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RESUMO 
 

 

 

O processo de medicamentos dentro de um hospital é um assunto que a anos vem 
sendo questionado por profissionais da saúde. A Farmácia Hospitalar, desde os 
hospitais primitivos, tem no método de distribuição de medicamentos um dos mais 
importantes pontos entre suas atividades. Em estudos realizados já foi observado 
que a necessidade de enviar o carrinho de medicamentos à farmácia para que 
rapidamente sejam dispensados, exige que os profissionais executem de forma 
muito rápida a atividade de separação dos medicamentos e da elaboração das 
etiquetas, o que pode acarretar erros nesse processo. Muitas vezes, nas etiquetas 
elaboradas não constam informações do paciente como a identificação do setor, o 
nome e o número do leito, mas apenas o andar. Desta maneira, os dados não são 
suficientes, pois trocas envolvendo esses destinatários (pacientes, leitos e setores), 
ocorrem com bastante frequência. Nos sistemas hospitalares atuais, em que as 
instalações físicas são maiores e o número de pacientes na ordem dos milhares, 
esse problema tornou-se mais complexo. Os hospitais têm modernizado os seus 
sistemas de trabalho, introduzindo novas tecnologias que visam sua racionalização, 
economia de mão de obra, melhor relação custo/benefício, e melhoria contínua da 
qualidade na prestação de serviços. O uso das novas tecnologias implica em 
vantagens como a redução da possibilidade de erros de medicação, garantia da 
qualidade, melhora da eficácia. Visando a automatização desses serviços, é 
proposto neste trabalho um protótipo de carro autodirigível capaz de locomover-se 
sobre um percurso predefinido de forma autocontrolada. O mesmo deverá ainda 
mostrar num display montado sobre ele, as informações do paciente como setor, o 
nome, número do leito, especificação do medicamento e a sua dosagem. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Medicamentos. Controle. Processador. Processos automatizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The process of medication in a hospital is an topic that has been questioned for 
years by health professionals. The hospital pharmacy from primitive hospitals have in 
the method of distribution of drugs one of the most important points from your 
activities. In studies it has been observed the necessity to send the medication car to 
the pharmacy to be dispensed quickly requires that professionals perform very fast 
separation of the activity of drugs and the preparation of labels, which can cause 
mistakes in this process. Often, in the labels are not included in the elaborate patient 
information such as the identification of the sector, the name and bed number, but 
only the floor. In this way, the informations are not sufficient because these 
exchanges involving recipients (patients, beds and sectors) always happen. In 
today's hospital systems, physical facilities that are larger and the number of patients 
in the thousands, this problem has become more complex. Hospitals have been 
modernized their systems work, introducing new technologies to their rationalization, 
labor savings, improved cost / benefit ratio, and continuous quality improvement in 
service delivery. The use of new technology involves benefits such as reducing the 
possibility of medication errors, quality assurance, improved efficacy. Aimed at 
automation of these services, is proposed in this paper a prototype autodirigível car 
capable of getting on a predefined path of self-controlled manner. The report will also 
show a display mounted on it, as patient information industry, the name, bed number, 
specification of the drug and its dosage. 
 
 
 
Keywords: Drugs. Control. Processor. Automated Process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção serão explicitados os objetivos, motivações e justificativas do 

presente trabalho. Além de uma breve descrição da metodologia de pesquisa e 

desenvolvimento e organização da tese.  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Por décadas, discussões têm ocorrido entre médicos, enfermeiros e técnicos 

em saúde sobre o papel e importância destes, no acesso e distribuição de 

medicamentos. Esse processo já era de difícil administração nos primórdios, com 

hospitais pequenos. Nos sistemas hospitalares atuais em que as instalações físicas 

são maiores, e o número de pacientes na ordem dos milhares, esse problema 

tornou-se mais complexo. Nas últimas décadas do século passado, assiste-se ao 

surgimento de metodologia e procedimentos físicos para a automação do processo 

de distribuição de medicamentos.  Assim, neste trabalho objetiva-se a construir um 

protótipo distribuidor automatizado de medicamentos de baixo custo, utilizando 

processador Arduino para o sistema de controle principal e um conjunto de 

sensores. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Propor um sistema que contribua para a melhoria do sistema de distribuição 

de medicação através de um processo automatizado da distribuição destes. Na fase 

embrionária, o sistema baseia-se na construção de um protótipo de carro 

mecanizado que percorra uma instalação hospitalar por andares e salas de 

enfermaria para a entrega de medicamentos aos responsáveis desses setores de 

atendimentos e/ou aos pacientes nos leitos, dependendo da estrutura de distribuição 

utilizada em determinado contexto hospitalar. 

