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INTRODUÇÃO:

Durante grande parte da pandemia da COVID-19, houve a determinação do isolamento
hospitalar de pacientes com suspeita clínica ou diagnóstico confirmado da doença. Este isolamento
englobava tanto a precaução de contato com gotículas quanto com aerossóis produzidos pelo paciente
infectado. Levando-se em conta a maneira como o vírus é transmitido, faz-se necessário o uso correto
de equipamentos de proteção individual (EPIs) - luvas, máscaras, óculos de proteção, (máscara
protetora) viseira de proteção facial (face shield), aventais e (toucas) gorros - no ambiente hospitalar.
Neste contexto, uma escassez expressiva destes materiais pode ocorrer em locais de maior demanda.
Sendo assim, o uso racional de EPIs é mandatório, para que não haja escassez, para conter custos e
para gerar menos poluição ambiental. Dentre as medidas para o uso racional de EPIs, temos a
redução do contato com o paciente (como monitorar o paciente fora da sala) e uso de serviços não
humanos (como robôs para movimentação de equipamentos e para execução de protocolos de
descontaminação) [Livingston et al., 2020]. Tais medidas tendem a ocasionar o distanciamento
humano entre pacientes, equipes de saúde e familiares. Apesar de subjetivo e devendo-se considerar
a individualidade, a presença do ente querido durante a internação pode proporcionar tranquilidade e
sentimento de proteção [Engström e Söderberg, 2007]. Vários estudos demonstram que a presença de
familiares e amigos aumenta a satisfação dos pacientes e de sua família devido à constatação da
garantia do atendimento ao paciente e isso é especialmente significativo quando os pacientes estão
intubados e não conseguem falar. Ainda em relação a pacientes críticos, ao despertar após o uso de
drogas sedativas, estes geralmente se encontram confusos, desorientados, e a presença de um
familiar, neste momento, permite uma conexão com a realidade que promove segurança e calma ao
paciente [Khaleghparast et al., 2016].
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Figura 1: Protótipo inicial do veículo.

Em meio a esse contexto, foi desenvolvido um protótipo de um veículo, apresentado na figura
1, capaz de ser remotamente controlado via WiFi, de fora do ambiente do leito, para transportar o
tablet até o paciente, substituindo o profissional nesse papel. O uso deste veículo reduz tanto a
exposição do profissional da saúde quanto o consumo de EPI. Assim, o veículo proporciona ao
paciente a oportunidade de receber mensagens de seus familiares e amigos, bem como a interação
com eles quando possível, sem onerar a equipe de saúde tanto em relação ao risco de contaminação
quanto em relação à sua disponibilidade para atender eventuais intercorrências com outros
pacientes.O protótipo foi testado na Faculdade de Ciências Médicas e utilizado no Hospital de Clínicas
da Unicamp (HC). Apesar de funcional, há espaço para o aperfeiçoamento de vários aspectos do
sistema.

OBJETIVOS:

Os objetivos deste projeto de Iniciação Científica estão relacionados ao aperfeiçoamento do
sistema do veículo já desenvolvido. Como mencionado anteriormente, temos que o robô é controlado
por um operador à distância. No projeto original, tal controle é efetuado por meio de uma página web
que pode ser acessada através de um aparelho celular, por exemplo. Como um celular executa
diversas funções ao mesmo tempo, como recepção de mensagens, ligações e execução de aplicativos
em segundo plano, é possível que a comunicação com o robô seja eventualmente interrompida ou
sofra interferências, o que pode causar acionamentos indesejados e acidentes. Por isso, o primeiro
objetivo do projeto é o desenvolvimento de um controle remoto dedicado que consiga enviar com
segurança e de forma robusta os comandos necessários para controlar o veículo.

Como o operador irá controlar à distância o veículo em um quarto de UTI, um ambiente
relativamente apertado e possivelmente com obstáculos, o segundo objetivo do projeto é elaborar um
mecanismo de detecção de obstáculos para prevenir colisões e aumentar a segurança geral da
utilização do robô.

Além disso, outro mecanismo importante é o de proteção contra sobrecarga nos motores, com
o intuito de trazer mais garantia às partes de controle do motor e do motor do robô. Este
aperfeiçoamento serve para evitar que o motor ou o driver de controle queimem se por acaso ocorrer o
travamento do eixo do motor. Outro ponto a ser melhorado está relacionado a aceleração e

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



desaceleração do veículo que, como possui uma estrutura que pode ser descrita como um pêndulo
invertido, ao sofrer acelerações e desacelerações muito bruscas, tende a oscilar. Dependendo da
magnitude da oscilação, a estrutura do veículo pode ser danificada ou mesmo tombar.

METODOLOGIA:
Para o desenvolvimento do projeto utilizamos a placa DOIT DevKit v1 ESP32, que possui como

microcontrolador o ESP32, contendo todos os periféricos necessários para as melhorias desejadas,
como saídas PWM (Pulse Width Modulation), conversores analógicos-digitais (ADC), GPIO (General
Purpose Input/Output), temporizadores, mecanismo de interrupções externas e internas e
comunicação radio WiFi [ESP32 Technical]. Em relação a programação utilizamos o Arduino IDE
versão 1.8.15 com a linguagem C/C++ e as bibliotecas WiFi.h, esp_now.h, timer.h, gpio.h, adc.h e
mcpwm.h (algumas delas são da API do ESP32). O projeto completo pode ser dividido em 3 partes
fundamentais, sendo elas o Controle Remoto, o Robô e a Comunicação robô-controle.

