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Resumo 

Atualmente muitas pessoas sofrem de problemas cardíacos e não possuem 

condições financeiras de adquirir equipamentos necessários para determinados 

monitoramentos. 

Com o grande aumento de recursos tecnológicos acessíveis nos dias atuais, por 

que não utilizá-los para o auxilio da saúde? A internet com a ajuda de equipamentos 

eletrônicos e linguagens de programação, podem disseminar soluções práticas e 

importantes. 

Criar um projeto que monitore batimento cardíacos de um paciente em domicílio 

será o tema deste trabalho, onde um Arduino e sensores serão responsáveis por agir e 

interagir com o computador e a internet. O Java será utilizado para a aplicação, em 

conjunto com a biblioteca RXTX, para comunicação de portas seriais e interação com o 

banco de dados. 

Caso alguma alteração nos batimentos seja detectada, um alerta será enviado 

para o medico cadastrado, agilizando assim o processo de socorro ao paciente. 

 

Objetivos 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral o desenvolvimento 

do protótipo de um sistema, capaz de monitorar sinais cardíacos em domicilio e 

monitorá-los através de uma página WEB, permitindo o acesso do médico a qualquer 

lugar, desde que possua uma conexão com a internet. 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, os seguintes objetivos específicos 

são elencados: 

 Montar o protótipo usando Arduino e sensores de batimentos cardíacos e 

wireless; 

 Programar a interface JAVA; 

 Programar a comunicação sem fios. 

Para este, serão utilizados componentes da plataforma Arduino, que no momento 

estão sendo muito utilizados para inúmeros fins e que se encaixam no perfil do projeto 

proposto. 

Além da placa do Arduino, serão utilizados: 

 Módulo de Wi-Fi, responsável por enviar os dados via internet para o BD 

(Bando de Dados); 

 Três eletrodos responsáveis na captação dos sinais cardíacos, divididos 

em locais diferentes do corpo humano. 

Ainda na parte de captação, será desenvolvido um sistema em Java, capaz de 

receber e armazenar os dados. Após a parte de back-end desenvolvida, será também 

realizada a parte do front-end, responsável por exibir graficamente os resultados obtidos 

em tempo real. Para esta, será utilizado a plataforma Java Web. 

 

 

 

 



Metodologia 

Para o desenvolvimento deste protótipo, serão utilizados recursos 

especificamente para a plataforma Arduino, além de metodologias de software e 

ferramentas. 

Segue abaixo a lista de materiais e métodos a serem utilizados para a realização 

do trabalho: 

 

Hardwares. 

 

 Plataforma micro controlada de desenvolvimento (Arduino); 

 Eletrodo Red Dot™ 2239 (3M) - sensor de batimentos cardíacos; 

 Módulo Wi-Fi para o Arduino (ESP8266 modelo ESP01); 

 Circuito eletrônico simples (filtragem e amplificação de sinal); 

 Roteador Wireless. 

Metodologia, ferramentas e software. 

 Arduino (IDE); 

 IDE para desenvolvimento Java – NetBeans; 

 Bando de Dados – MySQL; 

 Framework JSF (Java Server Faces); 

 Aplicação Java utilizando Hibernate; 

 Biblioteca RTXT – Comunicação Serial em Java. 

 

Desenvolvimento e resultados preliminares 

No momento o protótipo e o software estão sendo desenhados e estudados antes 

do início da implementação. A montagem dos componentes Arduinos ainda não foi 

realizada, mas assim que concluída, resultados parciais poderão ser obtidos facilmente. 

A dificuldade maior está relacionada ao envio dos dados obtidos pelo sensor de 

batimentos cardíacos para o roteador Wi-Fi, através do componente ESP8266, assim 

como a recuperação dos mesmos através de Web Server desenvolvido em Java para esta 

aplicação. 
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