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O Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa em questão é uma iniciativa na área de Saúde que 
recebeu o apoio do programa PIPE-FAPESP para avaliar as possibilidades 
relacionadas com o desenvolvimento de um dispositivo para o 
monitoramento de sinais vitais de indivíduos e de grandezas ambientais. 

Atualmente, muito se fala do uso de dispositivos inteligentes para a melhoria 

de serviços, especialmente na área de Saúde. 

Diversos dispositivos conseguem medir parâmetros relacionados aos sinais 
vitais dos usuários como batimentos cardíacos, temperatura, intensidade e 
duração de atividades físicas, níveis de oxigenação, qualidade do sono, 

calorias consumidas, movimentação, entre outros. 

Os parâmetros mensurados podem ser utilizados para avaliar aspectos de 
saúde dos usuários, ajudando a realizar intervenções preventivas e 
curativas de maneira mais eficiente. 

Os gastos com saúde e aqueles decorrentes do envelhecimento da 
população são crescentes e impactam o mercado de planos de assistência, 
sendo que boa parte dos custos está associada ao pagamento de sinistros. 

A análise de padrões de comportamento e de dados vitais monitorados 
dinamicamente somada às informações existentes nas empresas 
seguradoras pode permitir uma atuação mais assertiva e rápida em práticas 
de saúde preventivas e curativas, proporcionando uma melhor qualidade de 
vida para os segurados e reduzindo custos para essas empresas. 

Nesse sentido, se faz necessário um dispositivo de baixo custo e adequado 
em termos de capacidade de leitura de dados, de autonomia de bateira e de 
conveniência de uso, especialmente para a população idosa. 

Pelo fato de esse tipo de dispositivo ser algo recente, muito ainda pode ser 
feito para permitir uma melhor utilização dos mesmos e nesse sentido o 
projeto tem como objetivo desenvolver o protótipo de um dispositivo vestível 
(pulseira) capaz de transmitir dados diretamente por redes Mesh/Bluetooth 
sem a necessidade da intermediação de um telefone celular. 



Considerando que a Fase 1 do PIPE FAPESP busca a demonstração da 
viabilidade de um produto ou processo, nessa fase serão realizadas a: 

(1) Avaliação da viabilidade técnica da fabricação de um dispositivo 
inteligente através de know-how nacional e a; 

(2) Identificação do estado da arte e o teste em campo de tecnologias a 
serem utilizadas no dispositivo, além do estudo da infraestrutura de 
redes Mesh existente Brasil. 
 

Ao término do projeto é esperada a obtenção dos seguintes resultados e 
entregáveis: 

• Avaliação de infraestrutura de comunicação baseada em redes Mesh 
disponível no Brasil; 

• Avaliação de componentes e de fornecedores para a construção, a 
prototipagem e a realização de testes funcionais de dispositivo 
vestível no Brasil; 

• Avaliação de dispositivos vestíveis (Wearables), de sensores e de 
atuadores lançados no período do projeto e; 

• Avaliação e teste em campo de dispositivos vestíveis. 

De posse dos resultados e entregáveis mencionados, será possível definir 
a viabilidade e a adequação técnica do produto a ser desenvolvido. 

 

Descrição das Atividades de Pesquisa 

As duas incertezas do projeto estão relacionadas com os itens (1) e (2) 
supracitados. 

Para o endereçamento das incertezas relacionadas com o item (1), nesse 
projeto serão realizadas uma: 

a) Avaliação de componentes e de elementos necessários para a 
construção do dispositivo e uma; 

b) Comparação de um protótipo com os principais dispositivos vestíveis 
e pulseiras (Wearables e Smart Bands) disponíveis no mercado, em 
termos de funcionalidades e de custos. 

 
Quanto ao endereçamento das incertezas relacionadas com o item (2), a 
proposta é verificar o estado da arte de tecnologias essenciais para o 
funcionamento do dispositivo e tal verificação contemplará a: 

a) Infraestrutura de comunicação (Redes Mesh e Bluetooth) e os; 
b) Dispositivos vestíveis, sensores e atuadores que possam ser 

utilizados em aplicações na área de Saúde. 



