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RESUMO 

 

 

O monitoramento de pacientes realizado nos hospitais normalmente é feito de forma manual 

ou semi-automatizada, em que os membros da equipe de saúde precisam constantemente 

se deslocar até os pacientes para verificarem o estado de saúde em que eles se encontram. 

A adoção desse procedimento, todavia, compromete a qualidade do monitoramento 

realizado, uma vez que a escassez de recursos físicos e humanos nos hospitais tende a 

sobrecarregar os membros da equipe de saúde e assim impedir que os mesmos se 

desloquem aos pacientes com a freqüência adequada. Diante disso, diversos trabalhos 

existentes na literatura especificam alternativas voltadas à melhoria desse monitoramento 

mediante o uso de redes sem fio. Nesses trabalhos, a rede é destinada apenas ao tráfego 

de dados gerados por sensores médicos e não existe a possibilidade da mesma ser alocada 

para o envio de informações oriundas de aplicações presentes nas estações de usuário 

existentes no hospital. Todavia, em se tratando de ambientes de automação hospitalar, esse 

aspecto constitui-se em um ponto negativo, haja vista que os dados gerados nessas 

aplicações podem estar diretamente relacionados ao monitoramento de pacientes realizado. 

Desse modo, esta tese define o Wi-Bio como sendo um protocolo de comunicação voltado 

ao estabelecimento de redes de monitoramento de pacientes IEEE 802.11 capazes de 

permitir a convivência harmoniosa entre os tráfegos gerados por sensores médicos e 

estações de usuário. A especificação e verificação formal do Wi-Bio foram feitas mediante o 

projeto e análise de modelos em redes de Petri e sua validação foi realizada através 

simulações efetuadas na ferramenta Network Simulator 2 (NS2). As simulações realizadas 

no NS2 foram projetadas para retratarem um ambiente real de monitoramento de pacientes 

correspondente a um andar do setor de enfermarias do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), localizado na cidade de Natal/RN. Além disso, no intuito de verificar a viabilidade 

do Wi-Bio quanto aos padrões de redes sem fio vigentes no mercado, o cenário de testes 

também foi simulado sob uma perspectiva em que os elementos da rede utilizavam o 

mecanismo de acesso HCCA descrito na emenda IEEE 802.11e. Os resultados obtidos 

atestaram a validade das redes de Petri projetadas e mostraram que o Wi-Bio, além de 

apresentar um desempenho superior ao do HCCA na maioria dos quesitos analisados, 

também se mostrou capaz de promover uma integração eficiente entre os dados gerados 

por sensores médicos e aplicações de usuário sob a mesma rede sem fio. 

 

Palavras-chaves: Monitoramento de pacientes, Wi-Bio, IEEE 802.11, redes de Petri e 

Network Simulator 2 (NS2). 
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ABSTRACT 

 

 

The monitoring of patients performed in hospitals is usually done either in a manual or semi-

automated way, where the members of the healthcare team must constantly visit the patients 

to ascertain the health condition in which they are. The adoption of this procedure, however, 

compromises the quality of the monitoring conducted since the shortage of physical and 

human resources in hospitals tends to overwhelm members of the healthcare team, 

preventing them from moving to patients with adequate frequency. Given this, many existing 

works in the literature specify alternatives aimed at improving this monitoring through the use 

of wireless networks. In these works, the network is only intended for data traffic generated 

by medical sensors and there is no possibility of it being allocated for the transmission of 

data from applications present in existing user stations in the hospital. However, in the case 

of hospital automation environments, this aspect is a negative point, considering that the 

data generated in such applications can be directly related to the patient monitoring 

conducted. Thus, this thesis defines Wi-Bio as a communication protocol aimed at the 

establishment of IEEE 802.11 networks for patient monitoring, capable of enabling the 

harmonious coexistence among the traffic generated by medical sensors and user stations. 