O protótipo de carro a ser construído deverá ser autônomo, deslocar-se sem a 

intervenção humana, isto é, um veiculo motor auto-controlado, que se desloque 
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mediante um traçado previamente estabelecido e que tenha a capacidade de prever 

obstáculos no seu trajeto. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nos hospitais, os mecanismos de distribuição de medicamentos possuem um 

ciclo complexo que passa por várias etapas. O sistema de distribuição de medicação 

é constituído de etapas que começam na prescrição, passando pela dispensação e 

distribuição até a administração do medicamento ao paciente. Com o aumento de 

número de agentes de um sistema, a probabilidade das operações de cada etapa 

ocorrer com sucesso vem diminuindo. 

Todas as etapas dependem de vários profissionais da área de saúde e estão 

diretamente interligadas e suas ações podem interferir no comportamento do 

conjunto. Assim, a prescrição é de responsabilidade do médico, a dispensação e 

distribuição do medicamento estão sob a responsabilidade do farmacêutico, e a 

preparação e a administração dos medicamentos, bem como o monitoramento das 

reações do paciente são responsabilidades do enfermeiro (Cassiani, 2004 e Wilson, 

2004). 

No sistema de medicação, os insumos são representados pelos pacientes e 

as informações acerca da terapia medicamentosa; o processo está relacionado à 

prescrição, dispensação, distribuição e administração de medicamentos; o resultado 

envolve os pacientes medicados com eficácia e o tratamento seguro; a 

realimentação do sistema, os relatórios e as informações geradas. O ambiente 

abrange o conjunto de fatores e de condições que influenciam esta prática fazendo 

com que o sistema se reajuste (Cassiani, 2004). 

No trabalho de Oliveira & Melo (2011) foi observado na enfermaria que a 

necessidade de enviar o carrinho de medicamentos à farmácia para que nas 

próximas 24 horas sejam dispensados, exige que os técnicos executem de forma 

muito rápida a atividade de separação dos medicamentos e da elaboração das 

etiquetas, o que pode acarretar erros neste processo, de conseqüências 

imprevisíveis. Ressalta-se que nas etiquetas elaboradas muitas das vezes não 

constam à identificação da enfermaria, o nome do paciente, e o número do leito, mas 
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apenas o andar. Desta maneira, os dados não são suficientes, pois trocas 

envolvendo esses destinatários (pacientes, leitos e enfermarias), ocorrem com 

bastante frequência.  

Na atualidade brasileira, ainda é necessário que um funcionário locomova os 

carros existentes em alguns sistemas de distribuição de medicamentos ou leve-os 

na mão. Visando a automatização desses serviços, nesse trabalho propõe-se um 

protótipo de carro autodirigível capaz de locomover-se sobre um percurso 

predefinido de forma autocontrolada. Outro aporte do protótipo proposto é que o 

mesmo deverá mostrar num display montado sobre este, a informação 

correspondente ao setor (enfermaria), o nome do paciente, o número do leito do 

paciente, e a especificação do medicamento e a sua dosagem.  

  

1.3 METODOLOGIA 

 

O Este trabalho, iniciou-se com o levantamento bibliográfico sobre os 

sistemas de distribuição de medicamentos existentes no Mundo, e deu-se 

importância, um foco particular aos hospitais brasileiros, visando adaptar os 

processos automatizados à distribuição dos medicamentos. Assim, a concepção e a 

implementação desse protótipo divide-se em duas etapas, abaixo apresentadas. 

A primeira etapa será constituída da construção da estrutura do carro que  

será energizado por uma bateria de 9 Volts e preveem a inclusão de certos números 

de servos motores de rotação de acordo com o modelo do carro, a inclusão de 

sensores de linha e de presença e de um processador baseado na arquitetura AVR 

denominado Arduino.  Os sensores de linha e de presença são usados para 

acompanhar os percursos definidos e verificar a presença de obstáculos que 

impeçam o deslocamento, enquanto o microcontrolador Arduino é utilizado para 

aglutinar todos os componentes eletrônicos do protótipo, toda essa fase está sendo 

feito ao nível de especificação do hardware.   

A segunda parte é destinada para implementação física dos componentes 

eletrônicos tais como: os sensores, o leitor RFID para ler as tags,  a  codificação do 

sistema mediante o controle efetuado no microcontrolador Arduino e que permitirá 

que as informações pertinentes da distribuição sejam visualizadas pelo display. 
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Simultaneamente, um Buzzer será acionado pelo microcontrolador para avisar a 

chegada do carro em cada destino, nesse momento o carro aguarda um tempo 

especificado, antes de prosseguir a sua rotina. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo distribuídos da seguinte 

maneira:  

O primeiro Capítulo, ou seja, a introdução, contém os objetivos e justificativas, 

metodologia e organização do trabalho. 

O Capítulo 2 refere-se a revisão bibliográfica, ou referencial teórico, sobre os 

sistemas de distribuição de medicamentos existentes, bem como as tecnologias 

utilizadas nesses procedimentos. Ao final desse capítulo faz-se uma breve 

apresentação do conceito de sistema eletrônico. 

