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Análise Comparativa de Algoritmos de Machine 

Learning na Detecção de Quedas 

 

 

 

RESUMO 

 

O monitoramento constante de sinais vitais através de tecnologias 

vestíveis é cada vez mais presente na sociedade, que os emprega para o 

monitoramento de diversas atividades diárias, como caminhadas e avaliação da 

qualidade do sono. Estas tecnologias podem ajudar a mitigar um problema 

preocupante, cada vez mais presente em uma sociedade que aumenta sua 

longevidade: as quedas entre pessoas acima de 65 anos é o mais sério e 

frequente acidente doméstico que ocorre. Infelizmente, atacar esse problema 

muitas vezes acaba tirando do idoso sua autonomia, independência e 

privacidade. Este trabalho explora o uso de sensores vestíveis, que sejam mais 

usuais ao dia a dia do idoso, para monitorar seus sinais vitais e sua 

movimentação indoor e outdoor. Os sensores posicionados no dispositivo 

vestível, fornecem dados para uma aplicação que processa os mesmos 

empregando algoritmos de machine learning, com o objetivo de melhorar a 

identificação de quedas e outras situações de risco ao idoso. 

 

 

 

Palavras-chave: Machine learning; sensores vestíveis; detecção de quedas; 

idosos. 
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Comparative Analysis of Machine Learning 

Algorithms in Fall Detection 

 

 

ABSTRACT 

 

Constant monitoring of vital signs through wearable technologies is 

increasingly present in society, which uses them to monitor various daily 

activities, such as walking and assessing sleep quality. These technologies can 

help to mitigate a worrying problem, increasingly present in a society that 

increases its longevity: falls among people over 65 years old are the most severe 

and frequent domestic accidents. Unfortunately, attacking this problem often 

removes the elderly's autonomy, independence, and privacy. This work explores 

the use of wearable sensors, which are more common in the daily life of the 

elderly, to monitor their vital signs and indoor and outdoor movement. The 

sensors positioned on the wearable device provide data to an application that 

processes them using machine learning algorithms, intending to improve the 

identification of falls and other risk situations for the elderly. 

 

 

 

Keywords: Machine learning; wearable sensors; fall detection; seniors. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo.” 

Charles Sainte-Beuve. 

 

O envelhecimento é um processo natural do ser humano, marcado por 

diversas mudanças psicológicas, físicas e sociais [1]. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) relatou, em seu Relatório Mundial sobre o envelhecimento que, no 

ano de 2020 seria a primeira vez na história que a população acima dos 60 anos 

seria maior que a população de crianças com menos de 5 anos [2]. Além disso, 

mais e mais idosos estão optando por sua independência, criando um cenário 

de idosos afastados de uma vida assistida [3]. 

Esse relatório, escrito em 2015, não previu a pandemia da COVID-19, 

decretada pela OMS em 11 de março de 2020, onde cerca de 71% do total de 

óbitos no Brasil, até 3 de junho de 2020 correspondiam a idosos [4]. 

Considerando esse cenário, se percebe a necessidade de um monitoramento de 

riscos na vida cotidiana dos idosos, avaliando como fazer isso sem privá-los de 

sua autonomia a independência. 

Infelizmente crescem os números de acidentes domésticos graves, como 

quedas e maus súbitos. A OMS também aponta que as quedas são a segunda 

principal causa de mortes acidentais ou não intencionais em todo o mundo [5], e 

devido à falta de atendimento rápido, muitas vezes priva o idoso de voltar a viver 

a vida autônoma que estava acostumado. 

1.1 Motivação 

Ninguém deveria passar pela necessidade de renunciar a sua autonomia 

por conta de cuidados extras com a saúde. Para muitos idosos que passaram a 

vida de forma ativa, renunciar à autonomia e da independência não deve ser 

fácil. Porém, na maioria dos casos, com o decorrer da idade esse é o menor dos 

males, já que infelizmente o corpo humano se deteriora com o passar do tempo. 

Como principal motivação, o projeto LifeSenior busca desenvolver um 

Sistema de Detecção de Quedas, que não prive o idoso de sua independência, 

autonomia e privacidade, e, ao mesmo tempo, não o deixe sem cuidado e 
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atenção. Dessa forma, através de tecnologias vestíveis, ou seja, sensores 

agregados a um relógio, será feito o monitoramento de movimentação e sinais 

vitais do idoso, a fim de identificar as situações de riscos, e possíveis quedas, e 

com isso prestar ajuda imediata ao mesmo. 

1.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é realizar a implementação de três 

algoritmos de machine learning para identificação de quedas. Os resultados 

desses três algoritmos serão comparados, e assim ser possível identificar qual 

o mais adequado para o cenário do projeto LifeSenior. Serão avaliados 

sensibilidade, acurácia e especificidade dos algoritmos, a fim de melhorar a 

eficácia e eficiência do sistema envolvido. 

1.3 Objetivos Específicos 

Para que o objetivo geral do trabalho proposto seja alcançado, é 

necessário alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Pesquisar e analisar os algoritmos de machine learning que estão sendo 

empregados na detecção de quedas. Escolher os três mais usados e se 

aprofundar em seu modelamento matemático, configurações e 

parametrização; 

• Analisar a influência de cada sensor na identificação da ocorrência de 

queda, buscando alcançar eficiência energética. Para isso, serão 

estudadas as taxas de transmissão de dados dos sensores, e as janelas 

de observação do algoritmo; 

• Validar o algoritmo com melhores resultados em ambiente simulado, com 

um banco de dados de sensoriamento LifeSenior. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo apresenta os principais conceitos para compreensão dessa 

pesquisa e de trabalhos relacionados. Inicialmente apresentando conceitos 

relacionados às quedas, seus tipos e suas características para detecção. 

Passando a apresentar as tecnologias vestíveis, que contenham sensores e 

como utilizá-los para detectar quedas. Por último, o capítulo apresenta conceitos 

voltados a algoritmos de machine learning utilizados com os sensores vestíveis 

para a detecção e classificação de quedas. 

2.1 Quedas 

Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 

“queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à 

posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por 

circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade” [6]. Como já citado, 

segundo a OMS as quedas são a segunda principal causa de mortes por lesões 

não intencionais em todo o mundo [5], e “entre as pessoas acima de 65 anos é 

o mais sério e frequente acidente doméstico que ocorre e a principal etiologia de 

morte acidental” [6]. 

As causas das quedas são diversas, sendo geradas por fatores 

acidentais, ambientais, fisiológicos ou psicológicos. Rubenstein [7] concatenou 

em uma tabela as causas de quedas em idosos, resumindo 12 estudos que 

avaliaram cuidadosamente 3628 idosos após uma queda e especificaram uma 

causa “mais provável” para o ocorrido. As causas descritas por Rubenstein foram 

traduzidas pela autora e apresentadas na Tabela 1. 

Algumas causas de queda descritas na Tabela 1 não gerariam anomalias 

precoces em sinais vitais, como por exemplo, os acidentes relacionados ao 

ambiente. Essas poderiam ser identificadas com o monitoramento de sensores 

de movimento, como por exemplo acelerômetros e giroscópios. Porém, as 

causas relacionadas à saúde podem ser identificadas por diversas anomalias, 

como flutuações na temperatura da pele, aumento repentino da frequência 

cardíaca, diminuição da saturação de oxigênio ou diminuição da pressão arterial. 

