagSeguro 

evitando assim que o serviço de rastreamento pare de funcionar.  

No menu Minha Conta é possível alterar a senha de parceiro ou sair da 

administração do Sistema. (FIGURA 22). 

 

FIGURA 21 – TELA DE CADASTRO DOS PLANOS DO PORTAL ALZGEO 
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FONTE: O Autor (2018). 

 

O Portal AlzGeo é acessado pelo subdomínio portal.alzgeo.com 

personalizado com a Logo e a Banner da central, conforme FIGURA 23. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

No menu Gerenciamento/Painel de Notificações temos uma lista que facilita 

a visualização das notificações recebidas pelos seus clientes/cuidadores e esta lista 

FIGURA 22 – MENU MINHA CONTA PARA ALTERAÇÃO DE SENHA E SAÍDA DO SISTEMA 

FIGURA 23 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL ALZGEO CUSTOMIZADA 
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atualiza automaticamente, mas também é possível visualizar essas notificações na 

conta única de cada cliente através do acesso no mapa através do menu Meus 

Clientes e depois basta somente clicar em Monitorar no cliente desejado. (FIGURA 

24). Se o cliente escolhido não possuir nenhum dispositivo de rastreamento 

cadastrado será necessário o seu cadastro para o sucesso do monitoramento.  

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

4.2.3 Cadastro e configuração dos rastreadores/dispositivos dos 

clientes/cuidadores 

 

Para continuidade na configuração da Central de Rastreamento é necessário 

cadastrar os rastreadores/dispositivos ou smartphones dos clientes que serão 

utilizados pela pessoa com DA. 

A plataforma possui uma lista de rastreadores compatíveis e que aceitam 

configuração automática: TK 03, TK 102, TK 103, TK 104, TK 106, TK 107, TK 303, 

TK 909, TK 905, TK 110, XT 009, TLT, GT 02, GT 06, LK 109, GT 990, ST 08, ST 

09, GPS 518, CRX 1, CRX 3, JIMI 01, Suntech, Seguro Fácil, Maxtrack, MW 1000, 

TK Star Pet, Queclink GV55 e iTracker Pet WP. 

FIGURA 24 – TELA DE PAINEL DE NOTIFICAÇÕES DA CENTRAL ALZGEO 
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Na pesquisa e testes foram utilizados os dispositivos TkStar TK915, o 

Smartwatch Q50/G36 e Mini rastreador D2 Staytrack cadastrados no sistema com a 

conta do cuidador com e-mail cuidador@alzgeo.com. Por se tratar de dispositivos 

que não constam na lista de homologação a sua configuração foi realizada com 

comandos SMS diretamente para os números do chip SIM utilizado nos 

rastreadores. Foram utilizados 1 chip da Tim (pré-pago) e 1 chip da Vivo Easy 

(M2M).  

Este procedimento deve ser efetuado pelo mapa da Central do 

rastreamento, onde é possível ter acesso aos clientes/cuidadores cadastrados e 

realizar as etapas de cadastramento e inclusão dos rastreadores na conta do cliente. 

Para este cadastramento deve clicar no botão Adicionar rastreadores e seguir o 

passo-a-passo das etapas, conforme FIGURAS 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.  

 

FONTE: O Autor (2018). 

FIGURA 25 – TELA DA CENTRAL ALZGEO MAPAS/ADICIONAR RASTREADOR 

mailto:cuidador@alzgeo.com
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FONTE: O Autor (2018). 

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 26 – TELA DA CENTRAL ALZGEO ADICIONAR VEICULAR/PORTÁTIL 

FIGURA 27 – TELA DA CENTRAL ALZGEO MODELO DE RASTREADOR 
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FONTE: O Autor (2018). 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 28 – TELA DA CENTRAL ALZGEO LISTA DE MODELOS HOMOLOGADOS 

FIGURA 29 – TELA DA CENTRAL ALZGEO MODELO TKSTAR 
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FONTE: O Autor (2018). 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Para configuração manual ou automática e inclusão dos 

rastreadores/dispositivos é necessário que o rastreador esteja ligado, com chip 

habilitado e com crédito para envio de SMS e acesso à internet. Os modelos 

escolhidos para a realização da solução e testes foram: o TkStar TK915, 

FIGURA 30 – TELA DA CENTRAL ALZGEO NOME DO DISPOSITIVO - PACIENTE915 

FIGURA 31 – TELA DA CENTRAL ALZGEO CADASTRO DO RASTREADOR COM SUCESSO 
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Smartwatch Q50/G36 e Mini Rastreador D2 StayTrack, que deverão além das 

exigências comentadas, deverão ser previamente configurados manualmente, caso 

a ativação automática falhe, enviando comandos para o dispositivo conforme o 

modelo e o manual do fabricante. Ao clicar em configuração manual serão exibidos 

quais os comandos SMS devem ser executados para o correto funcionamento do 

rastreador, se não forem exibidos, que é o caso desses modelos, os comandos SMS 

devem ser executados de acordo com o manual do fabricante. 

Deve ser colocado o número do chip SIM, a operadora, e a senha atual de 

fábrica do rastreador e que por segurança não se deve trocar a essa senha padrão, 

o número do IMEI ou número serial/ID do rastreador e o endereço APN e o usuário e 

a senha conforme operadora escolhida. (FIGURA 32). 

 

FONTE: Autor (2018). 

 

Após o sucesso do cadastramento dos dispositivos é preciso então executar 

os comandos SMS através de qualquer celular (FIGURA 33 e FIGURA 34), sendo 

que nestes modelos TkStar TK915, Q50/G36 e Mini Rastreador D2 Staytrack foram 

cadastrados um celular com perfil administrador, como forma de segurança, para ter 

permissão para enviar comandos SMS.  

 

 

FIGURA 32 – TELA DA CENTRAL ALZGEO CONFIGURE SEU RASTREADOR 
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FONTE: Autor (2018). 

 

FONTE: Autor (2018). 

 

Depois destes procedimentos já será possível acessar o Portal do 

cliente/cuidador AlzGeo http://portal.alzgeo.com com o login e senha definidos pelo 

administrador para o cuidador.  