O Capítulo 3 aborda o detalhamento das características, vantagens e 

funcionamento dos componentes que serão utilizados na montagem do protótipo. 

O Capítulo 4  é  apresentado o protótipo proposto neste trabalho. 

O Capítulo 5 tratará do cronograma de execução do projeto visando sua 

continuação no Trabalho de Conclusão de Curso 2. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A distribuição e/ou dispensação de medicamentos realizada aos pacientes 

hospitalizados constitui-se como uma das mais importantes etapas que caracteriza a 

Farmácia Hospitalar, como um importante setor de apoio logístico de um hospital. 

A Farmácia Hospitalar tem no método de distribuição de medicamentos um 

dos mais importantes pontos entre suas atividades (Brasil, 1994). Os sistemas de 

distribuição envolvem o trajeto do medicamento até o paciente e a forma como os 

mesmos são separados, organizados e disponibilizados pelos serviços hospitalares 

para a administração de pacientes (Gomes, 2003). 

Existem três principais Sistemas de Distribuição de Medicamentos: Sistema 

de Distribuição Coletiva, Sistema de Distribuição por Prescrição Individualizada e 

Sistema de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU)  (Gomes, 2003). 

O Sistema de Distribuição Coletiva é um dos primeiros sistemas implantados 

nas instituições hospitalares, onde as solicitações de medicamentos são feitas pelos 

setores e a dispensação é feita em suas embalagens originais (Gomes, 2003). As 

principais desvantagens deste sistema são as perdas econômicas devido à falta de 

controle, incremento de atividades do pessoal de enfermagem, facilidade de acesso 

aos medicamentos por qualquer pessoa (Brasil, 1994). Proporciona ainda o aumento 

de incidência de erros na administração, facilidade de desvios, falta de planejamento 

por parte do hospital. Os gastos com medicamentos são altos e não há uma 

padronização mínima de medicamentos. 

No Sistema de Distribuição por Prescrição Individualizada é feita a 

dispensação por meio da prescrição por paciente. Entre suas vantagens, destacam-

se: facilidade de estornos de medicamentos à Farmácia, redução do tempo do 

pessoal da enfermagem com as atividades com medicamentos, maior controle e 

melhor rastreabilidade dos produtos dispensados (Gomes, 2003). 

O sistema apresenta ainda algumas desvantagens como a permissão de 

erros de dispensação e administração dos medicamentos, não permite controle total 

sobre as perdas de medicamentos (Gomes, 2003). 

No SDMDU a solicitação de medicamentos é realizada a partir da prescrição 

ou por algum tipo de sistema informatizado, e a administração ao paciente é feita 



18 

 

diretamente de sua embalagem unitarizada (Brasil, 1994). Apresenta menor 

incidência de erros e possui como fundamento distribuir o medicamento certo, para o 

paciente certo, na posologia, via de administração e horários certos. 

Os resultados de vários estudos comprovaram que a Dose Unitária é capaz 

de reduzir a incidência de erros de medicação, custo dos medicamentos, as perdas 

e os furtos dos mesmos, melhorar o aproveitamento dos profissionais envolvidos e o 

nível de assistência oferecido ao paciente internado. Estes resultados fizeram a 

American Society of Hospital Pharmacists, preconizar o uso da Dose Unitária em 

hospitais americanos. Apesar disso, são raros os hospitais brasileiros que o adotam 

devido o aumento do custo e dificuldade de implantação em um hospital (Fig.1) 

(Almeida, 2010). 

 

Figura 1. Comparação entre os Sistemas de Distribuição de Medicamentos (Almeida, 

2010).  

As principais causas de erros de dispensação são a sobrecarga de trabalho, a 

distração durante a execução das rotinas operacionais e área inadequada ou 
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incompatível com as atividades desenvolvidas. A desconsideração do fator humano 

leva a erros durante o processo de medicação de um paciente. Entre esses erros 

estão a omissão de distribuição de medicamentos, a dispensação ou interpretação 

inadequada da prescrição. A Farmácia Hospitalar deve desenvolver processos de 

controle de qualidade levando em consideração as características do medicamento, 

como rotulagem, prescrição e administração (Kohn, 1999). 

A padronização, a provisão adequada e implantação de sistemas 

informatizados para controle de estoque e dispensação são ações que podem 

reduzir ou eliminar erros no processo de administração de medicamentos (Almeida, 

2010).  

Nos últimos anos, os hospitais têm modernizado os seus sistemas de 

trabalho, introduzindo novas tecnologias que visam sua racionalização, economia de 

mão de obra, melhor relação custo/benefício, e melhoria contínua da qualidade na 

prestação de serviços. Quanto à distribuição dos medicamentos, existe a 

necessidade de adaptação aos novos conceitos de trabalho. O uso da tecnologia 

contribui para a consolidação de uma visão mais crítica dos mecanismos e 

processos de busca pela informação. Utilizando as novas tecnologias, reduz-se a 

possibilidade de erros de medicação, garantindo a qualidade, melhorando a eficácia 

(Almeida, 2010).  