Essas anomalias associadas a um movimento específico podem ser usadas para 
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identificar uma situação de risco [3]. Já existe no mercado sensores acessíveis 

à população que monitoram esse tipo de sinal vital, e que podem ser agregados 

aos sinais coletados por acelerômetro e giroscópio, como uma forma de 

identificar uma situação de risco ou confirmar uma queda. 

Tabela 1. Principais causas de queda (Fonte: baseado em [7]). 

Causa % média Intervalo 

Acidente relacionado ao ambiente 31 1-53 

Distúrbios de marcha, equilíbrio e fraqueza 17 4-39 

Tonturas/vertigens 13 0-30 

Queda súbita 9 0-52 

Confusão 5 0-14 

Hipotensão Postural 3 0-24 

Distúrbios visuais 2 0-5 

Síncope 0,3 0-3 

Doença aguda, drogas, álcool, dor, epilepsia e cair da cama 15 2-39 

Desconhecida 5 0-21 

 
% média - Porcentagem média calculada a partir das 3.628 quedas nos 12 estudos 
Intervalo - O intervalo indica a porcentagem relatada em cada um dos 12 estudos 

 

Nesse sentido existem dois grandes desafios ao desenvolver um produto 

que identifique quedas de idosos: (i) manter a independência e autonomia 

individual, e (ii) criar um detector de quedas eficaz; i.e., com uma alta taxa de 

acertos e baixo incidência de falsos positivos (detecção de uma queda que não 

ocorreu) [3]. 

2.2 Sensores Vestíveis 

Focando no desafio de implementar um sistema de detecção de quedas 

para idosos que não prive de sua independência e autonomia, optamos por 

trabalhar com sensores vestíveis, i.e., sensores inclusos em sistemas que 

podem permanecer em contato com o corpo do indivíduo. Zurbuchen, Wilde e 

Bruegger [8] afirmam que o posicionamento do sensor no corpo afeta muito o 

desempenho da detecção e que estudos anteriores demonstraram que os 

melhores resultados são alcançados quando os sensores são colocados ao 

longo do eixo longitudinal do corpo, por exemplo, cabeça, tórax, cintura. Porém, 

qualquer acessório adicional ao já usual do idoso pode gerar algum tipo de 
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desconforto (físico ou psicológico). Adicionalmente, é preciso considerar que os 

sensores devem ficar o maior tempo possível presos ao corpo do idoso, incluindo 

as horas de banho e sono, eliminando assim qualquer acessório vinculado a 

roupas. Optando, assim, por sensores fixados ao pulso em um sistema do tipo 

relógio, que pode conter sensores de movimento, como acelerômetros, 

giroscópio, barômetros e magnetômetros, bem como sensores de sinais vitais, 

como frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação, temperatura e 

pressão arterial. 

2.2.1 Acelerômetro 

Acelerômetro é um dispositivo eletromecânico que mede a aceleração - 

taxa de variação da velocidade [9]. Medidas de acelerações podem ser estáticas, 

como a força da gravidade, ou dinâmicas, causadas por movimento. Em geral, 

os acelerômetros traduzem um sinal externo de aceleração em um 

deslocamento de sua massa móvel, chamada de massa inercial. Existem 

diferentes tipos de acelerômetros que podem ser diferenciados pelo método com 

que detectam esse deslocamento, como por exemplo: capacitivos, 

piezoelétricos, piezoresistivo, ressonante e óptico [10]. Os acelerômetros 

capacitivos do tipo microssistemas eletromecânicos, do inglês, Micro-Electro-

Mechanical Systems (MEMS), são amplamente utilizados no contexto da 

detecção de quedas graças ao seu tamanho pequeno, leveza e baixo consumo 

de energia e custo financeiro [11], além de possuírem alta sensibilidade à 

aceleração, baixo nível de ruído e baixa sensibilidade à variações de temperatura 

[10]. A Figura 1 exemplifica uma estrutura típica de um acelerômetro capacitivo 

MEMS, onde uma massa de silício é suportada por molas e o deslocamento da 

massa devido à aceleração é medido pela mudança de capacitância entre a 

massa e os eletrodos fixos [12]. 

O acelerômetro, por estar fixo ao sistema a ser medido, sofre a ação das 

mesmas forças impostas a este sistema. Uma variação de velocidade provoca, 

pelo princípio da inércia, uma alteração entre a distância dos eletrodos fixos e 

móveis ligados à massa de prova. Em repouso, as capacitâncias C1 e C2 são 

iguais; sob efeito da aceleração, C1 e C2 variam dependendo do sentido e 

intensidade das forças que provocam essa mudança de estado inercial. Daí em 



14 
 

diante, a microeletrônica assume a tarefa de tratar os sinais elétricos 

provenientes destas variações de capacitância [13]. 

 

Figura 1. Estrutura típica de um acelerômetro (Fonte: [12]). 

Do ponto de vista de um acelerômetro, a queda é uma mudança rápida 

com valores de pico [3], e analisando um gráfico gerado por um acelerômetro 

durante uma queda é possível ver as fases de pré-queda, crítica e pós-queda. 

Dentro da fase crítica, ainda é possível identificar a queda livre, o impacto e o 

ajuste [11], conforme ilustra a Figura 2, sendo que a linha em vermelho pode 

registrar o deslocamento no eixo x, a linha em azul o deslocamento no eixo y e 

a linha em amarelo o deslocamento no eixo z. 

 

Figura 2. Forma de onda registrada por um acelerômetro de uma queda (Fonte: 
[11]). 
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A presença de um alto pico de aceleração seguido de inatividade é um 

forte indicador para detectar quedas. No entanto, não é suficiente para evitar 

alarmes falsos, pois, por exemplo, deitar-se em uma cama poderia facilmente 

satisfazer essa condição. Tornando um tanto quanto limitado um sistema de 

detecção de quedas com uso exclusivo dessa abordagem. 

2.2.2 Giroscópio 

Um giroscópio fornece a taxa angular em torno de um ou mais eixos do 

espaço. As medidas angulares em torno dos planos lateral, longitudinal e vertical 

são chamadas de pitch, roll e yaw, respectivamente [14]. A estrutura básica de 

um giroscópio é semelhante à do acelerômetro, ou seja, uma massa sustentada 

por molas. A principal diferença de operação é que a velocidade angular é obtida 

pela medição da força de Coriolis sobre a massa vibratória. Assim, o movimento 

da massa deve ter pelo menos dois graus de liberdade [12]. A Figura 3 

exemplifica uma estrutura típica de um giroscópio. 

 

Figura 3. Estrutura típica de um giroscópio (Fonte: [12]). 

Para gerar a força de Coriolis, atuadores eletrostáticos são colocados no 
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centro do dispositivo e a estrutura interna é vibrada verticalmente continuamente. 

A força de Coriolis para a taxa angular aplicada em torno do eixo z é gerada na 

direção y e a estrutura externa se move na direção y [12]. Este movimento da 

parte externa causa uma variação da capacitância entre eletrodos fixos e móveis 

conectados a esta parte da estrutura, o mesmo princípio de funcionamento do 

acelerômetro explicado anteriormente. O eletrodo no formato pente, ao redor da 

estrutura externa, mede esse deslocamento [13]. A queda do ponto de vista de 

um giroscópio é bastante similar à do acelerômetro, e pode ser observada na 

Figura 4. 