FIGURA 33 –COMANDOS SMS ENVIADOS PARA O TKSTAR TK915 

FIGURA 34 – COMANDOS SMS ENVIADOS PARA O TKSTAR Q50/G36 

http://portal.alzgeo.com/
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4.2.4 Acessando o portal do cliente/cuidador AlzGeo 

 

O Portal AlzGeo é uma solução na nuvem que permite que o cuidador 

acesse e monitore em tempo real o seu paciente. O acesso da plataforma 

customizada SaaS AlzGeo tem o seu acesso pelo endereço de internet 

http://portal.azlgeo.com no qual levará a tela de autenticação do sistema com seu 

Login e Senha. (FIGURA 35). 

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Após a autenticação, o usuário do sistema terá acesso as funcionalidades da 

Central Principal do Portal que será utilizada para todos os processos de 

Rastreamento e Monitoramento dos Pacientes com a Doença de Alzheimer, sendo 

que para isso todos os dispositivos já devem estar cadastrados com o rastreadores 

GPS que irão ficar e também representar os pacientes. Os dados geolocalizados 

dos pacientes (rastreamento via GPS) foram agregados em um painel único de 

visualização em camadas. A FIGURA 36 é o resultado do dashboard principal de 

monitoramento. Nele é possível visualizar a integração entre os gráficos gerados 

pelo perfil dos cuidadores e o rastreamento dos dispositivos no mapa. 

 

FIGURA 35 – TELA DE AUTENTICAÇÃO DO PORTAL DO CLIENTE ALZGEO 

http://portal.azlgeo.com/
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4.2.5 Funcionalidades do portal web cliente/cuidador AlzGeo 

 

 ÚLTIMA LOCALIZAÇÃO – Permite saber a localização de cada 

rastreador ou smartphone cadastrado na plataforma de rastreamento. 

(FIGURA 36). 

 STATUS – No botão Status é possível verificar as informações básicas 

sobre o estado de cada rastreador/dispositivos, tais como sinal do 

GPS, conexão com a Internet. (FIGURA 37). 

  PREFERÊNCIAS – Exibir rastro de pontos, conectar pontos, abrir 

balões automaticamente, exibir cercas virtuais criadas. As opções 

podem ser selecionadas ou não conforme a vontade do cliente. 

(FIGURA 37).  

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 36 – TELA DE PRINCIPAL DO PORTAL WEB COM ÚLTIMA LOCALIZAÇÃO 
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FONTE: O Autor (2018). 

  

FIGURA 37 – TELA DE PRINCIPAL DO PORTAL WEB PREFERÊNCIAS 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos neste capítulo, teve como objetivo realizar os testes 

na prática e fazer uma análise qualitativa avaliando os dispositivos Wearables com 

GPS utilizados pelo “paciente” e o Sistema Central de Rastreamento AlzGeo 

descritos no Capítulo 4. De acordo com os resultados obtidos verificou-se a 

integração entre o sistema desenvolvido e os dispositivos wearables com tecnologia 

GPS. 

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos no sistema AlzGeo a 

partir de um teste realizado em campo. Serão extraídas as telas que foram geradas 

pelo sistema web. 

Também serão indicadas algumas considerações a respeito da trajetória que 

foi descrita pelo sistema, uma vez que depende, além do correto funcionamento do 

dispositivo rastreador, da infraestrutura de rede celular disponível e da cobertura dos 

satélites GPS. 

 

 

 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA OS TESTES 5.1

 

Para os testes de configuração foram utilizados os dispositivos rastreadores 

conforme FIGURAS 38, 39, 40 e 41. Os rastreadores G36, TK915 e D2 

STAYTRACK.  

 

  

FIGURA 38 – RASTREADOR Q50/G36 
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Fonte: O Autor (2018). 

 
FIGURA 39 – RASTREADOR TKSTAR TK915 

 

 
 

Fonte: O Autor (2018). 

 

FIGURA 40 – POCHETE UTILIZADA PARA O RASTREADOR TKSTAR TK915 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

FIGURA 41 – MINI RASTREADOR D2 STAYTRACK 
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Fonte: GLOBALTIC (2019). 

QUADRO 1 – COMPARATIVO DOS DISPOSITIVOS TESTADOS 

DISPOSITIVOS DURAÇÃO 
DA 

BATERIA 

REDES CHIP GPS PACIENTE 

Q50/G36 1 DIA GSM/GPRS MICRO 
SIM 

X PACIENTEG36 

TKSTAR TK915 120 DIAS GSM/GPRS MICRO 
SIM 

X PACIENTE915 

D2 STAYTRACK 2 DIAS GSM/GPRS MICRO 
SIM 

X PACIENTED2 

Fonte: O Autor (2018). 

 

 CONFIGURAÇÃO DOS CHIPS SIM (TIM E VIVO) 5.2

 

A configuração inicial foi realizada com comandos SMS do smartphone 

cadastrado como administrador dos dispositivos. Sendo que para os rastreadores 

foram comprados chips da Tim para o PACIENTE915 e chip da Vivo para o 

PACIENTEG36. (FIGURA 42). 

Fonte: O Autor (2018). 

  

FIGURA 42 – COMANDOS SMS EXECUTADOS 
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 CARACTERIZAÇÃO DOS CUIDADORES E PACIENTES 5.3

 

Participaram nesta etapa dois elementos que representaram o paciente e um 

cuidador. Para começar os testes, o cuidador acessou o portal.alzgeo.com através 

de qualquer navegador, inclusive do navegador do smartphone, conforme FIGURA 

43. 

Fonte: O Autor (2018). 

 

 TESTES REALIZADOS EM CAMPO 5.4

 

Para realização dos testes em campo somente o dispositivo TkStar TK915 

foi utilizado, e recebeu o nome no sistema de PACIENTE915. Os   levantamentos   

foram   realizados em três trechos de testes distintos com o intuito de verificar os 

objetivos do trabalho. Foram feitos dois trechos iniciais e o acompanhamento e 

monitoramento foi utilizado o Portal Web AlzGeo, acessado por um computador e 

também com um smartphone Samsung J7 Pro com a versão do Android 8.1.0: 

 

 

 Localização inicial: Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 152, Cristo Rei, 

Curitiba, PR. 