The formal specification and verification of Wi-Bio were made through the design and 

analysis of Petri net models. Its validation was performed through simulations with the 

Network Simulator 2 (NS2) tool. The simulations of NS2 were designed to portray a real 

patient monitoring environment corresponding to a floor of the nursing wards sector of the 

University Hospital Onofre Lopes (HUOL), located at Natal, Rio Grande do Norte. Moreover, 

in order to verify the feasibility of Wi-Bio in terms of wireless networks standards prevailing in 

the market, the testing scenario was also simulated under a perspective in which the network 

elements used the HCCA access mechanism described in the IEEE 802.11e amendment. 

The results confirmed the validity of the designed Petri nets and showed that Wi-Bio, in 

addition to presenting a superior performance compared to HCCA on most items analyzed, 

was also able to promote efficient integration between the data generated by medical 

sensors and user applications on the same wireless network. 

 

Keywords: Patient monitoring, Wi-Bio, IEEE 802.11, Petri nets and Network Simulator 2 

(NS2). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A automação é uma área multidisciplinar que envolve linguagens de programação 

(software), plataformas eletrônicas (hardware), atuação mecânica e cujos estudos 

geralmente englobam uma vasta gama de conhecimentos (Leite et al., 2011; Valentim et al., 

2012). Nos processos de automação existem conceitos fundamentais, como: aquisição de 

dados para controle de tarefas, monitoramento e análise de sinais, redução de custos, entre 

outros (Nitzan e Rosen, 1976). Nesse sentido, existe uma forte tendência que esses 

conceitos sejam incorporados nos processos oriundos da área médica (Brooks e Brooks, 

1998), o que torna a automação hospitalar uma subárea da automação bastante promissora 

em termos de pesquisas e trabalhos a serem desenvolvidos.  

 

Apesar de existir essa tendência quanto à incorporação de aspectos tecnológicos na 

área médica, o monitoramento de pacientes realizado nos hospitais geralmente ainda é feito 

de forma manual ou semi-automatizada, o que exige que os membros da equipe de saúde 

precisem se deslocar constantemente até os pacientes para verificar o estado em que eles 

se encontram (Varshney, 2006). Todavia, a adoção desse procedimento compromete a 

qualidade do monitoramento realizado, uma vez que a escassez de recursos físicos e 

humanos nos hospitais tende a gerar uma sobrecarga de trabalho excessiva aos membros 

da equipe de saúde, o que impedirá os mesmos de se deslocarem aos pacientes na 

freqüência adequada (Ko et al., 2010a; Varshney, 2006). 

 

Diante das questões expostas, é visível a existência de demandas por soluções que 

promovam melhorias ao processo de monitoramento de pacientes realizado nos hospitais. 

Dado que este monitoramento geralmente é feito através de sensores médicos, o uso de 

redes sem fio tem se tornado uma alternativa interessante, pois, através dessas redes, tais 

sensores podem enviar dados aos membros da equipe de saúde que, por sua vez, poderão 

acompanhar a evolução dos sinais vitais dos pacientes sem ter que se deslocar até eles (Ko 

et al., 2010a; Varshney, 2006).  

 

Embora seja uma solução atrativa, os sistemas de monitoramento de pacientes que 

trabalham sobre redes sem fio precisam atender a uma série de requisitos para que possam 

ser implantados nos ambientes reais de automação hospitalar, tais como (Chipara et al., 

2009; Ko et al., 2010a; Moraes et al., 2010; Shin e Ramanathan, 1994; Varshney, 2006): 
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• Cumprimento de restrições de tempo-real: a geração de dados nos sensores 

médicos normalmente ocorre em intervalos periódicos de tempo que podem ser 

definidos no próprio sensor ou podem ser configurados pelos membros da equipe 

de saúde. Nesses sensores, os dados gerados possuem restrições de tempo-

real, visto que são válidos apenas durante o intervalo de tempo que equivale ao 

seu período de geração. Dessa forma, os sistemas de monitoramento de 

pacientes devem dispor de mecanismos voltados a permitir a entrega desses 

dados de forma determinística e dentro dos seus respectivos prazos de validade; 