 

Figura 4. Forma de onda registrada por um giroscópio de uma queda (Fonte: 
[14]). 

Apesar disso, é necessário avaliar a real necessidade e pesar custo-

benefício de ter esse sensor em um detector de quedas. Como pode ser visto na 

Tabela 2, Araújo [15], ao desenvolver um framework com esse objetivo, detectou 

uma diferença muito pequena em relação ao uso ou não do sinal do giroscópio, 

[15] sendo então necessário avaliar o custo de processamento e energia do uso 

desse sensor. 

Tabela 2. Comparação de desempenho considerando ou não os dados de um 
giroscópio (Fonte: [15]). 

Algoritmo Sensibilidade Especificidade Acurácia 

WatchAlert com giroscópio (v1) 93,8% 95,5% 94,6% 

WatchAlert com giroscópio (v2) 92,9% 95,5% 94,2% 
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2.2.3 Sensor de Fotopletismografia (PPG) 

O sensor de fotopletismografia, em inglês PhotoPlethysmoGram (PPG), 

utiliza uma técnica óptica para identificar alterações de volume de sangue que 

ocorrem no leito do tecido microvascular sob a pele, devido à natureza pulsátil 

do sistema circulatório [16]. O sistema de sensores consiste em uma fonte de luz 

e um detector, com diodos emissores de luz, em inglês Light-Emitting Diodes 

(LEDs), vermelhos e infravermelhos. O sensor PPG monitora as mudanças na 

intensidade da luz por meio de reflexão ou transmissão através do tecido [17]. 

Estudos relatam que através do PPG é possível estimar de forma não 

invasiva sinais como o EletroCardioGrama (ECG), frequência de pulso cardíaco, 

saturação [16], frequência respiratória [18] e pressão sanguínea [19]. 

O ciclo cardíaco é formado por dois períodos: (i) o de relaxamento, 

chamado diástole, quando o coração se distende ao receber o sangue, e (ii) o 

de contração, chamado de sístole, quando ejeta o sangue oxigenado para o 

corpo. Durante a fase sistólica, as artérias contêm mais sangue do que durante 

a fase diastólica, ocorrendo um aumento do diâmetro das mesmas. Este efeito 

ocorre nas artérias, mas não nas veias. Por esse motivo, a absorção da luz nos 

tecidos com artérias aumenta durante a sístole porque a quantidade de 

hemoglobina (absorvedor) é maior e a luz passa por um caminho óptico mais 

longo nas artérias [20]. 

A saturação de oxigênio (SpO2) é definida por Kraitl et al. [21] como a 

razão da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) para a concentração 

total de hemoglobina (Hb) presente no sangue. A Hb é opticamente muito mais 

densa à luz vermelha (600 nm a 750 nm) do que a HbO2, enquanto o inverso é 

verdadeiro na região do infravermelho próximo (900 nm a 1000 nm), mesmo em 

menor grau. Para medir a saturação considera-se essa diferença na absorção e 

transmissão da luz ne região vermelha e no infravermelho. Através do sinal 

medido, é possível identificar a saturação do oxigênio, a frequência de pulso 

cardíaca e, consequentemente, estimar o eletrocardiograma simples, pois o 

intervalo “pico” a “pico” entre as pulsações pode ser interpretado como o intervalo 

R–R cardíaco. Desta forma, é possível gerar o ECG de uma única derivação, o 

suficiente para detectar uma fibrilação atrial, por exemplo [22]. Além disso, uma 



18 
 

diminuição no valor de SpO2 pode indicar uma redução na circulação de 

oxigênio, o que pode prever problemas respiratórios [3]. 

O ECG é usado para avaliar as operações elétricas e musculares do 

coração, mas a detecção de ECG pode também determinar anormalidades que 

podem levar a uma queda, ou que ajudam a confirmar uma queda. Wang et al. 

[23] empregaram um monitor para descobrir que a frequência cardíaca aumenta 

em 22 % após uma queda em pessoas com mais de 40 anos de idade. 

A pressão sanguínea, ou Pressão Arterial (PA), é exercida pelo sangue 

circulante nas paredes dos vasos sanguíneos, e é um dos principais sinais vitais 

[24]. Existem diversos métodos estudados atualmente que se baseiam no sinal 

de PPG para medição da PA; estes podem ser divididos em: (i) métodos 

baseados em PPG puros, através dos quais a estimativa de PA é realizada 

apenas com base na elaboração do sinal PPG, e (ii) métodos híbridos, que se 

baseiam na elaboração dos sinais de ECG e PPG. 

A frequência respiratória induz variações no sinal do PPG de três formas: 

(i) variação da intensidade induzida pela respiração, em inglês Respiratory-

Induced Intensity Variation (RIIV), (ii) variação da amplitude induzida pela 

respiração, em inglês Respiratory-Induced Amplitude Variation (RIAV), e 

variação da frequência induzida pela respiração, em inglês Respiratory-Induced 

Frequency Variation (RIFV). Porém ainda não há um algoritmo definido como 

estado da arte na extração da frequência respiratória através da análise do sinal 

de PPG [25]. 

2.2.4 Sensor de Temperatura 

A pandemia da COVID-19 foi um forte motivador para difundir o controle 

de temperatura corporal, pois não era permitido entrar em ambientes sem ter a 

temperatura aferida e aprovada. Considerando que grande parte da população 

atingida pela COVID-19 eram idosos, tornou-se de grande importância trazer 

esta informação em um dispositivo vestível. 

Por volta de 400 a.C., o Grego Hipócrates já utilizava as diferenças de 

temperatura para identificar patologias nos órgãos de um paciente. Cada 

indivíduo reage de forma diferente às mudanças na temperatura, mas as 

respostas do corpo costumam seguir padrões. Independentemente de o 
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indivíduo estar num local muito frio ou quente, a temperatura corporal média se 

mantém sempre em torno de 36,5ºC. As alterações, para mais ou para menos, 

podem indicar distúrbios simples, como uma crise de febre, ou comprometer o 

funcionamento de órgãos vitais. Caso a temperatura corporal ultrapasse 42ºC, o 

indivíduo corre risco de morrer, assim como quando a temperatura corporal 

medida cai para menos de 30ºC [26]. 

A temperatura corporal fornece indícios de início da infecção, inflamação 

e respostas antigênicas, bem como indica a eficácia do tratamento [27]. Em 

eventos de febre, é muito importante medir a temperatura três ou quatro vezes 

por dia, registrando os valores e horários correspondentes. Saber se os picos de 

febres são altos ou baixos e em que horário se manifestaram ajuda a identificar 

as enfermidades que possam estar envolvidas e a estabelecer o diagnóstico [26]. 

A queda da pressão sanguínea pode ser identificada pela baixa da temperatura 

corporal devido à queda do fluxo de sangue na periferia do copo, assim como, 

por outro lado, infecções geralmente refletem o aumento da temperatura corporal 

[27]. 

O sensor de temperatura semicondutor na forma de circuito integrado 

fornece normalmente uma saída de tensão proporcional à temperatura absoluta 

que age sobre ele, onde está temperatura pode variar entre -55 °C a 150 °C [26]. 