Surgem nos hospitais a distribuição individual diária em dose unitária 

associada à prescrição informatizada, o que permite um rápido acesso ao perfil 

terapêutico do doente e uma melhor intervenção farmacêutica, utilizando 

equipamentos semi-robotizados que preparam a separação da medicação para cada 

doente. Implantar um sistema de dispensação de medicamentos seguro, organizado 

e eficiente é essencial para a redução de custos e para assegurar que a prescrição 

médica seja cumprida. Um sistema de dispensação apropriado é um aliado 

importante na prevenção e na redução dos erros de medicação, uma vez que 

diminuem as oportunidades de erros durante a dispensação das doses na Farmácia 

(Anacleto et al, 2005). 

Novas tecnologias como prescrição eletrônica, código de barras, Personal 

Digital Assistants (PDA), tecnologia wirelless, Global Positioning System (GPS),  

equipamentos para fracionamento, Identificação por Rádio Frequência (RFID), 

sistemas de distribuição, gabinetes automatizados, unidades centrais de 
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dispensação – robôs e códigos de barras – já estão sendo utilizadas em instituições 

hospitalares e introduzidos cada vez mais no contexto dos profissionais de saúde 

(Almeida, 2010). 

Um sistema eletrônico é um conjunto de circuitos formados por dispositivos 

eletrônicos que interagem entre si para obter um resultado. Uma forma de entender 

os sistemas eletrônicos consiste em dividi-los em entradas, saídas e processamento 

de sinais, conforme a Fig. (2). 

As entradas são sinais provenientes de sensores eletrônicos ou mecânicos 

(em forma de temperatura, pressão, umidade, contato, luz, movimento, ph, etc.) do 

mundo físico e convertidos em sinais de corrente ou tensão. Exemplos de entradas 

são sensores de gás, temperatura, pulsadores, fotocélulas, potenciômetros, 

sensores de movimento (Multilógica Shop, versão 1.0). 

As saídas são atuadores, ou outros dispositivos que convertem os sinais de 

corrente ou tensão em sinais fisicamente úteis como movimento, luz, som, força ou 

rotação, entre outros. Exemplos de saídas são motores, LEDs ou sistemas de luzes 

que acendem automaticamente quando escurece ou um Buzzer que gere diversos 

tons (Multilógica Shop, versão 1.0). 

 

Figura 2. Sistemas Eletrônicos (Multilógica Shop, versão 1.0). 
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3 COMPONENTES DO PROJETO 

 

O protótipo proposto nesse trabalho envolve 
um conjunto de dispositivos eletrônicos, de 
diferentes natureza, isto é, alguns analógicos 
e outros digitais, que serão descritos a 
seguir. 

3.1 ARDUINO 

 

O Arduino é uma plataforma de eletrônica aberta para a criação de protótipos 

baseada em software e hardware livres. Foi concebida para qualquer pessoa 

interessada em criar objetos ou ambientes interativos. O Arduino pode adquirir 

informação do ambiente através de seus pinos de entrada, possibilitando o uso de 

sensores. Além disso, pode atuar no ambiente controlando luzes, motores ou outros 

atuadores (Multilógica Shop, versão 1.0). 

Existem muitos campos de atuação para o controle de sistemas, podendo ter 

aplicações na área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, 

engenharia agronômica, musical, moda e tantas outras. 

O microcontrolador da placa Arduino é programado mediante a linguagem de 

programação Arduino, baseada em Wiring, e o ambiente de desenvolvimento (IDE) 

está baseado em Processing. 

Os projetos desenvolvidos com Arduino podem ser executados mesmo sem a 

conexão a um computador, apesar de que também podem ser feitos comunicando-

se com diferentes tipos de software (como Flash, Processing ou MaxMSP). 

As placas podem ser feitas a mão ou compradas montadas de fábrica. O 

carregamento do software pode ser feito de forma gratuita e os desenhos da placa 

estão disponíveis sob uma licença aberta, podendo ser adaptado às necessidades 

requeridas (Multilógica Shop, versão 1.0).  

3.1.1 Vantagens da utilização  

 

  A plataforma utiliza-se de uma camada simples de software implementada na 

placa, que é um bootloader, e uma interface no computador que utiliza a linguagem 
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Processing, baseada na linguagem C/C++, a qual possui código aberto (open 

source). Através do bootloader dispensa-se o uso de programadores para o chip 

facilitando ainda mais o seu uso uma vez que não exige compiladores ou hardware 

adicional. Neste ambiente de desenvolvimento, são disponibilizadas bibliotecas que 

permitem o interfaceamento com outros hardwares, permitindo o completo 

desenvolvimento de aplicações simples ou complexas em qualquer área (Souza et 

al, 2011). 

