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RESUMO 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma ICC que proporciona um sistema de 

comunicação – SAIADIN –  preciso e eficiente à indivíduos acometidos pela síndrome 

do encarceramento, mais conhecida como locked-in syndrome (LiS) certamente exige 

um estudo minucioso. O projeto de pesquisa é um estudo de caso de um sistema de 

interface cérebro-computador não invasivo que utiliza um sensor do tipo 

eletroencefalograma (EEG) para capturar ondas cerebrais e transformá-las em 

comandos computacionais afim de estabelecer uma forma de comunicação e 

proporcionar à essas pessoas interação com o meio externo ao seu corpo. 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando os dados apresentados no "Relatório Mundial sobre a Deficiência” 

divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas 

em todo o mundo convivem com algum tipo de deficiência, dentre os quais cerca de 

200 milhões possuem dificuldades funcionais consideráveis (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2011, p.xi).  

O mesmo relatório recomenda políticas e programas capazes de melhorar a vida das 

pessoas com deficiência no que diz respeito a disponibilidade e viabilidade econômica 

de acesso à tecnologia. O desenvolvimento de tecnologias que façam o uso de 

princípios de desenhos universais e de custo acessível, compõe algumas das medidas 

que podem favorecer a aquisição de tais tecnologias assistivas por quem necessita 

desses serviços e produtos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011, p.122-

123).  

Com base nas propostas apresentadas no relatório, o projeto foca em atender, por 

meio de recursos tecnológicos, pessoas com síndrome de encarceramento, conhecida 

como locked-in syndrome (LiS), cuja condição consiste em tetraplegia e paralisia de 

todos os nervos cranianos exceto movimentos oculares verticais, além de mutismo, 

mas com suas atividades cerebrais e cognitivas em bom funcionamento (PLUM; 

POSNER, 1966).  A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema chamado 

SAIADIN (Sistema de Apoio a Indivíduos Acometidos por Dificuldades de Interação) 

baseado em uma interface cérebro-computador (MCFARLAND; WOLPAW, 2017) que 

visa estabelecer uma forma de comunicação para pessoas acometidas por essa 

síndrome.  A comunicação é estabelecida por meio de frequências emitidas por ondas 

cerebrais transformadas em comandos computacionais, possibilitando à essas 



pessoas o envio de mensagens pré-determinadas ao smartphone do cuidador, o 

controle de aparelhos robotizados e ambientes automatizados, bem como o uso de 

um jogo como entretenimento.  

2. OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é proporcionar uma forma de comunicação à indivíduos cuja 

única maneira de interagir com o ambiente externo ao seu corpo pode ocorrer através 

de suas atividades cerebrais. Além disso, esse sistema torna-se inovador à medida 

que oferece uma certa autonomia ao paciente por meio de controle de ambiente 

automatizado ou controle de aparelhos robotizados. 

3. METODOLOGIA 

O protótipo do projeto é composto por: Eletroencefalograma (EEG) Insight Emotiv, 

sistema robotizado e de iluminação baseados em placa micro controladora, 

microcomputador com sistema operacional Windows e smartphone com sistema 

operacional Android. A game engine Unity3D foi o principal software utilizado no 

desenvolvimento gráfico da interface, bem como uma plataforma cliente-servidor 

como mecanismo de comunicação em rede entre dispositivos. Quanto aos métodos 

científicos, esse projeto é suportado com base em métodos quantitativos e 

qualitativos, os quais objetivam aferir o nível de acurácia da comunicação. Um estudo 

acerca das principais tecnologias possíveis para o uso no projeto foi realizado visando 

definir a melhor arquitetura para a sua implementação, bem como o levantamento 

bibliográfico para entendimento das causas da síndrome e o comportamento cerebral 

quanto a interpretação e treinamento de suas atividades. Por fim, foi realizado o 

estudo de caso, que objetiva simular as condições de uso do sistema SAIADIN 

primeiramente com pessoas saudáveis afim de obter um feedback acerca do produto 

e adequá-lo ao usuário final. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O EEG Insight Emotiv é o hardware responsável pela captação de sinais cerebrais por 

meio de eletrododos fixados no couro cabeludo do usuário. O software do Emotiv foi 

configurado para receber os inputs das atividades cerebrais do usuário e gravá-los 

como padrões associados à outputs que foram transformados em comandos no 

sistema SAIADIN.  



No microcomputador é instalada a interface SAIADIN e esta faz a integração do 

sistema conforme a arquitetura de comunicação representado a seguir na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1 - Arquitetura de Comunicação do Sistema SAIADIN. (Fonte: Autores) 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto atualmente encontra-se em fase de testes, ou seja, todo o sistema está 

integrado e com correto funcionamento em sua comunicação. Por meio de testes 

realizados até o momento, verificou-se que o usuário consegue navegar pelo sistema, 

utilizando comandos baseados em seus padrões de atividades cerebrais. 
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