Os primeiros sensores de temperatura apresentavam esses valores de forma 

analógica, tendo que passar por uma conversão para serem utilizados por 

sistemas digitais. Hoje já se encontram sensores de temperatura compactos e 

que já fornecem seus dados de forma digital, tornando a utilização facilitada e a 

miniaturização dessa tecnologia possibilita a colocação do mesmo em vestíveis. 

2.2.5 Sensor de Atividade Eletrotérmica 

Atividade eletrodérmica, do inglês ElectroDermal Activity (EDA), é o termo 

usado para definir mudanças autônomas nas propriedades elétricas da pele [28]; 

por isto, esse sensor atua identificando alterações elétricas na superfície da pele. 

O termo atividade eletrodermal ou eletrodérmica foi primeiramente introduzido 

na literatura por Johnson e Lubin (1966) para descrever todo fenômeno elétrico, 

incluindo fenômenos ativos e passivos, observados na pele e em seus anexos. 

Também é conhecido como resposta galvânica da pele, do inglês Galvanic Skin 

Response (GSR) [29]. 
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A atividade eletrodérmica não possui resposta consciente, ou seja, ela é 

dificilmente alterada simplesmente pela vontade do indivíduo. O monitoramento 

da atividade eletrodérmica é usada junto com a pressão sanguínea, frequência 

cardíaca e frequência respiratória em polígrafos para identificar mentiras, pois 

sua resposta é automática, vindo direto do sistema nervoso. Por ela também é 

possível monitorar episódios de stress, ansiedade e o estado neurológico de um 

indivíduo já que é muito mais suscetível a emoções humanas que a frequência 

cardíaca sozinha [29]. 

2.3 Machine Learning 

Seguindo para o segundo grande desafio de um sistema de detecção de 

quedas para idosos, ou seja, como tornar ele confiável, com alta taxa de 

detecção de quedas reais, e poucos registros de falsos alarmes. Os primeiros 

registros de sistemas de detecção de queda tinham como característica apenas 

a identificação dos picos repentinos em uma onde registrada por um 

acelerômetro. Depois disso, o mercado saturou de sistemas que dizem detectar 

quedas em tempo real e solicitar ajuda, porém, ainda com altas taxas de alarmes 

falsos e tecnologia de comunicação desatualizada, o que prejudica sua 

confiabilidade [3]. 

Para uma identificação mais assertiva de quedas, estudos indicam a 

combinação dos dados de sensores de movimento com dados de sensores de 

sinais vitais [31]. Com isso, a quantidade de dados brutos a serem processadas 

aumenta consideravelmente, e processar essa quantidade de dados exige 

tecnologias de processamento de big data combinadas com técnicas de machine 

learning [31]. 

Os dados recebidos dos sensores precisam ser pré processados, ou seja, 

é necessário transformar as variáveis de maneira que os algoritmos consigam 

processá-las da melhor maneira possível. As variáveis quantitativas são 

padronizadas a fim de evitar problemas de escalar, e as variáveis qualitativas a 

fim de categorizá-las. Também é necessário realizar a limpeza desses dados, de 

forma a remover valores duplicados, tratar ruídos, assim como levar em 

consideração possíveis valores ausentes [32]. 
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Os algoritmos de machine learning utilizam modelos matemáticos com o 

objetivo de obter melhores estimativas da variabilidade dos dados, encontrando 

padrões, e permanecendo eficientes ao serem expostos a novos dados. O 

algoritmo, com base nos dados fornecidos, tende a gerar e criar um conjunto de 

regras, com decisões e resultados confiáveis, que incluem previsões com base 

na dedução de dados, a partir dos exemplos “aprendidos” [33]. Sarker apresenta 

uma imagem que sintetiza técnicas de machine learning, classificando em quatro 

grandes grupos de aprendizado: (i) supervisionado, (ii) não supervisionado, (iii) 

semi-supervisionado e (iv) por reforço [31]. A imagem apresentada por Sarker foi 

traduzida pela autora e apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5. Tipos de machine learning (Fonte: [31]). 

Os algoritmos de aprendizagem supervisionada são treinados com 

base em dados de entrada e saída fornecidos previamente. Existe uma 

aprendizagem com base em saídas conhecidas, permitindo o modelo se adaptar 

e minimizar erro, de modo a aprender a melhor forma de obter o resultado 

conhecido com base em dados de entrada. Este tipo de aprendizagem é 

amplamente utilizado em aplicações onde os dados históricos podem prever 

eventos futuros [33]. 

Em uma aprendizagem não supervisionada os dados de entrada são 

fornecidos durante a execução do algoritmo, objetivando que o mesmo aprenda 

a reconhecer padrões nos dados fornecidos. É utilizado quando se pretende 

relacionar e agrupar dados sem que o algoritmo produza uma saída [33]. 
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A aprendizagem semi-supervisionada representa a combinação dos 

métodos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada [31]. 

Por fim, a aprendizagem por reforço é baseada em tentativa e erro, 

percebendo quais as possíveis ações que trazem mais benefícios [33]. 

Essa classificação foi considerada no mapeamento sistemático descrito 

no Capítulo 4, buscando identificar quais técnicas de machine learning estão 

sendo consideradas no contexto de identificação de queda, e quais apresentam 

melhores resultados, considerando o cenário imposto pela arquitetura planejada 

para o hardware. 
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3. ARQUITETURA LIFESENIOR 

O LifeSenior nasceu como um sistema integrado de Inteligência Artificial 

(IA) que processa dados fisiológicos e de movimento usando um algoritmo de 

machine learning profundo aplicado aos dados sensoriados pelo dispositivo 

vestível. As informações de saúde coletadas pelo LifeSenior wearable seriam 

transmitidas continuamente através do serviço SigFox IoT para um sistema em 

nuvem que processa todos os dados recebidos, permitindo gerar tendências de 

sinais vitais e calcular uma pontuação de alerta chamada Elderly Adopted Early 

Warning Scores (EAEWS) para cada pessoa idosa [3]. 

Dividido em cinco grandes partes, a primeira versão do projeto LifeSenior 

era composta por um dispositivo vestível, uma rede Sigfox e seu backend, um 

sistema de nuvem e uma aplicação multiplataforma, conforme ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6. Primeira versão do sistema LifeSenior (Fonte: [3]). 

Durante o desenvolvimento do projeto, tecnologias como a rede de 

telefonia móvel 4G e o advento da rede 5G acompanhada das melhorias de 

consumo de energia na comunicação bluetooth a curtas distâncias, o projeto foi 

modificado, conforme ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7. Versão atual do sistema de monitoramento de saúde LifeSenior 
(Fonte: a autora). 
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3.1 Dispositivo Vestível 

Com o objetivo de melhorar a aceitação do público idoso e dispor de uma 

solução minimamente invasiva, o dispositivo vestível foi pensado com o aspecto 

de um relógio tradicional. A Figura 8 apresenta um os detalhes desejados para 

o dispositivo, que fornecerá ao sistema os dados necessários para uma 

monitoração completa do idoso. 

 

Figura 8. Dispositivo wearable LifeSenior (Fonte: baseado em [3]). 

O dispositivo possui sensores de temperatura, EDA e PPG para monitorar 

os sinais vitais do idoso, bem como acelerômetro triaxial e giroscópio, sensores 

de movimento empregados no aprendizado da atividade biológica do usuário e na 

detecção de situações de risco. Adicionalmente, o dispositivo vestível é equipado 

com um botão de pânico e um sistema de comunicação bluetooth. 