O Controle Remoto é a fonte de comandos para o robô que possibilita que o operador regule
velocidade, direção e sentido do movimento do veículo. Para o sentido/direção do movimento
utilizamos push buttons lidos por GPIOs em varredura e para a velocidade um potenciômetro ligado no
ADC do microcontrolador (12 bits de resolução [ESP32 Technical]), também lido em varredura. Além
disso, temos uma chave de trava, lida por uma GPIO por varredura, que ao ser ativada impede que
qualquer comando seja acionado, sendo de grande importância para momentos que deseja manter o
robô parado, e assim, não havendo perigo de acionar algum comando por descuido. Outra
funcionalidade no controle são os LEDs indicativos que apresentam os estados de obstáculos, limiar
de corrente, recepção de dados e controle ligado auxiliando o operador. O estado de controle ligado
informa se o controle remoto está ligado e os demais estados serão descritos adiante.

O Robô é o responsável pela interpretação e execução dos comandos enviados pelo controle,
além de checar o comportamento da corrente dos motores e obstáculos pelo caminho. Para incorporar
as melhorias planejadas utilizamos o driver VNH2SP30 que possui sensores podendo informar a
corrente que está passando para os motores, permitindo uma checagem pelo microcontrolador, por
meio do ADC. Também utilizamos 2 sensores ópticos de obstáculos modelo KY-032 para a
funcionalidade de proteção contra colisões, sendo estes lidos por GPIOs (varredura), e possuindo a
vantagem de utilizarem um receptor modularizado na frequência de 38kHz (menos afetado pela
luminosidade do ambiente). Os estados dos sensores de obstáculos e de corrente são armazenados
para futuramente serem enviados ao controle. Além disso, para o controle dos motores, feito pelos
drivers, utilizamos GPIOs da placa DOIT DevKit v1 ESP32 para selecionar o sentido de giro dos
motores e um sinal de PWM gerado pelo MCPWM (Motor Control Pulse Width Modulator) do
microcontrolador para controlar a velocidade do giro.

Por fim, a Comunicação robô-controle é feita por rádio na frequência WiFi e utiliza o protocolo
ESP NOW da Espressif, mesma empresa fabricante do microcontrolador ESP32. A comunicação é
feita ponto a ponto por pacotes de dados, de no máximo 250 bytes, e não requer conexão com uma
rede WiFi ou Internet. Os microcontroladores do controle e do robô são inicialmente pareados pelo
endereço MAC (Media Access Control), e depois, fazem a troca de dados. O controle só faz o envio
caso haja o acionamento de algum comando, de direção/sentido ou da chave de trava, e caso tenha
passado 50 milissegundos desde o envio do último pacote. O rádio WiFi é um dos periféricos que
possui maior consumo de energia e essa lógica de comunicação auxilia na economia de energia pois
restringe o envio dos dados para apenas quando os comandos no controle são acionados. Além disso,
o robô envia um pacote de resposta ao controle contendo os comandos recebidos e mais os sinais
referentes à leitura dos sensores de obstáculo e os de corrente. Essa resposta serve para que o
operador seja notificado, por meio de iluminações indicativas, sobre o estado dos sensores de
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obstáculo e de monitoramento de corrente e também para confirmar se os comandos enviados pelo
controle foram corretamente recebidos pelo robô.

RESULTADOS:

Como resultado obtivemos uma lógica para o controle e para o robô que seguem os
respectivos fluxogramas simplificados apresentados na figura 2. Com os testes efetuados verificamos
que as lógicas permitem um controle do robô com uma latência baixa e boas respostas para os
comandos indicando a robustez desejada no projeto.

Figura 2: Fluxograma do controle (esquerda) e fluxograma do robô (direita). Para o controle temos a RSI relacionada a
interrupção gerada quando ocorre um recebimento de um pacote de dados. Para o robô temos as RSIs relacionadas à

interrupção gerada quando recebe algum pacote de dados (RSI_INT) e à temporização gerada pelo temporizador
(RSI_TIME).

No desenvolvimento do projeto efetuamos algumas formas de montagem do circuito do sistema
do controle e do robô executando diversos testes de funcionamento. Com isso, chegamos em uma
estrutura para os circuitos, podendo assim montá-las em PCBs (Printed Circuit Board). Ambas foram
testadas e apresentaram um funcionamento satisfatório, podendo ser vistas nas figuras 3 e 4.

Figura 3: PCB do robô. Os módulos vermelhos são os drivers VNH2SP30 e a placa preta central é o DOIT DevKit v1 ESP32
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Figura 4: PCB do controle, com placa DOIT DevKit v1 ESP32 no centro e demais componentes para comandos.

CONCLUSÃO:

Por fim, concluímos que as melhorias almejadas para o sistema já projetado do robô foram de
grande importância, pois trouxeram uma maior segurança para o veículo e para as pessoas ao seu
redor, além de trazer uma melhor robustez no controle do veículo com um controle dedicado. Isso
demonstra que o sistema final do conjunto controle e veículo é de grande utilidade para situações de
segurança e cuidado vivenciadas na pandemia da COVID-19.
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