 Localização final: Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1081 - Cristo 

Rei, Curitiba, Curitiba – PR. - denominado trecho 01; 

 

 

FIGURA 43 – ACESSO DO CUIDADOR 
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 Localização inicial: Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1081 - 

Cristo Rei, Curitiba, Curitiba - PR. 

 Localização final: Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 152, Cristo Rei, 

Curitiba, PR. - denominado trecho 02. 

 

O trecho 01 citado está representado na FIGURA 44. Observa-se que a 

colocação dos pontos no mapa não é efetuada de maneira homogênea, uma vez 

que está sujeita às condições da rede celular e a infraestrutura dos satélites GPS. 

Contudo, este é um trajeto curto, de aproximadamente 2000 metros, realizado em 12 

minutos, e os pontos obtidos foram suficientes para descrever a trajetória do 

PACIENTE915 de maneira coerente. O cuidador conseguiu localizar o 

PACENTE915 na avenida Marechal Humberto Castelo Branco na frente do 

Mcdonalds conforme FIGURA 45. 

Screenshots do aplicativo AlzGeo é possível visualizar os dados obtidos no 

deslocamento da pessoa com o dispositivo Wearables (pontos verdes) e também 

observar que a Cerca Virtual, configurada para emitir alertas e notificações, 

funcionou corretamente, conforme demonstra as FIGURA 44 e 45.  
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Fonte: O Autor (2018). 

Fonte: O Autor (2018). 

Na FIGURA 46, está ilustrada a trajetória obtida pela junção dos dois 

percursos (trecho 01 e trecho 02) que foram realizados em campo, a ser 

denominado percurso completo. Este percurso foi escolhido por contemplar diversas 

situações quanto à disponibilidade da rede GSM e visibilidade relativa ao módulo 

GPS. O início do trajeto (RESIDÊNCIAPACIENTE915) possui baixa disponibilidade 

da rede de celular, porém visibilidade aceitável para o GPS. No trecho final, o 

PACIENTE915 caminhou pelo bairro do Cristo Rei, numa área em GPS encontrou 

mais obstáculos e problemas com a visibilidade dos satélites. Desse modo, 

procurou-se fazer o teste com situações variadas de maneira que o desempenho do 

FIGURA 44 – TRECHO 01 ROTA RESIDÊNCIA ATÉ O MCDONALD´S 

FIGURA 45 – TRECHO 01 CUIDADOR LOCALIZOU PARADO NO MCDONALD´S 
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sistema pudesse ser realmente avaliado. O rastreamento em tempo real do 

“paciente” (identificadas como PACIENTE915) foi baseado numa arquitetura de 

software que monitorou os dados enviados via rastreador com GPS que eram salvos 

no banco de dados do servidor SaaS do portal web AlzGeo, sendo exibidos em um 

mapa online, conforme ilustra a FIGURA 46. É possível também verificar nos pontos 

o tempo de parada das pessoas com os dispositivos. Assim, os pontos em vermelho 

indicam paradas e os seus períodos em horas. 

 

Fonte: O Autor (2018). 

Nota-se que cada ponto colocado no mapa possui a informação própria de 

hora e velocidade da pessoa, latitude, longitude. Estas informações são dispostas 

em um balão, conforme apresentado na FIGURA 46. Especificamente no balão 

apresentado, nota-se, por exemplo, que a velocidade instantânea do PACIENTE915 

registrada era de 2 km/h, o interessante nesta funcionalidade é que mesmo se 

paciente estiver dirigindo ou de carona de veículo, sua trajetória e até a velocidade 

em que o carro se encontra será registrada no Portal Web AlzGeo. 

Conforme citado anteriormente, o sistema web também é capaz de gerar 

relatórios de estatísticas. Tomando o dia em que foi realizado este percurso, o 

sistema gerou os seguintes gráficos de relatórios, a saber: 

FIGURA 46 – TRECHO 01 E TRECHO 02 
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O sistema cumpriu com o seu propósito de geração de Relatórios de 

distância percorrida: com base no dia que foi realizado o percurso (16 de dezembro 

de 2018), foi obtido a tabela apresentada na FIGURA 47, nela é possível visualizar 

as coordenadas transmitidas pelo rastreador para o sistema AlzGeo. 

O relatório de velocidade foi apresentado um histórico de cada velocidade 

obtida para o trecho, ilustrado na FIGURA 47. Como este percurso foi realizado em 

um intervalo de tempo muito pequeno, observa-se que existe momentos em que a 

velocidade aparece como zerada. 

No Relatório Gerencial de distância percorrida: apresenta uma tabela com 

informações da data-hora recebimento, data-hora coleta, Latitude, Longitude, Nome 

Rastreador (PACIENTE) e velocidade. Este relatório é gerado pelo sistema 

diariamente como forma de controle. 

Ainda sobre a FIGURA 47, ressalta-se que o dispositivo wearables 

(PACIENTE915) enviava os dados das coordenadas para o servidor do projeto 

hospedado a cada 10 segundos. As coordenadas então foram processadas e 

plotadas nos mapas em tempo real, o que permitiu o acompanhamento do 

deslocamento do veículo e a possibilidade de traçar e analisar as rotas percorridas.  

O sistema apresenta um relatório resumido para os cuidadores com 

informativo de todos os pacientes e que pode ser exportado como arquivo de 

extensão .CSV que apresenta todas as localizações do dia, distância percorrida e 

velocidade máxima, e com link dinâmico para verificar as coordenadas no mapa. 
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Fonte: O Autor (2018). 

 

As cercas virtuais que foram utilizadas para darem as regras e definir qual o 

trajeto que o paciente selecionado deve percorrer, além de notificar o cuidador 

quando este paciente sair ou entrar em determinada área, conforme FIGURA 46. 

Nos testes em campos os objetivos foram atingidos quanto esse item e alertaram e 

notificaram rapidamente que o PACIENTE915 saiu e entrou em zona de segurança. 