O projeto considerou aspectos de usabilidade e tempo entre cargas da 

bateria, que é um problema devido a dificuldade que o idoso tem com manuseio 

de equipamentos eletrônicos. Para isso, especificamos um tempo entre cargas 

de cerca de 30 dias, que requereu alguns dispositivos especiais, como o display 

de tecnologia e-paper usado para mostrar as informações no relógio. A 

vantagem mais importante dessa tecnologia é que ela consome energia apenas 

no processo de atualização, o que significa que as informações estáticas 

permanecem na tela sem consumir energia [3]. 

Num primeiro momento os dados coletados pelo dispositivo não terão seu 

BLE 
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processamento no dispositivo em si, por conta do alto custo de processamento 

que isso acarretaria, então os dados são transmitidos via Bluetooth Low Energy 

(BLE) a um concentrador/monitor. Para implementar esta funcionalidade de 

monitoramento, o LifeSenior emprega um sistema do tipo smartphone ou tablet 

que processa os dados coletados pelos sensores de sinais vitais e de 

movimento. Nesse dispositivo concentrador os dados são recebidos e alimentam 

o algoritmo pré-treinado de detecção de quedas. 

3.2 Bluetooth Low Energy 

Embora o Bluetooth de Baixa Energia, do inglês Bluetooth Low Energy 

(BLE), carregue o nome de bluetooth, as tecnologias subjacentes são diferentes. 

Enquanto o bluetooth clássico apenas aumentou sua faixa de banda para 

aumentar a taxa de transmissão de dados, o BLE foi otimizado para aumentar a 

taxa de transferência de dados e ter um consumo de energia ultrabaixo [34]. 

A tecnologia BLE foi projetada para operar na banda Industrial, Científica 

e Médica, em inglês Industrial, Scientific and Medical (ISM), inserida no intervalo 

de 2,4–2,5 GHz, o mesmo intervalo de frequência que o BR/EDR e Wi-Fi. Para 

evitar interferência e desvanecimento com outras comunicações sem fio na 

mesma banda de rádio, o BLE implementa um Adaptive Frequency Hopping, 

uma estratégia que define de forma pseudoaleatória o canal de comunicação 

utilizado pelas duas principais características do link [35]. 

Os dispositivos BLE podem se comunicar usando duas modalidades 

principais: transmissão e conexões. A transmissão é a maneira mais rápida de 

comunicação simultânea para mais de um peer, mas sua principal limitação é 

não ser adequada para dados confidenciais, porque não possui controle de 

segurança ou privacidade. Já a conexão é uma troca de dados permanente e 

periódica de pacotes entre dois dispositivos; a conexão é privada que pode ser 

protegida com provisões de segurança. A principal característica inovadora do 

BLE, em comparação com o Bluetooth clássico e outras tecnologias sem fio, é o 

baixo consumo de energia. A Bluetooth SIG afirma que o BLE tem um consumo 

de corrente, em média, entre 1,5 e 2 vezes menor que as tecnologias sem fios 

concorrentes [35]. 
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O foco ao aplicar essa tecnologia é tornar a bateria do dispositivo ainda 

mais duradoura, além de reduzir o custo do dispositivo que não precisará de uma 

antena personalizada para comunicação, já que módulos de BLE são facilmente 

encontrados, e a maioria dos smartwatchs e smartphones já possuem 

compatibilidade com o a tecnologia. 

3.3 Aplicativo LifeSenior (Concentrador) e LifeSenior Cloud 

O aplicativo LifeSenior recebe dados do dispositivo vestível, e repassa os 

mesmos para o algoritmo de aprendizagem de máquina, responsável por 

classificar quedas e atividades diárias. O algoritmo também é responsável por 

controlar o consumo de energia do relógio, ajustando as solicitações de dados, 

de forma que a janela de coleta de dados se adapte para coletar com mais ou 

menos frequência. Tanto a versão do aplicativo para o idoso quanto a versão do 

aplicativo para o cuidador/familiar apresenta dados dos sinais vitais e indica 

alarmes de emergências. Porém, apenas o aplicativo concentrador é 

responsável pelo processamento de dados, recebendo e enviando comandos 

para o relógio, assim como comunicando com o LifeSenior Cloud, e com a versão 

do aplicativo do cuidador/familiar. 

De forma geral, o aplicativo atua localmente, porém, periodicamente tem 

seu modelo matemático atualizado mediante dados do aprendizado da rotina do 

idoso, seus feedbacks referentes a quedas e emergências bem como sinais 

vitais coletados. Esses dados são periodicamente encaminhados ao LifeSenior 

Cloud, onde o algoritmo de machine learning passa por um novo treinamento, 

com dados atualizados que servem para refinar o sistema de detecção de 

quedas e atividades diárias. 

A Figura 9 ilustra algumas telas do aplicativo versão de usuário, ou seja, 

do idoso e a Figura 10 apresenta telas do aplicativo versão do cuidador. 
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Figura 9. Telas do aplicativo LifeSenior – Versão Paciente (Fonte: Projeto 
LifeSenior). 

 

Figura 10. Telas do aplicativo LifeSenior – Versão Cuidador (Fonte: Projeto 
LifeSenior). 
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4. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DE TRABALHOS RELACIONADOS 

Como forma de avaliar o cenário da pesquisa em relação a aplicação de 

algoritmos de machine learning foi realizado um mapeamento sistemático da 

literatura, de forma a identificar quais os algoritmos mais considerados na 

identificação de quedas e quais desses alcançam maior eficácia. Sendo assim, 

os três algoritmos que forem mais pesquisados dentro das características do 

projeto LifeSenior serão aplicados ao dataset do projeto, para analisar qual 

apresenta melhores resultados. 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento deste mapeamento 

sistemático e os resultados encontrados, que ajudaram a definir o escopo da 

pesquisa em desenvolvimento. O relato inicia apresentando o contexto da 

pesquisa, algumas considerações iniciais que são importantes para entender o 

processo, seguido do processo em si e da análise dos resultados encontrados. 

4.1 Contextualização da Pesquisa 

O mapeamento sistemático foi focado nas características do LifeSenior, 

considerando o tipo de wearable, onde este é usado e quais sensores possui. 

Sendo assim, o contexto considera estudos primários, que relatem o 

desenvolvimento ou a comparação entre algoritmos de machine learning 

aplicados a detecção de quedas pela interpretação de dados sensoriais; sendo 

considerado, no mínimo um sensor de acelerometria fixado na posição de relógio 

do usuário, ou seja, pulso esquerdo. 

O objetivo principal do mapeamento sistemático da literatura é identificar 

quais algoritmos de machine learning são relevantes quando aplicados a 

detectores de queda. Como esta pesquisa faz parte de um projeto maior, que é 

o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de idosos através de um 

wereable em formato de relógio, não são considerados os artigos que descrevem 

sensores em outros formatos, tais como sensores de pressão e câmeras. 

Tendo em vista essas características, o protocolo do mapeamento 

sistemático foi elaborado, sendo os detalhes apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Definição do protocolo empregado no mapeamento sistemático da 
literatura (Fonte: A autora). 

Parâmetro Descrição 

Questão da pesquisa 
Quais algoritmos de machine learning estão sendo considerados no 
desenvolvimento de detectores de queda? 