• Provimento de economia de energia nos sensores médicos: os sensores 

médicos alimentados por baterias exigem que os sistemas de monitoramento 

especifiquem procedimentos voltados à economia de energia, a fim de aumentar 

a autonomia desses sensores;  

• Robustez: os ambientes hospitalares possuem características de infraestrutura 

(portas de metal, blindagens, dentre outras) que dificultam o envio de dados por 

meio de enlaces sem fio. Diante disso, os sistemas de monitoramento devem 

possuir mecanismos para lidar com os eventuais erros de transmissão que 

podem ocorrer nesses cenários de comunicação; 

• Escalabilidade: em situações emergenciais (como desastres naturais, por 

exemplo) é comum existir um número elevado de pacientes internados nos 

hospitais. Dessa forma, os sistemas de monitoramento devem garantir a entrega 

eficiente dos dados gerados pelos sensores médicos mesmo nessas situações 

de sobrecarga; 

• Mobilidade: os pacientes devem poder movimentar-se livremente pelo ambiente 

hospitalar e a qualidade do monitoramento realizado deve ser mantida mesmo 

quando há a ocorrência dessa movimentação. 

 

Atualmente existem diversos trabalhos descritos na literatura que especificam 

sistemas de monitoramento de pacientes utilizando redes sem fio (Chipara et al., 2009; Ko 

et al., 2010b; Konstantas e Herzog, 2003; Konstantas et al., 2004; Malan et al., 2004; 

Shnayder et al., 2005; Wood et al., 2008). Todavia, conforme abordado em detalhes mais 

adiante, esses trabalhos possuem particularidades que os impedem de atender todos os 

requisitos elencados acima. Além disso, dentro do cotidiano operacional dos hospitais 

podem existir estações de usuário (computadores, smartphones, etc.) cujas aplicações em 

execução (chamadas de voz, transferência de arquivos, videoconferência, etc.) geram 

dados que precisam ser transmitidos através de alguma rede de comunicação. Nesse ponto, 

em se tratando especificamente dos ambientes de automação hospitalar, tais aplicações 

podem desempenhar tarefas importantes que estão diretamente relacionadas ao 
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monitoramento de pacientes realizado, tais como: notificação de alarmes (Araújo et al., 

2012), detecção de anomalias nos sinais vitais dos pacientes monitorados (Carvalho et al., 

2012), entre outras. Diante disso, além das particularidades que os impedem de cumprir 

todos os requisitos apresentados, os trabalhos descritos na literatura também possuem uma 

característica negativa em comum que corresponde ao fato da rede sem fio definida em 

suas arquiteturas ser alocada apenas para a transferência de dados gerados por sensores 

médicos, não existindo assim a possibilidade das estações de usuário utilizarem essa 

mesma rede para efetuarem o envio das informações geradas por suas aplicações em 

execução. 

 

Diante do exposto, a presente tese de doutorado especifica e valida o Wi-Bio como 

sendo um protocolo para rede sem fio voltado ao monitoramento de pacientes em ambientes 

de automação hospitalar, o qual possui os seguintes objetivos: 1) atender aos requisitos 

impostos por esses ambientes (cumprimento de restrições de tempo-real, economia de 

energia nos sensores médicos, robustez, escalabilidade e mobilidade) aos sistemas de 

monitoramento de pacientes que utilizam redes sem fio e 2) permitir a convivência 

harmoniosa entre os dados gerados por sensores médicos e aplicações em execução nas 

estações de usuário sobre a mesma rede de comunicação.  