 

 POCHETE UTILIZADA NO TKSTAR TK915 5.5

 

A utilização do rastreador modelo TKSTAR TK 915 teve como um dos 

motivos a durabilidade da bateria que pode chegar até 120 dias em standby. Por se 

tratar de um dispositivo basicamente para utilização em veículos, para facilitar nos 

testes foi utilizado como vestimenta para o paciente uma Pochete confortável e 

FIGURA 47 RELATÓRIO GERENCIAL DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO PACIENTE915 
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Localização inicial: Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 152, Cristo Rei, 

Curitiba, PR. 

Localização final: Av. das Araucárias, 3803 – Tomaz Coelho, Araucária, 

PR. - denominado trecho 03; 

“inteligente”, conforme FIGURA 48. Os testes foram feitos com pessoas utilizando a 

pochete com o dispositivo dentro. 

 

Fonte: O Autor (2018). 

 

 TESTE DO PACIENTE DENTRO DE UM VEÍCULO 5.6

 

Foi analisado o tempo de resposta e rastreamento quando o PACIENTE915 

estava dentro de um veículo percorrendo o trecho 03. 

 

 

 

 

 

 

 

A plataforma AlzGeo registra cada ponto da trajetória guardando as 

coordenadas de Latitude e Longitude recebidas do dispositivo Wearable. Ao clicar 

em qualquer ponto, o sistema mostra uma legenda com o nome do paciente, o 

FIGURA 48 –UTILIZANDO O TK915 COM A POCHETE 
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horário, a velocidade naquele ponto e um link com a opção de visualizar, no Google 

Maps, a localização armazenada no banco de dados. 

Observou-se, tanto para trajetórias curtas, quanto para longas, que os 

resultados obtidos nos mapas para o percurso descrevem de maneira concisa a 

trajetória realizada pelo PACIENTE915 com o dispositivo ao longo do tempo. 

Também foi levantado que os relatórios obtidos apresentam informações 

coerentes com o trajeto realizado. No percurso realizado, foi efetuado o 

levantamento da distância percorrida de 52 km, no trajeto entre as cidades de 

Curitiba e Araucária, Paraná, um valor condizente com a realidade. Além disso, foi 

aferida a velocidade máxima de 84 km/h durante o trajeto. A FIGURA 49 a seguir 

exibe os detalhes da rota do PACEITENTE915 que estavam sendo rastreada, 

mostrando: a velocidade do veículo, hora e identificador do paciente. 

 

Fonte: O Autor (2018). 

 

 

 

FIGURA 49 – PACIENTE915 NO VEÍCULO DE CURITIBA PARA ARAUCÁRIA 
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 OBJETIVOS ALÇADOS 5.7

 

Embora esteja representado nestes resultados apenas o PACIENTE915, o 

sistema possui a capacidade de monitorar e localizar vários dispositivos 

simultaneamente, ou seja, não há limite de quantidade de dispositivos por paciente e 

quantidade de cuidadores no sistema. 

Os testes de banco de dados foram confirmados pelo fato de o sistema 

armazenar as últimas coordenadas, permitindo uma consulta da última localização 

solicitada. 

Todas as funcionalidades do sistema, foram testadas de acordo com os 

objetivos desejados, dentre eles a geração de relatórios gerenciais de dados de 

movimentação da pessoa com DA e resumo diário dos dispositivos, conforme 

FIGURA 50 e FIGURA 51.  

 

Fonte: O Autor (2018). 

 

FIGURA 50 – MENU DE RELATÓRIOS DIÁRIOS 
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Fonte: O Autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 51 – RELATÓRIO DO TRECHO 03 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 CONCLUSÕES 6.1

 

A presente dissertação apresentou uma abordagem dos passos para o 

desenvolvimento e customização de uma plataforma Web SaaS de Rastreamento e 

Monitoramento de pessoas com Doença de Alzheimer, que utilizam dispositivos 

Wearables com GPS como forma de comunicação entre a plataforma e o disposto. 

O sistema apresenta uma arquitetura Web que pode ser executado em qualquer 

plataforma, inclusive por smartphones e tablets, pois foi desenvolvido com 

tecnologia responsiva. 

O objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho foram atingidos, pois 

o sistema contemplou todas as metas listadas no item 1.2 desta dissertação, que 

eram o rastreamento e a localização das pessoas com a Doença de Alzheimer, 

utilizando as tecnologias Wearables com GPS e GPRS, permitindo que os 

usuários/cuidadores fosse auxiliados na segurança de seus pacientes, através da 

web em tempo real. 

Os resultados obtidos apresentados comprovam o correto funcionamento 

dos dispositivos/rastreadores Wearables utilizados no sistema web AlzGeo. 

Foram apresentados três testes realizados em campo em trechos distintos. 

Foram obtidos resultados satisfatórios para a obtenção da trajetória e localização 

dos “PACIENTES” em ambos os casos, na qual foi possível visualizar o percurso 

durante os testes em tempo real, bem como outras informações adicionais e seus 

históricos. 

Os relatórios emitidos pelo sistema e verificou-se que as distâncias e as 

localizações obtidas para o trajeto são condizentes com a realidade. 

Naturalmente, foram também consideradas as limitações da pesquisa, 

principalmente em função da dependência do bom funcionamento da rede celular e 

dos satélites GPS. O teste em campo foi feito explorando-se situações de baixa 

disponibilidade da rede GPRS e também menor visibilidade dos satélites GPS, a fim 

de constatar a robustez dos dispositivos utilizados.  

Dentre as melhorias possíveis é pesquisar dispositivos que tenham melhores 

antenas para que a recepção do sinal de GPS seja obtida mais rapidamente, 

fazendo com que o sistema possa efetuar leituras mais precisas. 
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Algo para que deve-se levar em conta é sobre os dados da Internet do chip 

contratado, o PACIENTE915 utilizou um chip da TIM e no dia 18 de dezembro o 

pacote de dados expirou e n o sistema AlzGeo o dispositivo apareceu sem Acesso à 

Internet (FIGURA 52) percebeu-se que o rastreamento e a localização fica muito 

comprometida e o sistema não consegue interagir com o dispositivo recebendo a 

localização completa. Aconselha-se utilizar chips com tecnologia M2M (Machine-to-

Machine) que são tecnologias que permitem tanto sistemas com fio quanto sem fio a 

se comunicarem com outros dispositivos que possuam a mesma habilidade, além 

disso os pacotes de dados são mais em conta e o saldo não expiram no final do 

mês. 