String de busca 
ALL = (fall detection) AND (ALL = (machine learning) OR ALL = 
(deep learning)) AND ALL = (sensors) NOT ALL = (vision) 

Base de dados Web of Science e PubMed 

Critérios de aceitação 
1. Estudos primários 
2. Considerar pelo menos acelerômetro 
3. Ponto de fixação do sensor: pulso esquerdo 

Critérios de exclusão 

1. Estudos secundários 
2. No setup de identificação, consideram sensores externos 

ao usuário 
3. Não deixam claro quais sensores utilizados 
4. Não deixam claro qual algoritmo de ML utilizado 

4.2 Processo 

Através de um brainstorm junto a equipe do projeto LifeSenior foram 

discutidas algumas opções de strings de buscas, por exemplo: (ALL=(fall 

detection) AND (ALL=(machine learning) OR ALL=(deep learning)) AND 

ALL=(sensors) NOT ALL=(vision)); Ou (ALL=(fall detection) AND (ALL=(machine 

learning) OR ALL=(deep learning)) AND ALL=(sensors) NOT ALL=(câmera)); Ou 

ainda (ALL=(fall detection) AND (ALL=(machine learning) OR ALL=(deep 

learning)) AND ALL=(sensors) AND ALL=(wrist) NOT ALL=(vision)). Também foi 

definido junto a equipe do LifeSenior o período de pesquisa a ser considerado, 

sendo definido que seriam selecionados artigos do ano de 2019 até o momento 

da pesquisa. A busca permitiu artigos escritos em inglês ou português; porém, a 

listagem de todos os artigos resultantes foi em inglês. 

As opções de strings foram empregadas na plataforma Web of Science, 

sendo que a string “ALL=(fall detection) AND (ALL=(machine learning) OR 

ALL=(deep learning)) AND ALL=(sensors) NOT ALL=(vision)” apresentou 

melhores resultados - 241 artigos. Os dados dos artigos foram exportados para 

uma planilha, onde o processo de inclusão/exclusão foi realizado. A mesma 

string foi aplicada na plataforma PubMed, como forma de complementar a visão 

geral com posicionamentos mais focados na área da saúde. A pesquisa resultou 

numa relação de 61 artigos, que tiveram seus dados também exportados para a 

planilha, seguindo o mesmo processo de inclusão/exclusão. 
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Como os 302 artigos foram selecionados de duas plataformas diferentes, 

a primeira etapa de exclusão foi retirar da relação os artigos duplicados, 

resultando em 256 artigos; i.e., existia 46 artigos duplicados. 

A etapa subsequente é referente à leitura dos títulos, aplicando como 

critério de exclusão a eliminação de artigos que tinham em seu título termos 

como survey, review, sensoriamento por câmera, radar ou sensor de pressão. 

Esta etapa removeu 37 artigos, permanecendo 219 artigos para serem avaliados 

nas próximas etapas. Então os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados 

aos resumos e palavras chaves, reduzindo para 121 artigos. Os artigos que não 

apresentavam informações sobre os sensores utilizados para detecção da 

queda, ou o local onde os sensores eram aplicados no corpo do indivíduo, 

passaram para a próxima etapa, junto com os artigos que indicavam o uso de 

sensores de movimento (e.g., acelerômetro e giroscópio) aplicados ao pulso. 

Como última etapa do mapeamento sistemático, foram lidos os resultados 

e as conclusões dos artigos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, e 

identificando o tipo de sensor e sua posição no corpo do usuário. Dentre esses 

artigos, foram selecionados os que não deixavam claro a posição do sensor no 

corpo do usuário, com o objetivo de avaliar se uma leitura detalhada do conteúdo 

do artigo permitiria inferir o posicionamento do sensor. 

A conclusão do mapeamento sistemático resultou em 57 artigos, que 

foram lidos e considerados para a realização do trabalho aqui proposto. 

4.3 Descrição dos Resultados 

A posição pulso esquerdo é descrita nos artigos de várias formas, desde 

nomeando o wearable, como por exemplo, watch, bracelet, wrist band como 

também descrevendo o local em si, como wrist. Identificamos que os sensores 

foram posicionados no pulso do usuário em 24 artigos, dentre os 57 selecionados 

para a leitura completa; estes artigos estão listados na Tabela 4. Adicionalmente, 

Estes 24 artigos foram considerados na avaliação de algoritmos de machine 

learning, resultando nos dados apresentados no gráfico da Figura 11. 
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Tabela 4. Conjunto de artigos selecionados no mapeamento sistemático dos 
trabalhos relacionados (Fonte: A autora). 

Ref Ano Título Editora 

[36] 2019 Deep Learning and Change Detection for Fall Recognition Springer 

[37] 2019 
Accelerometer-Based Human Fall Detection Using Convolutional Neural 
Networks 

MDPI 

[38] 2019 
Using Machine Learning Techniques to Optimize Fall Detection 
Algorithms in Smart Wristband 

IEEE 

[11] 2019 A Highly Reliable Wrist-Worn Acceleration-Based Fall Detector IEEE 

[39] 2019 Analysis of Contextual Sensors for Fall Detection IEEE 

[40] 2019 
Fall Detection Using Kinematic Features from a Wrist-Worn Inertial 
Sensor 

IEEE 

[41] 2020 
Detection of Gait Abnormalities for Fall Risk Assessment Using Wrist-
Worn Inertial Sensors and Deep Learning 

MDPI 

[42] 2020 
Deep Learning Based Fall Detection Algorithms for Embedded Systems, 
Smartwatches, and IoT Devices Using Accelerometers 

MDPI 

[43] 2020 
Cluster-Analysis-Based User-Adaptive Fall Detection Using Fusion of 
Heart Rate Sensor and Accelerometer in a Wearable Device 

IEEE 

[44] 2020 
Assessing the Feasibility of Augmenting Fall Detection Systems by 
Relying on UWB-Based Position Tracking and a Home Robot 

MDPI 

[45] 2020 
A cross-dataset deep learning-based classifier for people fall detection 
and identification 

Elsevier 

[46] 2020 Hardware-Based Hopfield Neuromorphic Computing for Fall Detection MDPI 

[47] 2020 
Comparative Analysis of Real-Time Fall Detection Using Fuzzy Logic Web 
Services and Machine Learning 

MDPI 

[48] 2020 
Wearable Computing with Distributed Deep Learning Hierarchy: A Study 
of Fall Detection 

IEEE 

[49] 2020 FPGA-based Edge Inferencing for Fall Detection IEEE 

[50] 2020 
Evaluation of Feature Engineering on Wearable Sensor-based Fall 
Detection 

IEEE 

[51] 2020 
Pre-Impact Fall Detection with CNN-Based Class Activation Mapping 
Method 

MDPI 

[52] 2020 
Hierarchical Coherent Anomaly Fall Detection Low Bandwidth System 
with Combination of Wearable Sensors for Identifying Behavioral 
Abnormalities 

IEEE 

[53] 2020 
Automated Development of Custom Fall Detectors: Position, Model and 
Rate Impact in Performance 

IEEE 

[54] 2021 
A Machine Learning Multi-Class Approach for Fall Detection Systems 
Based on Wearable Sensors with a Study on Sampling Rates Selection 

MDPI 

[55] 2021 
DeepFoG: An IMU-Based Detection of Freezing of Gait Episodes in 
Parkinson's Disease Patients via Deep Learning 
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Figura 11. Tipo e quantidade de algoritmos de machine learning encontrados 
nos trabalhos relacionados (Fonte: A autora). 