 

A especificação e verificação formal do Wi-Bio foi realizada mediante o projeto e 

análise de modelos em redes de Petri (Petri, 1962) e sua validação foi efetuada através de 

simulações de cenários de testes realizadas na ferramenta Network Simulator 2 (NS2) (Fall 

e Varadhan, 2011). Tais cenários procuraram retratar um ambiente real de monitoramento 

de pacientes e os resultados obtidos comprovaram a eficiência do Wi-Bio quanto ao 

atendimento de seus objetivos e mostraram sua viabilidade frente aos padrões vigentes no 

mercado para o estabelecimento de redes sem fio. 

 

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é especificar e validar um protocolo de comunicação 

sem fio de tempo-real para automação hospitalar, essencialmente aplicado ao contexto de 

monitoramento de pacientes, ao qual foi dado o nome de Wi-Bio. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos descrevem as metas a serem alcançadas neste trabalho e 

são compostos pelos seguintes itens: 

• Realizar uma revisão na literatura acerca dos principais trabalhos que retratem a 

evidência cientifica do uso de sistemas de monitoramento de pacientes utilizando 

redes sem fio;  

• Especificar o Wi-Bio em termos de tecnologias usadas no seu projeto, 

arquitetura, gerenciamento dos recursos existentes na rede sem fio e 

especificidades quanto aos demais trabalhos definidos na literatura; 

• Desenvolver modelos em redes de Petri para os elementos que compõem o 

protocolo Wi-Bio e verificar formalmente esses modelos mediante a análise dos 

seguintes aspectos: vivacidade (ausência de deadlocks), segurança e limitação; 

• Realizar análises de desempenho que comprovem a viabilidade e a eficiência do 

Wi-Bio através de simulações de cenários de testes que retratem ambientes reais 

de monitoramento de pacientes. 

 

1.2. Organização do trabalho 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentada a 

fundamentação teórica de todos os aspectos (tecnologias sem fio utilizadas no projeto e 

ferramentas matemáticas) necessários a compreensão do Wi-Bio; no capítulo 3 são 

apresentados e analisados os trabalhos existentes na literatura que descrevem sistemas de 

monitoramento de pacientes que utilizam redes sem fio; no capítulo 4 é efetuada a 

descrição, especificação e verificação formal do Wi-Bio; no capítulo 5 é realizada uma 

análise de desempenho do Wi-Bio quanto a sua capacidade de cumprir seus objetivos 

(atender aos requisitos impostos pelos ambientes de automação hospitalar e promover a 

integração dos tráfegos gerados por sensores médicos e aplicações de usuário sobre a 

mesma rede sem fio); e no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e os trabalhos 

futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica de todos os aspectos necessários 

à compreensão do Wi-Bio: tecnologias usadas no seu projeto (padrão IEEE 802.11/11e) e 

ferramentas matemáticas utilizadas na especificação e verificação formal de seus elementos 

(redes de Petri). 

 

2.1. Padrão IEEE 802.11 

 

Devido ao seu baixo custo e fácil manutenção, o padrão IEEE 802.11 (IEEE 802.11, 

2007) constitui-se atualmente como sendo uma tecnologia amplamente usada no mundo 

para o estabelecimento de redes sem fio (Kurose e Ross, 2009).  

 

Em sua especificação, o IEEE 802.11 possui diversas variações denominadas 

adendos (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, a Tabela 2.1 descreve as características mais 

relevantes relacionadas aos principais adendos descritos no padrão.  

 

Tabela 2.1: Características mais relevantes relacionadas aos principais adendos definidos no 
padrão IEEE 802.11. 