 
Busca-se posicionar o produto na categoria daqueles que apresentam baixo 
custo, autonomia média de bateria de 07 (sete) dias e capacidade de 
comunicação de dados sem depender de um telefone celular. 

 

O Bolsista 

As atividades de pesquisa supracitadas necessárias para o endereçamento 
das incertezas do projeto deverão ser realizadas por um bolsista contratado 
na modalidade de Treinamento Técnico oferecida pela FAPESP. 

A bolsa de Treinamento Técnico em questão é da categoria TT-4A e as 

características da mesma são: 

• Duração de 08 (oito) meses; 

• Remuneração mensal de R$ 3.052,32; 

• Trabalho majoritariamente remoto; 

• Dedicação de 24 horas semanais (horário totalmente flexível); 

• Apenas para candidatos que não possuam vínculo empregatício 
(pessoas jurídicas podem se candidatar, mas precisam fornecer 
declaração de não rendimentos). 
 

Para ser capaz de desenvolver as atividades de pesquisa supracitadas e 
para a gerar os produtos esperados (elencados na próxima secção), o 
candidato à vaga deverá: 

i. Ser graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou de Computação; 
ii. Ter experiência em projetos de hardware; 
iii. Possuir conhecimentos em infraestrutura de redes e em protocolos de 

comunicação (preferencialmente, com foco em redes Mesh); 
iv. Apresentar excelente comunicação escrita e ser capaz de 

desenvolver de maneira autônoma documentos técnicos como 
relatórios e desenhos de arquiteturas tecnológicas. 

É desejável que candidato à vaga também compreenda modelos e 
metodologias de tratamento de dados e conheça o segmento de Saúde, 
principalmente no âmbito de procedimentos e de rotinas de teste de 
dispositivos e de sensores usados na área de medicina. 

 

  



Produtos a Serem Gerados pelo Bolsista 

O bolsista selecionado deverá produzir os itens elencados abaixo e o plano 
de atividades, assim como o cronograma de realização das mesmas será 
definido após a contratação. 

Os produtos a serem gerados pelo bolsista são: 

1. Relatório sobre o estado das Tecnologias Mesh e Bluetooth, 
considerando as principais características técnicas, capacidades e 
restrições no contexto de dispositivos vestíveis; 

2. Roadmap sobre o desenvolvimento das tecnologias Mesh e Bluetooth 
nos próximos 05 (cinco) anos; 

3. Relatório referente aos aspectos de comunicação de redes Mesh 
públicas e privadas em situações de uso; 

4. Relatório tratando dos principais dispositivos vestíveis disponíveis no 
mercado, suas características e a avaliação dos aspectos de uso 
(duração da bateria, características dos dados obtidos, aspectos de 
design e funcionalidades, restrições de uso, conveniência para a 
população idosa, limitações técnicas, entre outros aspectos); 

5. Relatório contemplando novos sensores e atuadores e suas 
características (preços, interfaces de comunicação, características 
dos dados gerados, fornecedores e disponibilidade) no contexto de 
dispositivos vestíveis aplicáveis na área de medicina; 

6. Relatório com a descrição das grandezas que podem ser medidas de 
maneira indireta através da combinação de dados obtidos pelos 
sensores pesquisados nos itens 4 (quatro) e 5 (cinco). 

Para o desenvolvimento das atividades o bolsista contará com o apoio da 
equipe do projeto de pesquisa que é formada por profissionais das áreas de 
Saúde, Negócios, Tecnologia da Informação e Análise de Dados. 

O bolsista também interagirá com profissionais da área de eletroeletrônica 
de empresa que desenvolverá outros elementos de hardware do dispositivo 
objeto desse projeto de pesquisa. 

 

Candidaturas e Outras Informações 

Os interessados podem usar as informações de contato abaixo para se 
candidatarem ou obterem mais detalhes sobre a oportunidade. 

Responsável: Alexandre Pupo 

E-mail: alexandre.pupo@cogsign.com 