Como sugestões de outras soluções seria a inclusão de dispositivos 

Wearables mais adaptáveis ao paciente de Alzheimer e que facilitem ainda mais as 

vidas dos cuidadores. Também o uso da tecnologia de antenas RFID instalados nas 

residências do paciente que auxiliem os cuidadores quando os pacientes estiverem 

em casa estes possam utilizar dispositivos de RFID em algum tipo de pulseira ou 

colar, e estes tragam todos os dados relativos a este paciente, facilitando o acesso 

do médico aos diagnósticos. 
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Fonte: O Autor (2018). 

Esta dissertação proporcionou um grande aprendizado em relação a 

importância da tecnologia nos problemas da saúde dos idosos com a Doença de 

Alzheimer e seus cuidadores, com os problemas e sinais da doença na questão de 

mobilidade urbana e geolocalização. Os desafios e metas que foram cumpridos 

devido aos conhecimentos adquiridos na revisão bibliográfica e de pesquisas. 

Utilizar os dispositivos Wearables com GPS/GPRS, que até então era um dispositivo 

utilizados para outros fins, se tornou um dos maiores desafios da solução e motivou 

as pesquisas e aprendizados das tecnologias utilizadas para o desenvolvimento e 

customização do sistema web AlzGeo. 

 

 TRABALHOS FUTUROS 6.2

 

Para trabalhos futuros recomendam-se os seguintes temas: 

 

a) Aumentar a arquitetura proposta, incluindo novas funcionalidades no 

sistema e aprimorar novas regras de alertas baseados nas cercas virtuais 

já existentes; 

FIGURA 52 – DISPOSITIVO DO PACIENTE915 SEM ACESSO À INTERNET 
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b) Desenvolvimento da funcionalidade para o cadastramento dos mapas de 

caminhos pelo próprio usuário; 

c) Incluir características de mobilidade dos agentes entre plataformas, 

acrescentando funcionalidades para dispositivos móveis; 

d) Implementação de uma funcionalidade que aceite a apresentação de 

rotas entre pontos que se encontrem em diferentes ambientes (externos 

e internos); 

e) Transformar a dissertação de mestrado em uma Startup de Impacto 

Social - AlzGeo voltada exclusivamente para pessoas com a Doença de 

Alzheimer e seus cuidadores e familiares; 
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APÊNDICE 1 – REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

RF01 - Permitir a realização de login de usuário; 

Descrição: O aplicativo proverá de uma funcionalidade na qual o usuário irá 

ter acesso ao aplicativo via login e senha; 

RF02 - Permitir o cadastro de informações pessoais do cuidador do portador 

de Alzheimer; 

Descrição: O aplicativo proverá de uma funcionalidade na qual o usuário irá 

ter acesso ao cadastro de informações pessoais do cuidador ou familiar. 

RF03 – Permitir o cadastro dos dispositivos Wearables/rastreadores; 

Descrição: O aplicativo proverá de uma funcionalidade na qual o 

administrador do sistema poderá cadastrar os dispositivos Wearables/rastreadores 

que serão utilizados pelo paciente de Alzheimer. 

RF03 – Permitir que o usuário do perfil cuidador/familiar tenha acesso a 

localização do portador da doença; 

Descrição: O aplicativo informará a localização do portador da Alzheimer. 

RF04 – O aplicativo proverá a funcionalidade de “âncora” ou “Cerca Virtual”; 

Descrição: O usuário delimitara um determinado raio, e caso o portador de 

Alzheimer sair desse ponto determinado, o aplicativo enviara notificações para a(s) 

pessoa(s) cadastrada(s) informando do seu novo ponto de localização. 

RF05 – Permitir o usuário personalizar a aplicação; 

Descrição: Tornar possível a modificação de configurações default da 

aplicação, tais como o som do toque de notificação, a cor do aplicativo, o tempo que 

gostaria de ser notificado caso o portador do Alzheimer saia do ponto indicado como 

“âncora” ou “cerca virtual”. 

RF06 – Permitir a utilização de serviços online para a obtenção dos dados 

do aplicativo; 

Descrição: Tornar possível a utilização dos dados do GPS (Global 

Positioning System) no aplicativo. 
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RF07 – Permitir a busca de informações em um banco de dados da 

aplicação; 

Descrição: Tornar possível a busca de informações no aplicativo todos os 

dados necessários para suas funcionalidades, dispensando a utilização de uma 

conexão com a internet para esse tipo de serviço. 

RF08 – Permitir que o usuário consiga escolher variados modos de exibição 

dos mapas; 

Descrição: Tornar possível a customização da exibição dos mapas no 

aplicativo. 

RF09 – Permitir que o usuário consiga realizar uma ligação para as pessoas 

diretamente do aplicativo ou dispositivo; 

Descrição: Ao cadastrar uma pessoa no aplicativo o usuário informará um 

número de telefone válido, ao selecionar esse número será encaminhado para tela 

de ligação com esse número pré-carregado. 

RF10 – Inclusão de alarmes de proximidade das “Cercas Virtuais”; 

Descrição: O aplicativo será notificado quando a pessoa com Alzheimer 

entrar ou sair de áreas marcadas em cercas virtuais; 

RF11 – Permitir que o gere relatórios; 

Descrição: O aplicativo deverá gerar relatórios gerenciais sobre os 

deslocamentos e atividades do dia a dia do paciente, incluindo no cadastro o local, o 

horário da atividade, a data, rota até o local e o tempo estimado. 

 

REQUISITOS não FUNCIONAIS 

 

RNF01 - O sistema deverá funcionar em dispositivos web e mobile; 

RNF02 - O sistema será multiplataforma. 