Adendo Faixa de freqüência Técnica de modulação Taxa de dados 

IEEE 802.11a 5,1 – 5,8 GHz OFDM Até 54 Mbps 

IEEE 802.11b 2,4 – 2,485 GHz HR-DSSS Até 11 Mbps 

IEEE 802.11g 2,4 – 2,485 GHz OFDM Até 54 Mbps 

IEEE 802.11n 
2,4 – 2,485 GHz; 

5,1 – 5,8 GHz 
MIMO-OFDM Até 320 Mbps 

 

O adendo IEEE 802.11a trabalha na faixa de freqüência ISM (Industrial, Scientific 

and Medical) de 5 GHz, utiliza a técnica de modulação OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) e permite taxas de transmissão e de recepção de dados de até 54 

Mbps (IEEE 802.11, 2007; Tanenbaum e Wetherall, 2011). Por serem definidas numa faixa 

de freqüência mais elevada, as ondas emitidas por rádios de comunicação IEEE 802.11a 

possuem o menor alcance dentre os adendos descritos na Tabela 2.1 (Kurose e Ross, 2009; 

Varshney, 2006). 

 

O adendo IEEE 802.11b opera na faixa ISM de 2,4 GHz, baseia-se na técnica de 

modulação HR-DSSS (High Rate – Direct Sequence Spread Spectrum) e permite taxas de 
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dados de até 11 Mbps (IEEE 802.11, 2007; Tanenbaum e Wetherall, 2011). Em comparação 

ao IEEE 802.11a, o IEEE 802.11b trabalha numa faixa de freqüência mais baixa, o que lhe 

confere a característica de possuir maior alcance nas transmissões sem fio realizadas 

(Kurose e Ross, 2009). 

 

O adendo IEEE 802.11g é uma extensão do IEEE 802.11b e opera na banda ISM 2,4 

GHz, utiliza a técnica de modulação OFDM e permite taxas de até 54 Mbps (IEEE 802.11, 

2007; Tanenbaum e Wetherall, 2011). Em virtude de trabalhar na mesma faixa de freqüência 

do IEEE 802.11b (2,4 GHz) e de usar o mesmo esquema de modulação do IEEE 802.11a 

(OFDM), o IEEE 802.11g contempla os aspectos positivos presentes nesses dois adendos: 

transmissões sem fio com maior alcance (IEEE 802.11b) e taxas de dados mais elevadas 

(IEEE 802.11a) (Tanenbaum e Wetherall, 2011). Além disso, o IEEE 802.11g também 

permite a interoperabilidade com estações IEEE 802.11b mediante o uso de mecanismos de 

modulação híbrida ou de reserva do meio (Viégas Junior, 2010). 

 

O adendo IEEE 802.11n utiliza uma nova estratégia de transmissão denominada 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), a qual permite um aumento nas taxas de transmissão 

mediante o uso simultâneo de diversos canais de comunicação (Kurose e Ross, 2009). Esse 

adendo opera tanto na faixa ISM de 2,4 GHz como na de 5 GHz, utiliza o esquema de 

modulação MIMO-OFDM e permite taxas de até 320 Mbps (Ni, 2005). 

 

Os adendos especificados no padrão IEEE 802.11 definem IFS (InterFrame Space) 

distintos, os quais correspondem a intervalos de tempos em que as estações devem escutar 

e verificar a ocupação do meio físico antes de enviarem quadros através da rede (IEEE 

802.11, 2007). Os IFS são usados para dar prioridade a certos tipos específicos de quadros 

definidos no padrão, uma vez que, quanto menor o valor do IFS, menos tempo a estação 

terá de esperar para efetuar o envio dos quadros (IEEE 802.11, 2007). Desse modo, os 

principais IFS descritos no IEEE 802.11 são (IEEE 802.11, 2007): 

• SIFS (Short InterFrame Space): IFS de menor valor dentre os definidos  no 

padrão (Tanenbaum e Wetherall, 2011). Corresponde ao tempo de escuta e de 

verificação do meio necessário para o envio de quadros de alta prioridade, tais 

como quadros de reconhecimento (IEEE 802.11, 2007); 