A plataforma original, mesmo tendo restrições de memória, possuía grandes 

possibilidades com seis entradas analógicas, 1 UART, I2C, SPI e 6 PWMs. Hoje, na 

mesma linha tem-se modelos que permitem até 16 entradas analógicas, 14 PWMs, 4 

UARTs, e com memória comparável a plataformas complexas como a família ARM.  

A placa Arduino se conecta ao PC através de uma porta USB e disponibiliza 

saídas de tensão DC de 3.3 V, 5 V e 9 V (quando alimentada por fonte externa) e 

que podem ser usadas em circuito auxiliares de baixo consumo, aumentando sua 

versatilidade (Souza et al., 2011). 

 

3.1.2 Arduino Uno R3 

 

Há muitas variantes diferentes do Arduino. A versão mais recente é o Arduino 

Uno. A versão anterior, a popular Duemilanove, é a placa encontrada na vasta 

maioria dos projetos para Arduino. Existem ainda as versões Mini, Nano e Bluetooth 

do Arduino e ainda o Arduino Mega 2560. 

O Arduino mais versátil, mais popular é a versão Arduino Uno (ou seu 

predecessor, o Duemilanove) (Fig. 3). Isso ocorre porque ele utiliza um chip padrão 

de 28 pinos, ligado a um soquete de circuito integrado (CI). Esse sistema é bom para 

o caso de criar algo com um Arduino e depois querer transformar em algo 

permanente. Em vez de utilizar uma placa Arduino relativamente cara, é possível 

simplesmente retirar o chip da placa e colocá-lo em sua própria placa de circuito, em 

seu dispositivo personalizado. Dessa forma se obtém um dispositivo embarcado 

personalizado (McRoberts, 2011). 
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Figura 3. Arduino Uno R3 (McRoberts, 2011) 

1 - Conector USB para o cabo tipo AB 

2 - Botão de reset 

3 - Pinos de entrada e saída digital e PWM 

4 - LED verde de placa ligada 

5 - LED laranja conectado ao pin13 

6 - ATmega encarregado da comunicação com o computador 

7 - LED TX (transmissor) e RX (receptor) da comunicação serial 

8 - Porta ICSP para programação serial 

9 - Microcontrolador ATmega 328, cérebro do Arduino 

10 - Cristal de quartzo 16Mhz 

11 - Regulador de voltagem 

12 - Conector fêmea 2,1mm com centro positivo 

13 - Pinos de voltagem e terra 

14 - Entradas analógicas  
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3.2 SENSORES  

Os sensores possuem um importante papel nos sistemas eletrônicos, pois 

extraem do ambiente as informações necessárias para a determinação da ação a 

ser tomada. Quando se trata de distância, um sensor com um baixo custo e fácil 

interpretação dos dados é o sonar. (Santos et al., 2008). Existe uma vasta gama de 

aplicação de sensores na eletrônica, a natureza dos mesmos depende da sua 

aplicabilidade. Sem perda de generalidades, descreve-se a seguir os tipos de 

sensores a serem utilizados no projeto. 

3.2.1 Sensor Sonar 

 

Constitui-se como um sensor de reflexão que responde a partir da análise do 

retorno da energia transmitida após interação com o objeto a sua frente. Esta 

energia é liberada na forma de ondas ultra-sônicas (tipicamente de 20 a 200 kHz) 

através de elementos denominados de transdutores. 

Existem diversas técnicas para se estimar o módulo da distância de um sonar 

até um objeto ( |             | ) , como as que utilizam a modulação em frequência ou o efeito 

Doppler. Porém, a metodologia mais difundida utiliza o chamado tempo de vôo da 

onda, onde, através do tempo entre a emissão e a recepção da energia, estima-se a 

distância que está localizado o objeto. A Eq. (1) mostra como encontrar essa 

determinação, onde Csom é a velocidade de propagação do som e t é o tempo de 

vôo da onda (Santos et al., 2008). 

 

|             | =  
       

 
         (1) 

 

Após a emissão, a potência da onda se espalha pelo ambiente conforme o 

diagrama de radiação característico do equipamento, diferenciando o alcance 

relativo à posição angular em que se pode detectar um obstáculo. O valor nominal 

deste limite é determinado a partir do ângulo de meia potência δ. Que é a orientação 

angular na qual a potência de radiação diminui 3 dB. Com isso, o espaço que o 

sensor obtém informação pode ser dividido em duas regiões. Região L que é onde 
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pode não haver existência de objetos; Região O que pode conter o objeto detectado. 

A Fig. (4) ilustra essas regiões (Santos et al., 2008). 

 

Figura 4. Regiões que caracterizam o espaço percorrido pelo sonar (Santos et al., 

2008). 