RNF03 - O sistema deverá possuir persistência em banco de dados; 

RNF04 - O sistema deverá apresentar um tempo de resposta eficaz; 

RNF05- O sistema deverá ter acesso ao GPS (Global Positioning System) 

do dispositivo instalado; 

RNF06- O sistema poderá realizar suas ações normalmente off-line, deverá 

se atualizar quando estiver conectado em uma rede GRPS com chip de dados de 

qualquer operadora; 
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RNF07- O sistema deverá prover suas funcionalidades ao usuário da 

maneira mais usual possível, de modo que em poucas interações e de forma 

intuitiva o usuário consiga encontrar as informações necessárias que deseja 

facilmente; 

RNF08 - O sistema deverá rodar em diversas plataformas, não interferindo 

em sua usabilidade; 

RNF09 – Rastreamento por GSM caso não tenha sinal de satélite no 

momento de ser rastreador;  

RNF10 – Desempenho bom quanto ao tempo de resposta ao solicitar uma 

funcionalidade do aplicativos tais como, localização, cadastro de informações, busca 

no mapa e ligação ou envio de SMS dentro do aplicativo; 

RNF11 – O aplicativo deverá possuir a funcionalidade de tratamentos de 

erros, tais como problemas com conexão, com um eventual fechamento do 

aplicativo, falta de memória do dispositivo, falta de espaços para armazenamentos 

das informações, de forma que seu funcionamento não seja prejudicado ou em 

último caso que o usuário seja alertado do porquê do não funcionamento correto do 

aplicativo; 
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APÊNDICE 2 – REGRAS DE NEGÓCIO 

 

 

 

 RN01 – Os usuários deverão possuir login e senhas cadastrados para 

utilizarem o aplicativo. 

 RN02 – O aplicativo poderá operar em modo off-line. 

 RN03 – O usuário poderá ativar o modo âncora a qualquer momento. 

 RN04 – O aplicativo deverá salvar os históricos percorridos pelo 

usuário com Alzheimer.  

 RN05 – O aplicativo terá a funcionalidade de fazer ligações. 

 RN06 – O aplicativo terá a funcionalidade de carregar e salvar fotos. 

 RN07 – Os usuários poderão alterar seus dados cadastrais. 

 RN08 – O aplicativo deverá notificar o usuário/cuidador da pessoa com 

Alzheimer, quando saírem ou entrarem em uma zona de risco mapeada. 

RN09 – As informações inseridas deverão ser gravadas em um banco 

de dados.   

 RN10 – Deverá ser cadastrado ao menos um cuidador/Familiar. 

 RN11 – Quando houver alterações cadastrais com o perfil do usuário 

com Alzheimer/rastreador, o aplicativo deverá notificar a alteração aos demais 

cuidadores.  

 RN12 – O aplicativo deverá inserir uma nova localização em banco de 

dados de no mínimo a cada dez minutos. 

 RN13 – Quando não estiver conectado a uma rede com internet, ao ser 

solicitado a localização, o aplicativo deverá enviar a última informação gravada em 

base de dados. 

  RN14 – Ao identificar um erro no aplicativo, o mesmo deverá emitir 

uma mensagem amigável ao usuário. 
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APÊNDICE 3 – MODELAGEM DE CASOS DE USO 

 

A documentação dos casos de usos da plataforma AlzGeo de rastreamento 

e monitoramento de pessoas com a Doença de Alzheimer está descrita a seguir. 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

  

FIGURA 53 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 



 

 

99 

APÊNDICE 4 – DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 

 

Tabela 1 – CSU 01 – REALIZAR LOGIN 

Nome do Caso de Uso CSU 01 - Realizar Login 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para realizar o login no aplicativo. 

Pré Condições É preciso ter um login e senha cadastrado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Realiza o download do 
aplicativo 

 

 2 – Retornar tela de login 

3 – Informar login e senha  

 4 – Validar login e senha 

Restrições/Validações  

Fluxo de Exceção 1 – Login e Senha Incorretos 

Ações do Ator Ações do Sistema 

 
1 – Se a senha ou o login não forem validados 
emitir uma mensagem informando que: 
Usuário ou Senha inválido. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 2 – CSU 02 - ATIVAR APLICATIVO 

Nome do Caso de Uso CSU 02 – Ativar Aplicativo 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para realizar a ativação aplicativo. 

Pré Condições É preciso estar logado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Realizar login  

 2 – O aplicativo automaticamente se ativa 

Restrições/Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 3 – CSU 03 – REALIZAR CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS 

Nome do Caso de Uso CSU 03 - Realizar Cadastramento 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para realizar o cadastro no 
aplicativo. 

Pré Condições É preciso ter um login e senha cadastrado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Realiza o login no aplicativo  

 2 – Retorna uma tela para ativar o aplicativo 

3 – Seleciona a opção de cadastro  

 4 – Cadastra o usuário 

5 – Insere todos os dados  

6 – Confirma os dados  

 7 – Salva o cadastro 

Restrições/Validações  

Fluxo de Exceção 1 – Dados Inválidos 

Ações do Ator Ações do Sistema 

 
1 – Se o cadastro conter dados inválidos, o 
sistema retorna uma mensagem de erro: 
dados inválidos. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 4 – CSU 04 – DEFINIR PAPÉIS 

Nome do Caso de Uso CSU 04 – Definir Papéis 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para definir o papel de cada 
usuário 

Pré Condições É preciso estar logado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de papéis  

 2 – Lista os usuários 

3 – Define os papéis   

 4 – Salva as informações 

Restrições/Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

 



 

 

101 

TABELA 5 – CSU 05 – INSERIR RASTREADORES 

Nome do Caso de Uso CSU 05 – Inserir Rastreadores 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar/Cuidador/Administrador  

Atores Secundários  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para inserir rastreadores no 
aplicativo. 

Pré Condições É preciso estar logado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Entra no aplicativo  

 2 – Exibe as funcionalidades 

3 – Seleciona a função inserir fotos  

 4 – Sistema exibe a tela 

5 – Insere as fotos  

 6 – Guarda as imagens 

Restrições/Validações  

 
1 – Se a senha ou o login não forem validados 
emitir uma mensagem informando que: 
Usuário ou Senha inválido. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 6 – CSU 06 – VISUALIZAR MAPA 

Nome do Caso de Uso CSU 06 – Visualizar Mapa 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para verificar a localização do 
usuário com Alzheimer pelo aplicativo. 