• PIFS (PCF InterFrame Space): IFS calculado em função do valor definido para 

SIFS, o qual corresponde ao intervalo de tempo de escuta e verificação do meio 

necessário para o envio de quadros de média prioridade, tais como quadros de 

sincronização (Tanenbaum e Wetherall, 2011). O valor de PIFS é maior que o de 

SIFS e é calculado segundo a equação 2.1 (IEEE 802.11, 2007). Nessa equação, 
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aSlotTime corresponde ao tempo de duração de um slot, que é a menor unidade 

de tempo referente ao funcionamento de uma rede sem fio IEEE 802.11 (o valor 

de aSlotTime também varia de adendo para adendo) (IEEE 802.11, 2007); 

 

 (2.1) 

 

• DIFS (DCF InterFrame Space): IFS calculado em função do valor definido para 

SIFS, o qual corresponde ao intervalo de tempo de escuta e verificação do meio 

necessário para o envio de quadros de baixa prioridade, tais como quadros de 

dados (IEEE 802.11, 2007). O valor de DIFS é definido pela equação 2.2 e é 

maior que os demais IFS descritos anteriormente: 

 

 (2.2) 

 

Embora possuam suas particularidades, os adendos descritos no padrão IEEE 

802.11 também possuem muitas características em comum, tais como: modos de operação 

permitidos, protocolo de controle de acesso ao meio utilizado, estrutura e formato dos 

quadros, entre outros (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, as próximas subseções abordam 

os principais aspectos verificados em ambos os adendos definidos no IEEE 802.11. 

 

2.1.1. Arquitetura e modos de operação do padrão IEEE 802.11 

 

A BSS (Basic Service Set) é a unidade básica de uma rede sem fio IEEE 802.11, 

sendo formada essencialmente por duas ou mais estações que compartilham uma mesma 

função de coordenação (CF – Coordination Function) (Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e 

Wetherall, 2011). A BSA (Basic Service Area), por sua vez, corresponde à área de cobertura 

de uma BSS, a qual é limitada pelo alcance de propagação do seu sinal no meio físico 

(Viégas Junior, 2010). 

 

Uma BSS pode ser definida para trabalhar em um, dentre dois modos de operação 

definidos no IEEE 802.11: ad hoc ou infraestruturado (IEEE 802.11, 2007). Dessa forma, 

cada um desses modos de operação é apresentado em detalhes nas subseções seguintes. 
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2.1.1.1. Modo de operação ad hoc 

 

O modo de operação ad hoc define que as BSSs operam de forma similar a ilustrada 

na Figura 2.1, no qual as estações enviam seus dados de maneira independente (Kurose e 

Ross, 2009). 

 

 

Figura 2.1: Modo de operação ad hoc definido no padrão IEEE 802.11. 
 

Conforme ilustrado, no modo ad hoc, as BSS são costumeiramente chamadas de 

IBSS (Independent Basic Service Set) e suas estações utilizam a função de coordenação 

DCF (Distributed Coordination Function) (IEEE 802.11, 2007), através da qual elas disputam 

o direito de acesso ao meio antes de efetuarem o envio de dados pela rede sem fio (IEEE 

802.11, 2007).  

 

No DCF, a disputa do meio é feita através do protocolo CSMA/CA (Carrier Sense 

Multiple Access/Collision Avoidance), o qual é executado em todas as estações da BSS 

(IEEE 802.11, 2011, Moraes et al., 2010). O CSMA/CA realiza o controle de acesso múltiplo 

baseando-se em detecção de portadora (Carrier Sense) e prevenção de colisões (Collision 

Avoidance) (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, a Figura 2.2 ilustra o funcionamento do 

CSMA/CA para uma transmissão simples de quadro entre duas estações pertencente à 

mesma BSS. 
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Figura 2.2: Envio de um quadro de dados realizado entre duas estações pertencentes a mesma 
BSS – Algoritmo CSMA/CA. 