 

Assim, quanto maior o ângulo δ maior a região na qual se pode concluir que 

não existem obstáculos (Santos et al., 2008).  

 

3.2.2 Sensor de RFID 

 

A expressão “Radio Frequency Identification” (RFID), se trata de uma solução 

para os problemas que envolvem a identificação automática de uma infinidade de 

objetos, animais, vegetais ou pessoas, conferindo-lhes uma característica de 

unicidade em relação ao conjunto de elementos conhecidos em um dado contexto. 

Esta unicidade é obtida por meio da leitura de códigos únicos contidos em 

dispositivos eletrônicos implantados fisicamente, nos elementos sobre os quais há o 

interesse de identificação. 

RFID descreve qualquer sistema de identificação automática através de sinais 

de rádio ou variações no campo magnético para a comunicação e armazenamento 

(Glover e Bhatt, 2007). Estes dispositivos são capazes de emitir sinais digitais 

codificados em ondas de rádio, sendo conhecidos como tags (etiquetas). Os 

dispositivos capazes de reconhecê-los são os leitores, havendo a ressalva de que 

“leitores” poderão inclusive gravar dados nas etiquetas, se estas o permitirem. No 
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Brasil é comum o uso de termos como tag e cartão “contactless” denominando 

respectivamente os dispositivos de identificação nas suas formas de etiquetas e 

cartões eletrônicos RFID (Guimarães, 2008).  

Várias características dos dispositivos RFID são únicas, determinando a sua 

aplicabilidade em situações bastante diversas onde outras tecnologias de 

identificação seriam ineficazes ou pouco confiáveis. 

Uma etiqueta de identificação RFID não precisa estar visível para ser lida ou 

escrita. Pode estar encoberta por substâncias diversas, ou mesmo embutida no 

corpo do elemento a identificar. Pode ser encapsulada em grande variedade 

materiais para obter qualquer nível de resistência mecânica e/ou química 

(Guimarães, 2008). 

Etiquetas podem ser lidas ou escritas rapidamente. Mesmo elementos em 

movimento podem ser identificados sem a necessidade de parar para que se realize 

o processo de identificação. Além disso é possível a leitura simultânea de múltiplos 

elementos. Diversas etiquetas, estando ao mesmo tempo sob a influência de um 

único campo eletromagnético, poderão responder ao leitor coordenadamente, com 

auxílio de um protocolo apropriado, o que permite fazer a identificação de diversos 

elementos simultaneamente (do ponto de vista operacional) em uma mesma leitura. 

Uma etiqueta RFID, por operar com rádio-frequência, é lida ou escrita sem 

que se faça contato físico algum com o dispositivo leitor. A distância possível vai 

desde alguns centímetros, com etiquetas sem fonte de energia própria, até um 

pouco mais de um metro, o que é possível especialmente quando possuem fonte de 

alimentação (Guimarães, 2008). 

Etiquetas podem ser de apenas leitura, ou seja, simplesmente emitem o seu 

identificador único para o leitor, mas podem também, dependendo do modelo, ser 

gravadas, podendo ganhar novos códigos para a sua reutilização em outros 

elementos ou ainda manter dados de estado ao longo da vida do elemento que 

identifica. Informações vitais podem ser armazenadas tornando prescindível o 

acesso a uma base de dados, especialmente onde é exigida grande confiabilidade e 

rapidez na obtenção de determinadas informações. 

Mesmo que diversos exemplares idênticos de um objeto sejam identificados 

com etiquetas contendo o mesmo código de produto, cada etiqueta possui 
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adicionalmente um identificador único, podendo, portanto, automatizar a 

recuperação de informações (Guimarães, 2008).  

Os sistemas RFID consistem em tags, leitores e software para processamento 

dos dados. Normalmente, as tags são aplicadas nos itens, muitas vezes como parte 

de uma etiqueta adesiva de código de barras. As tags também podem ser colocadas 

em encapsulamentos resistentes e em cartões de identificação ou pulseiras. Os 

leitores podem ser unidades autônomas sem intervenção humana (como no 

monitoramento de portas de plataformas de carga ou esteiras), integrados a um 

computador móvel para uso portátil, em empilhadeiras ou incorporados a 

impressoras de código de barras (Intermec, 2007). 

 O leitor envia um sinal de rádio que é recebido por todas as tags presentes no 

campo de RF sintonizadas nessa freqüência. As etiquetas recebem o sinal através 

das suas antenas e respondem transmitindo os dados armazenados nelas. A 

etiqueta pode conter vários tipos de dados, entre eles números de série, instruções 

de configuração, histórico de atividades, ou até mesmo temperatura e outros dados 

fornecidos por sensores. O dispositivo de leitura/gravação recebe o sinal da tag 

através da sua antena, o decodifica-o e transfere os dados para o sistema de 

computador através de uma conexão com ou sem fio. O chip e a antena são 

montados para formar o inlay (Fig. 5) (Intermec, 2007). 