Pré Condições É preciso estar logado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Realizar login no aplicativo  

 2 – Retornar tela com funcionalidades 

3 – Seleciona mapa  

 
4 – Retornar localização do usuário com 
Alzheimer 

Restrições/Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 7 – CSU 07 – DEFINIR ANCORAS/CERCAS VIRTUAIS 

Nome do Caso de Uso CSU 07 – Definir Âncoras/Cercas Virtuais 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para definir uma ancora no 
aplicativo. 

Pré Condições É preciso estar logado 

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar os mapas  

 2 – Retornar o mapa 

3 – Definir raio de distância  

 4 – Incluir âncora  

Restrições/Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

TABELA 8 – CSU 08 – EMITIR ALERTAS DE PERCURSO 

Nome do Caso de Uso CSU 08 – Emitir Alertas 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Cuidador  

Atores Secundários Familiar 

Resumo 

Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para emissão de alertar, caso o 
usuário com Alzheimer saia do raio 
definido. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

 1 – Verifica raio definido 

 2 – Envia alerta 

Restrições/ Validações  
FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 9 – CSU 09 – GERENCIAR CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO 

Nome do Caso de Uso CSU 09 – Gerenciar Configurações 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para gerenciar as configurações 
do aplicativo. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção Configurações  

 2 – Apresentar a tela de configurações 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 1 – Customização de mapas 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção customização 
de mapas 

 

 2 – Exibe os mapas do aplicativo 

3 – Seleciona o mapa desejado  

 4 – Salva as alterações 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 2 – Customizar Alertas Sonoros 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção alertas  

 2 - Retorna lista com alertas sonoros 

3 – Seleciona alerta sonoro desejado  

 4 – Grava a alteração 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 3 – Cor do Aplicativo 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção de alteração 
de cor 

 

 2 – Retorna com uma lista de cores 

2 – Seleciona a cor desejada  

 4 – Salva a alteração 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 4 – Tempo de Alerta 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de tempo de 
alerta 

 

 2 – Retorna com uma lista de tempo 

3 – Seleciona o tempo desejado  

 4 – Grava as alterações 
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Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

TABELA 10 – CSU 10 – BUSCAR OFF-LINE 

Nome do Caso de Uso CSU 10 – Buscar Off-line 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para realizar uma busca off-line 
da localização do cuidado. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção Buscar Off-line  

2 – Seleciona Botão de busca  

 
3 – Retorna a última localização salva em 
banco de dados 

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 11 – CSU 11 – REALIZAR LIGAÇÕES 

Nome do Caso de Uso CSU 11 – Realizar Ligações 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para realizar ligações. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção Fazer Ligação  

 2 – Apresentar o número do cuidador 

3 – Seleciona o número   

 
4 – Redireciona o número para realizar a 
ligação 

5 – Realiza a ligação   

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 12 – CSU 12 – VISUALIZAR ALERTAS DE PERCURSO 

Nome do Caso de Uso 
CSU 12 – Visualizar Alertas de 

Percurso 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Portador 

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para visualizar alertas de 
percursos.  

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

 1 – Envia alertar de proximidade 

2 – Visualiza alertas  

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 13 – CSU 13 – VISUALIZAR HISTÓRICOS DE PERCURSOS 

Nome do Caso de Uso 
CSU 13 – Visualizar Históricos de 
Percursos  

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para visualizar históricos de 
percursos. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de visualizar 
históricos de percursos  

 

 2 – Mostra a tela  

3 – Informa o período   

 4 – Retorna os dados 

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 14 – CSU 14 – LIMPAR HISTÓRICOS 

Nome do Caso de Uso CSU 14 – Limpar Históricos 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar  

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para limpar históricos. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de limpar 
históricos  

 

 2 – Mostra a tela  

3 – Informa o período   

 4 – Retorna os dados 

5 – Confirma os dados  

 6 – Limpa o histórico 

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 15 – CSU 15 – NOTIFICAR APROXIMAÇÃO DE USUÁRIOS 

Nome do Caso de Uso 
CSU 15 – Notificar Aproximação de 
Usuários 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Portador 

Atores Secundários Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para notificar aproximações de 
usuários. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

 1 – Envia notificação de aproximação 

 2 – Enviar dados da pessoa 

 3 – Apresentar fotos 

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 16 – CSU 16 – MANTER AGENDA 

(continua) 

Nome do Caso de Uso CSU 16 - Manter Agenda 

Caso de Uso Geral  

Ator Principal Familiar 

Atores Secundários Usuário Cuidador  

Resumo 
Este caso de uso descreve os passos 
percorridos para manter os usuários que 
irão a agenda do paciente com Alzheimer. 

Pré Condições  

Pós Condições  

Fluxo Principal 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção Manter 
Agenda 

 

 
2 – Apresentar a tela de cadastro e 
manutenção de agendas 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 1 – Consultar Agenda 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Digitar os dados a serem 
consultados na tela de Manter Agenda 

 

2 – Escolher a opção de botão 
Pesquisar 

 

 3 – Exibir na tela o resultado da consulta 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 2 – Cadastrar Nova Agenda 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Informar os dados a serem 
cadastrados no sistema 

 

2 – Inserir uma data  

 
4 – Salvar os dados no banco de dados do 
sistema 

 
5 – Emitir mensagem que a agenda foi 
incluída com sucesso 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 3 – Alterar Agenda 

Ações do Ator  Ações do Sistema 

1 – Informar dados da agenda a ser 
alterado  

 

2 – Escolher a opção de botão 
Pesquisar 

 

3 – Selecionar agenda a ser alterado   

 
4 – Apresentar na tela os dados da agenda 
selecionada 
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5 – Informar as alterações  

6 – Escolher a opção de botão Salvar  

 
7 – Salvar os dados no banco de dados do 
sistema 

TABELA 17 – CSU 16 – MANTER AGENDA 

 
(continuação) 

Ações do Ator  Ações do Sistema 

 8 – Emitir mensagem de alterações salvas 

Restrições/ Validações  

Fluxo Alternativo 4 – Excluir Agenda 

Ações do Ator Ações do Sistema 

1 – Informar dados da agenda a ser 
excluída 

 

2 – Escolher a opção de botão 
Pesquisar 

 

3 – Selecionar a agenda a ser 
excluída 

 

 4 – Apresentar na tela os dados da agenda 

  

5 – Selecionar o a opção de excluir  

 6 – Emitir mensagem de agenda excluída  

Restrições/ Validações  
FONTE: O Autor (2018). 
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APÊNDICE 5 – DIAGRAMAS 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

 

FIGURA 54 – DIAGRAMA DE ATIVIDADES VERIFICAR LOCALIZAÇÃO DO PORTADOR 



 

 

110 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 55 – DIAGRAMA DE ATIVIDADES VERIFICAR LOCALIZAÇÃO DO PORTADOR 
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DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

 
 

FIGURA 56 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA DO SISTEMA 

  
FONTE: O Autor (2018). 
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DIAGRAMA DE CLASSE 

 

FONTE: O Autor (2018). 