4.4 Análise dos Resultados 

A partir da análise dos resultados foram definidos três algoritmos para 

serem avaliados com o projeto LifeSenior. Foram considerados os algoritmos de 

forma individual, ou seja, contabilizados individualmente, mesmo que fossem 

usados em conjunto com outro algoritmo. Sendo assim, os algoritmos mais 

citados estão apresentados no gráfico da Figura 12. 

 

Figura 12. Algoritmos de machine learning mais citados nos trabalhos 
relacionados (Fonte: A autora). 

Definimos que os três algoritmos de machine learning mais citados no 

mapeamento sistemático da literatura seriam analisados para serem 

empregados no projeto LifeSenior. Sendo assim, os algoritmos que empregam 
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rede neural convolucional, em inglês Convolutional Neural Network (CNN) e 

redes de memória de curto longo prazo, em inglês Long Short-Term Memory 

(LSTM), ocuparam a primeira e segunda posição, respectivamente. Em terceiro 

lugar ficaram os algoritmos que utilizam máquina de vetor de suporte, em inglês 

Support Vector Machine (SVM) e os que combinam CNN e LSTM. Para 

desempatar, a equipe do projeto LifeSenior considerou as diferenças entre os 

algoritmos que empregam SVM e que combinam CNN com LSTM, optando pelo 

último, e assim poder aprofundar e refinar ainda mais a análise. 

De modo geral os algoritmos relatados levam em consideração os dados 

de sensores de movimento, sejam eles de acelerômetros ou complementados 

com giroscópios, barômetros e/ou magnetômetros. O objetivo dessa pesquisa é 

avaliar os algoritmos selecionados, considerando sim os dados do acelerômetro, 

mas avaliar o quanto os outros sinais, tanto de movimento quanto vitais 

impactam na identificação de queda. 
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5. TRABALHO PROPOSTO 

A partir dos resultados do mapeamento sistemático a proposta desse 

trabalho é o desenvolvimento de um algoritmo capaz de detectar quedas, com 

alta assertividade e pouquíssimos alarmes falsos. Os algoritmos de machine 

learning CNN e LSTM, que foram selecionados no mapeamento sistemático, 

serão implementados e testados em ambiente simulado, utilizando dados de 

datasets públicos contendo registros de quedas através de diversos sensores. 

Em conjunto a isso, o grupo LifeSenior está criando seu próprio dataset, com 

dados dos sensores que foram determinados na arquitetura ideal do dispositivo 

vestível, esse servirá como último validador dos algoritmos que serão 

implementados. Os algoritmos serão avaliados em relação à sensibilidade, 

especificidade, acurácia. 

Para realização dos testes e validação dos algoritmos, o grupo 

desenvolveu um ambiente simulado que emula o dispositivo vestível e o 

concentrador. As próximas seções descrevem como será realizado o tratamento 

dos dados, como funcionará o ambiente simulado, e como está o 

desenvolvimento deste trabalho. 

5.1 Dataset 

Dataset é um conjunto de dados coletados, armazenados e, em alguns 

casos, disponibilizados de forma pública, tendo como objetivo criar material em 

ambiente controlado para determinar padrões para compreensão e estudo. 

A criação de um dataset para registro de atividades humanas e sinais 

vitais acontece em ambiente controlado, onde as ações a serem monitoradas 

são realizadas de forma intencional. Os sensores escolhidos são posicionados 

no corpo de um voluntário com a intenção de registrar os sinais coletados por 

aquele ponto de vista. Por exemplo, o interesse no Projeto LifeSenior são dataset 

com dados coletados do pulso do voluntário. A ação (atividades diárias, quedas, 

sinais vitais, etc) são monitoradas por um tempo pré-determinado, com uma 

frequência de amostragem, também pré-determinada. Então os dados desses 

registros são organizados de forma a relacionar a medida coletada do sensor 

com um ponto do tempo. 
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Nesse trabalho, para testar os algoritmos, será necessária a seleção de 

datasets que contenham registros de diferentes tipos de quedas, com uma ampla 

quantidade de pacientes de diferentes biotipos e idades. Infelizmente, durante a 

realização do mapeamento sistemático pouco se identificou de datasets que 

cruzassem informações de sensores de movimento com sinais vitais. 

Inicialmente serão selecionados datasets que contenham minimamente 

informações de quedas registradas através de um acelerômetro fixado no pulso. 

Por conta dos datasets possuírem uma variação no formato de apresentação 

dos dados, os datasets selecionados passarão por uma aplicação que irá 

padronizá-los, seguindo um protocolo específico pensado para o Projeto 

LifeSenior. Dessa forma, os dados serão separados por vírgula e armazenados 

em um arquivo do tipo “.csv”. Cada arquivo de sinal estará nomeado segundo o 

formato abaixo: 

 
VX_YYY_Z_K_DD_MM_AA_HH_MM.csv 

• VX é o indicador sequencial de voluntário; i.e., V1, V2, ... Desta forma, é 

possível organizar os arquivos entre cada voluntário e ao mesmo tempo 

manter anonimizado; 

• YYY é o indicador de tipo de movimento executado, sendo considerado 

(AVD) para atividade diária, (PDE) para perda de equilíbrio e (QUD) para 

representar uma queda; 

• Z é o tipo de marcha dinâmica, classificada em oito possibilidades: 

A. Marcha em superfície plana, em velocidade normal por 6 metros; 

B. Mudança na velocidade da marcha entre Normal, Lento e Rápido; 

C. Marcha com rotação horizontal da cabeça para Direita, Esquerda 

e Frente; 

D. Marcha com movimentos verticais da cabeça para Cima, Baixo e 

Frente; 

E. Marcha e rotação implicando virar e parar para a direção oposta; 

F. Passar por cima de obstáculo; 

G. Andar ao redor de obstáculo em movimento do tipo oito; 

H. Subir e descer degraus; 

• K é o tipo de simulação de movimento, que é classificado em 15 tipos: 

1. Parado, sem movimentação; 
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2. Caminhando em linha reta por 10 metros; 

3. Levantando e sentando na cadeira, implicando realizar o 

movimento completo de sentar em um assento de 

aproximadamente 50 cm de altura, aguardar 30 segundos e 

levantar do assento ficando novamente ereto; 

4. Partindo de uma postura ereta, realizar o movimento de 

agachamento até se apoiar sobre os calcanhares, aguardar 30 

segundos e retornar à posição ereta. 