 

 

Figura 5. Componentes na tag de RFID (Intermec, 2007). 
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Em seguida, o inlay é encapsulado em outro material para formar uma tag acabada 

ou uma etiqueta (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Tag finalizada (Intermec, 2007). 

O desempenho das etiquetas (tags) varia muito, inclusive em termos de capacidade 

de leitura/gravação, memória e requisitos de energia (Intermec, 2007). 

 

3.2.3 Sensor de linha 

 

A utilização de equipamentos eletrônicos móveis para a exploração de locais 

inseguros para seres humanos vem sendo cada vez mais frequente. Estes 

equipamentos são criados para se comportarem de forma autônoma e responderem 

de acordo com o ambiente em que se localizam sem qualquer intervenção de um 

operador humano. A tecnologia utilizada é, geralmente, bastante complexa e de 

difícil compreensão para pessoas leigas. Para que seja possível construir estas 

máquinas é preciso conhecer diversos blocos funcionais que se comunicam a fim de 

fazer o robô realizar uma determinada tarefa. Os sensores de presença fazem parte 

de um desses blocos, que podem ser utilizados para que o robô desvie de 

obstáculos ou persigam determinados padrões encontrados nos terrenos a serem 

explorados (Laboratório De Eletrônica, 2014). 

Os sensores seguidores de linha são um tipo de sensor de presença. 

Normalmente utilizados em robôs seguidores de linha, sua função é fazer com que o 

robô seja capaz de identificar uma linha desenhada no chão (normalmente uma linha 
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preta sobre um piso branco), seguindo-a até completar um circuito previamente 

desenhado. O mesmo princípio de funcionamento poderia ser utilizado em robôs de 

inspeção que precisam se deslocar de forma autônoma em terrenos que possuem 

padrões em seu piso. Neste caso, bastaria programar o robô para que o padrão 

existente fosse reconhecido a partir dos sinais entregues pelo sensor seguidor de 

linha (Laboratório De Eletrônica, 2014). 

 

3.3 DISPLAY SERIAL  

 

Um display de cristal líquido, ou LCD (Liquid Crystal Display), é um painel fino 

usado para exibir informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos. 

Consiste de um líquido polarizador da luz, eletricamente controlado, que se encontra 

comprimido dentro de celas entre duas lâminas transparentes polarizadoras. Suas 

principais características são leveza e portabilidade. Seu baixo consumo de energia 

elétrica lhe permite ser utilizado em equipamentos portáteis, alimentados por bateria 

eletrônica, como mostra-se na  Fig. (7). 

Um display de LCD pode variar o número de linhas e caracteres por linha, a 

cor dos caracteres e a cor do fundo, assim como ter ou não backlight. Os modelos 

com backlight possuem melhor visualização (Multilógica Shop, versão 1.0). 

 

 

 

Figura 7. Display de LCD (Multilógica Shop, versão 1.0) 
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3.4 BUZZER 

 

O Módulo de Buzzer Passivo é um pequeno alto-falante destinado a emitir 

sinais sonoros a partir do oferecimento de diferentes frequências. Possui uma 

estrutura simplificada e integrada de transdutores eletrônicos, muito utilizados em 

alarmes, impressoras, computadores e projetos robóticos (USINAINFO, 2014 ). 

A principal finalidade do Módulo de Buzzer é a emissão de sinais sonoros 

como forma de alerta para que o operador fique informado que algo esta ocorrendo. 

O acionamento do Buzzer dará-se através da placa microcontroladora, que deverá 

estar programada para que diante de determinado acontecimento ofereça diferentes 

frequências ao Buzzer, que dará sinais de aviso ao operador. É compatível com a 

maioria dos sistemas microcontroladores, dentre estes, Arduino, AVR, PIC, AMR 

(USINAINFO, 2014) (Fig. 8).  

 

 

Figura 8. Módulo de Buzzer Passivo (USINAINFO, 2014) 

Será utilizado neste projeto para que através de um sinal sonoro possa 

anunciar a chegada no local destinado à dispensação do medicamento. Possui as 

seguintes especificações: 

 Tensão de trabalho :3.5-5 V; 

 Corrente de trabalho: <25mA; 

 Dimensões (CxLxA): 1x1,5x1cm; 

 Peso: 2g. 
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4 PROPOSTA DO PROTÓTIPO 

 

Os carros de distribuição são mobiliários que transportam medicamentos para 

as diferentes unidades hospitalares. Os setores do hospital possuem especificidades 

diferentes, portanto, os carros de dispensação de medicamentos se diferem quanto 

ao funcionamento, design, estrutura, logística, e, principalmente, quanto aos 

medicamentos que serão dispensados (Grenfell, 2005).  