FIGURA 57 – DIAGRAMA DE CLASSE SUGERIDO 
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DIAGRAMA DE DADOS 

 

 
FIGURA 58 – DER 
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FONTE: O Autor (2018). 

APÊNDICE 6 – DICIONÁRIO DE DADOS 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 19 – Ficha Médica 

FICHA MEDICA 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro 3 Código da ficha 

Descrição Caractere 40 Descrição ficha 

NotasMedicas Caractere 255 Sobre remédio 

DescAlergiaReacoes Caractere 255 Descrição alergia 

Medicamento Caractere 50 Medicamento 

DoadordeSangue Enum 1 
Doador de 
sangue 

Peso Float 999999 Peso 

Altura Float 999999 Altura 
FONTE: O Autor (2018). 

 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 20 – Usuário 

USUÁRIO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código do 
usuário 

FichaMedica Inteiro 3 
Código ficha 
médica 

EnderecoPaciente Inteiro 3 
Endereço 
Paciente 

Nome Caractere 30 Nome  

Sobrenome Caractere 30 Sobrenome 

Apelido Caractere 30 Apelido 

DataNasc Caractere 11 Data Nascimento 

NumeTelefone Caractere 14 Numero Telefone 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 21 – Usuário Ligação 

USUÁRIO LIGAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

UsuárioFichaMedica Inteiro    3 Código da ficha 
médica 

Usuário Inteiro 3 Usuário 

Ligação Inteiro 3 Ligação 
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 22 – Ligação 

LIGAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código da ligação 

Telefone Caractere 14 Telefone 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 23 – Login 

LOGIN 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código do login 

UsuárioFichaMedica Inteiro 3 
Usuário ficha 
médica 

Usuário Inteiro 3 Usuário 

Nome Caractere 30 Nome 

Senha Caractere 30 Senha 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 24 – Contato Emergência 

CONTATO EMERGÊNCIA 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código Contato 

FichaMedica Inteiro 3 Ficha médica 

Nome Caractere 30 Nome 

NumeroTel Caractere 14 Numero Telefone 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 25 – Classificação Contato 

CLASSIFICAÇÃO CONTATO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código Contato 

FichaMedica Inteiro 3 Ficha médica 

Nome Caractere 30 Nome 

Descrição Caractere 30 
Descrição 
Classificação 
contato 

FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 26 – Tipo Sanguíneo 

TIPO SANGUÍNEO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Inteiro    3 Código Tipo 
Sanguíneo 

FichaMedica Inteiro 3 Ficha médica 

Nome Caractere 30 Nome 

Descrição Caractere 30 
Descrição Tipo 
Sanguíneo 

FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 27 – Usuário Perfil 

USUÁRIO PERFIL 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

UsuárioFichaMedica Inteiro    3 Usuário Ficha 
médica 

Usuário Inteiro 3 Código usuário 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 28 – Perfil 

PERFIL 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Portador Enum    10 Perfil portador 

Cuidador Enum 10 Perfil Cuidador 

Familiar Enum 1o Perfil Familiar 
FONTE: O Autor (2018). 

 
 
TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 29 – Endereço Paciente 

ENDEREÇO PACIENTE 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código 

Logradouro Caractere 15 logradouro 

Numero Caractere 10 Numero 

Bairro Caractere 30 Bairro 

Cidade Caractere 30 Cidade 

CEP Caractere 30 CEP 

PontoReferencia Caractere 30 Ponto referencia 
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 30 – Usuário Localização 

USUÁRIO LOCALIZAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

UsuarioFichaMedica Integer    3 Usuário Ficha 
Médica 

Usuário Caractere 3 Usuário 

Localização Caractere 3 Localização 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 31 – Agenda 

AGENDA 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código Agenda 

UsuárioFichaMedica Integer 3 
Usuário Ficha 
Médica 

Usuário Integer 3 Usuário 

Nome Caractere 30 Nome 

Descrição Caractere 30 Descrição 

Data Caractere 12 Data 

Hora Caractere 5 Hora 
FONTE: O Autor (2018). 

  

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 32 – Agenda Notificação 

AGENDA NOTIFICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código Agenda 
notificação 

Notificação Integer 3 Notificação 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 33 – Agenda Medicação 

AGENDA MEDICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código Agenda 
medicação 

Medicação Integer 3 Medicação 
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 34 – Notificação 

NOTIFICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código 
notificação 

Nome Caractere 30 Nome 

Descrição Caractere 40 Descrição 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 35 – Localização 

LOCALIZAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código 
localização 

Notificação Integer 3 Notificação 

Agenda Integer 4 Agenda 

Longitude Caractere 999999 Longitude 

Latitude Caractere 999999 Latitude 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 36 – Medicação 

MEDICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código 
Medicação 

NomeRemedio Caractere 30 Nome Remédio 

HorariodaMedicacao Caractere 25 
Horário 
Medicação 

FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 37 – Agenda Atividades 

MEDICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Agenda Integer    3 Código Agenda 
Atividade 

Atividade Integer 3 Atividade 
FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA DICIONÁRIO DE DADOS 38 – Atividades 

MEDICAÇÃO 

Campo Tipo  Tamanho   Comentário 

Id Integer    3 Código Atividade 

Nome Caractere 30 Nome Atividade 

Descrição Caractere 40 
Descrição 
Atividade 

FONTE: O Autor (2018). 