5. Realizar o movimento completo de deitar com a face para cima, 

em uma cama de aproximadamente 40 cm de altura, aguardar 30 

segundos e levantar da cama ficando novamente ereto; 

6. Realizar o movimento completo de sentar em um assento de 

aproximadamente 50 cm de altura, aguardar 30 segundos e ao 

levantar, simular a perda de equilíbrio para frente e finalizar o 

movimento ereto; 

7. Realizar o movimento de sentar em um assento de 

aproximadamente 50 cm de altura, simulando perda de equilíbrio 

devido à transferência de peso incorreta ao assento e finalizar o 

movimento ereto; 

8. Estando inicialmente parado, realizar uma troca de direção de 

180° e, ao final, simular a perda de equilíbrio para o lado e finalizar 

o movimento ereto; 

9. Estando inicialmente parado, movimentar-se para buscar um 

objeto no chão e ao final simular a perda de equilíbrio para frente, 

finalizando o movimento ereto; 

10. Caminhando, simular a colisão dos membros inferiores com um 

obstáculo (anteparo 10 cm × 15 cm), na sequência, simular o 

movimento de queda em colchão; 

11. Caminhando, simular o escorregamento para frente, na 

sequência, simular o movimento de queda em colchão; 

12. Parado, relaxar os membros inferiores para simular uma queda 

em colchão; 

13. Assistir televisão; 

14. Comer batatas fritas; 
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15. Escovar os dentes; 

16. Lavar as mãos; 

17. Digitar no teclado; 

18. Esfregar o chão; 

19. Varrer; 

• DD é o dia da coleta dos dados; 

• MM é o mês da coleta dos dados; 

• AA é o ano da coleta dos dados; 

• HH é a hora da coleta dos dados; 

• MM é o minuto da coleta dos dados; 

Buscará se identificar a taxa de amostragem e normalizá-la em 64Hz. 

Sendo que o tempo mínimo considerado de registro será de 1min. O dataset 

LifeSenior será implementado dentro do mesmo padrão para ser utilizado no 

ambiente simulado. No corpo do arquivo, os dados serão organizados conforme 

ilustra a Tabela 5. Esses dados serão usados para treinar e testar os algoritmos, 

avaliando sensibilidade, especificidade e acurácia. 

Tabela 5. Organização das colunas no arquivo padronizado LifeSenior (Fonte: 
Projeto LifeSenior). 

Coluna Descrição 

1 Base de tempo [ms] 

2 Aceleração no eixo x [m/s2] 

3 Aceleração no eixo y [m/s2] 

4 Aceleração no eixo z [m/s2] 

5 Atividade eletrodérmica [uS] 

6 Intervalo entre batidas [ms] 

7 Temperatura [oC] 

5.2 Ambiente Simulado 

O objetivo final do projeto LifeSenior é ter o sistema funcional físico, 

composto pelo dispositivo vestível e demais componentes descritos no Capítulo 

3 e detalhados na Figura 7. Todavia, para acelerar e validar as etapas científicas 

deste projeto, foi proposto a implementação de um ambiente que simula os 

principais componentes que fazem parte do projeto LifeSenior. Este ambiente de 

simulação, está ilustrado na Figura 13, permite simular as etapas de recepção 
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de eventos provenientes dos sensores posicionados no dispositivo vestível 

(simulador wearable), bem como a interpretação destes eventos, por parte dos 

algoritmos de machine learning, posicionados no concentrador (simulador APP 

concentrador). Adicionalmente, os comandos provenientes do concentrador 

podem ser avaliados e seus efeitos em relação à redução do consumo de 

energia do wearable, bem como a variação dos eventos que são transmitidos do 

wearable para o concentrador – conforme comandos do concentrador. 

 

Figura 13. Arquitetura do ambiente de simulação do projeto LifeSenior (Fonte: a 
autora). 

O simulador wearable é alimentado com os dados dos datasets 

previamente selecionados e padronizados, e sua taxa de amostragem é 

adequada com os comandos de energia vindos do concentrador, sendo esta taxa 

maior em caso de detecção de riscos, e menor em caso de situações normais. 

Como os datasets têm informações temporais o simulador do wearable pode 

repassar para o simulador do concentrador os tempos precisos que os eventos 

ocorrem, de forma a ter uma avaliação como se fosse um idoso sendo 

monitorado. Periodicamente, o concentrador pode se comunicar 

automaticamente com a LifeSenior Cloud e realizar um novo treinamento da rede 

neural, com os novos dados registrados pelo wearable, atualizando os pesos da 

rede neural. Esse comando também poderá ser feito de forma manual pelo 

operador do simulador. 

A implementação do ambiente simulado é composta por duas 

aplicações/módulos desenvolvidas em Python. Uma aplicação implementa o 
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funcionamento do wearable, recebendo dados dos datasets e realizando a 

comunicação com o aplicativo concentrador - envio destes dados e recepção de 

comandos. A outra aplicação implementa o aplicativo concentrador, que recebe 

dados do wearable, insere no algoritmo de machine learning, e assim detecta 

quedas, situações de risco e atividades diárias. Conforme os eventos 

detectados, o concentrador envia comandos para o wearable. Salienta-se que 

para este trabalho, o objetivo é apenas identificar quedas, não sendo necessário 

explorar as demais identificações, bem como comandos para o dispositivo 

vestível. 

A comunicação entre o wearable e o aplicativo concentrador no ambiente 

real acontece via BLE, no simulador ela é realizada via protocolo TCP. Em 

ambos os módulos é possível ver em tempo real o dado que está sendo 

enviado/recebido, bem como os comandos. A Figura 14(a) apresenta a primeira 

versão da tela da aplicação que simula o wearable, enquanto que a Figura 14 

(b) ilustra a primeira versão da tela da aplicação que simula o concentrador. 

  

(a) (b) 

Figura 14. Telas das aplicações que simulam o wearable e o concentrador do 
projeto LifeSenior (Fonte: Projeto LifeSenior). 

Na versão atual das aplicações desenvolvidas em Python, o módulo de 

comunicação ainda não foi implementado. Para a versão do concentrador falta 
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implementar o módulo de upload do modelo matemático para o algoritmo que 

será simulado, bem como a tela com os índices de resultados. 

5.3 Andamento do Trabalho 

Na primeira etapa desse projeto realizou-se uma revisão de trabalhos 

relacionados no formato de um mapeamento sistemático da literatura, a fim de 

identificar quais os algoritmos de machine learning estão sendo mais 

pesquisados dentro dos requisitos que a arquitetura LifeSenior determina. 

Dentro dos artigos selecionados, muitos apresentavam base teórica sólida, 

servindo também para entender como funcionam as tecnologias aplicadas 

dentro da arquitetura definida no LifeSenior. Estes também serviram como fonte 

de informação e fonte de outras literaturas que ajudaram no desenvolvimento 

desse documento. 

O próximo passo é realizar um aprofundamento dentro da teoria de cada 

um dos algoritmos selecionados, entendendo seu layout e sua parametrização, 

para assim, tirar dele o melhor resultado possível. Nessa etapa também serão 

analisados os dados dos datasets, buscando padrões e procurando entender o 

cenário fisiológico subjacente à uma queda. Subsequentemente, será realizada 

uma análise dedicada a entender o quanto cada um dos sensores afeta a 

detecção de quedas em geral, de forma a permitir o controle energético do 

wearable de forma seletiva, desligando/ligando sensores conforme seus pesos 

de importância e consumo de energia e bateria disponível. 

O projeto LifeSenior possui um relógio de estudo e monitoramento de 

sinais vitais criado pela Analog Devices e apresentado na Figura 15. O relógio 

contém um acelerômetro, um sensor de ECG, um sensor de PPG e um sensor 

de EDA [59]. O relógio está sendo usado para gerar uma base de dados própria, 

para validação dos algoritmos selecionados. 
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Figura 15. Wearable fornecido pela Analog Devices (Fonte: [59]). 
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