A farmácia hospitalar que utiliza de um sistema móvel integrado de 

distribuição de medicamentos para os diversos setores do estabelecimento 

hospitalar possui a automação e a informática aperfeiçoando o sistema. 

Atualmente, os carros de dispensação utilizados são abastecidos em 

quantidade equivalente ao número de leitos da unidade hospitalar, onde cada gaveta 

corresponde a um paciente (Grenfell, 2005). 

O protótipo inicial proposto neste trabalho é constituído pelos sensores Sonar, 

de RFID, de linha, Buzzer, microcontrolador Arduino e display. Esses componentes 

eletrônicos serão montados sobre um Chassi Carro Robô Inteligente concebidos 

para plataforma Arduino. Esse carro é apropriado para o desenvolvimento de 

projetos de robótica, que envolvam estudantes e profissionais das diferentes áreas 

tecnológicas e correlacionadas (USINAINFO, 2014). 

 O Carro Robô Inteligente (USINAINFO, 2014) entre as suas diversas opções  

tem 2 motores independentes que facilitam o desenvolvimento de projetos robóticos, 

aumentando a eficiência do produto. Conta com chassi de 3mm, o que aumenta a 

resistência da plataforma acrílica, sendo esta apoiada em duas rodas 

emborrachadas que garantem melhor desempenho e evitam derrapagens. A parte 

frontal da plataforma do Carro Robô Inteligente esta apoiada em uma roda giratória 

mecânica (“roda boba”), que possibilita maior agilidade em manobras. Foi escolhido 

o modelo apresentado na Figura 9, por possibilitar a montagem de diversos sistemas 

acoplados ao chassi, podendo para o nosso caso particular, ser acrescentado os 

componentes eletrônicos (sensores, buzzer, microcontrolador e display) necessários 

a implementação do protótipo. 
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Figura 9. Carro Robô Inteligente (USINAINFO, 2014) 

O Chassi Carro Robô Inteligente 2wd é utilizado principalmente para o 

desenvolvimento de projetos de “Robôs seguidores de linha” que funcionam a partir 

de linhas pretas no chão desde que o chão seja totalmente branco, ou pode seguir 

uma linha branca, desde que o chão seja totalmente preto. Por isso, foi escolhido 

para o projeto aqui proposto. Possui as seguintes especificações: 

 4 Pinos parafusos: ~20mm com porcas para fixação da roda dianteira; 

 Voltagem do motor: 3V ~6V; 

 Rotação: 120 rpm (6V);  

 Consumo: 100mA - 3V / 120mA - 6V;  

 Relação de redução: 1:120; 

 Diâmetro dos pneus traseiros: 70mm; 

 Largura dos pneus traseiros: 25mm; 

 Diâmetro do pneu dianteiro: 24mm; 

 Largura dos pneu dianteiro: 13mm; 

 Dimensões totais da plataforma acrílica (CxL): 21x10cm; 

 Dimensões totais (CxL): 21X16cm;  

 Peso: ~267g 
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No chassi do carro serão instalados os sensores do protótipo mostrados na 

Fig. (10), como mecanismos de verificação de traçado do percurso e obstrução. 

Serão utilizados 3 sensores: um para a detecção da linha do trajeto e para 

verificação das velocidades de rotação, um para a esquerda e outro para a direita, e 

as duas rodas na mesma velocidade de rotação.  

 

Figura 10. Disposição dos sensores no carro 

  

Na impossibilidade de utilização do chassi do carro para robô descrito 

anteriormente, a construção da estrutura do carro ou um carro como mostrado na 

Fig. (11) poderá ser usado, espera-se assim, que não haverá perda significativa no 

desempenho do protótipo.  

 

Figura 11. Protótipo do carro distribuidor de medicamentos 
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5 TRABALHOS FUTUROS 

 

Os trabalhos a serem feitos no futuro consistem na montagem do protótipo do 

carro distribuidor de medicamentos e otimização dos códigos de controle que 

garantam o bom desempenho do protótipo. Esses trabalhos serão efetuados 

individualmente por componentes do protótipo e culminará com a verificação dos 

circuitos (hardware) e dos códigos (software). Assim ao final do Trabalho de 

Conclusão de Curso espera-se que o protótipo proposto seja algo funcional mesmo 

que na forma rudimentar.  

Tabela 1. – Cronograma de execução do trabalho 
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Definição do tema e 
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Revisão Bibliográfica X
X 

Z
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X
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X
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   X
X 

X
X 

Elaboração do projeto  X
X 

X
X 

X
X 

     

Montagem do protótipo 

(etapa 1)  

   X X
X 

X 

 

   

Montagem do protótipo 

(etapa 2) 

    X X
X 

X
X 

  

Verificação e testes     X
X 

X
X 

X
X 

  

Análise de ambiente 
hospitalar 

       X
X 

 

Documentação      X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X 

Publicação*         X 

 

*Publicar o trabalho em algum evento científico durante o período proposto 
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