 

Conforme ilustrado, a estação A inicialmente verifica se o meio está livre durante um 

intervalo de tempo DIFS e envia um quadro contendo seus dados para a estação B (Kurose 

e Ross, 2009). Feito isso, a estação A passa a esperar um quadro de ACK 

(ACKnowledgment) (IEEE 802.11, 2007) oriundo da estação B, o qual reconhece a chegada 

com sucesso dos dados previamente transmitidos (Kurose e Ross, 2009). A espera do ACK 

ocorre apenas durante um intervalo de tempo, previamente definido no padrão IEEE 802.11, 

denominado ACKtimeout (IEEE 802.11, 2007). Nesse ponto, caso não receba o ACK dentro 

desse intervalo, a estação tentará re-transmitir seus dados segundo o procedimento definido 

no mecanismo de recuo (backoff) exponencial de tempo (IEEE 802.11, 2007) abordado em 

detalhes mais adiante. 

 

A estação B recebe o quadro de dados enviado pela estação A e verifica se existe 

algum erro de transmissão no mesmo, decorrente de eventuais ruídos ou colisões que 

podem ter ocorrido durante o percurso do mesmo através da rede sem fio (Kurose e Ross, 

2009). Caso não existam erros, a estação B verifica se o meio está livre durante um 

intervalo de tempo SIFS e envia um quadro de ACK para a estação A, reconhecendo o 

recebimento com sucesso dos dados previamente transmitidos (Kurose e Ross, 2009). 

 

Diante do exposto, na troca de mensagens ilustrada na Figura 2.2 podem ocorrer as 

seguintes situações indesejáveis: 
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• Meio ocupado (Situação 1): durante o período inicial de escuta, a estação A 

pode detectar o meio ocupado antes do término do intervalo DIFS. Tal fato indica 

que o enlace sem fio está sendo usado para a realização de alguma transmissão 

de dados e, dessa forma, a estação A suspenderá o envio de seus quadros no 

intuito de evitar a ocorrência de colisões (Kurose e Ross, 2009); 

• Erros de transmissão (Situação 2): os enlaces de comunicação sem fio são 

bem mais propensos a ruídos e interferências do que os enlaces de comunicação 

cabeados (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, ao receber um quadro de dados, 

a estação B pode detectar que o mesmo foi corrompido durante o seu percurso 

pelo meio físico, o que implicará no descarte do mesmo e na não-transmissão do 

quadro de ACK à estação de origem (Kurose e Ross, 2009); 

• Colisões (Situação 3): embora o CSMA/CA defina que o envio de dados ocorre 

apenas quando o meio físico estiver desocupado, as redes sem fio IEEE 802.11 

ainda estão sujeitas a situações em que podem ocorrer colisões (Kurose e Ross, 

2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). As Figuras Figura 2.3 e Figura 2.4 

ilustram duas dessas situações, as quais correspondem aos problemas do 

terminal oculto e do desvanecimento, respectivamente. No problema do terminal 

oculto, a estação C não consegue detectar as transmissões realizadas pela 

estação A (e vice-versa), pois ambas estão encobertas uma da outra por algum 

obstáculo. Nesse ponto, se as estações A e C desejarem enviar dados para a 

estação B simultaneamente, o algoritmo CSMA/CA não conseguirá detectar o 

meio ocupado em nenhuma das estações transmissoras, o que gerará uma 

colisão entre os quadros enviados por elas (Kurose e Ross, 2009). No problema 

do desvanecimento, as estações A e C não estão encobertas por obstáculos, 

mas não estão dentro da área de cobertura uma da outra. Dessa forma, similar 

ao problema do terminal oculto, se as estações A e C desejarem enviar dados 

para a estação B ao mesmo tempo, elas não conseguirão detectar o meio físico 

ocupado, o que acarretará na colisão entre os quadros transmitidos (Kurose e 

Ross, 2009). Em ambos os cenários, a estação B irá receber informações 

corrompidas e, dessa forma, realizará o descarte das mesmas e não efetuará o 

envio dos ACK para as estações A e C (Kurose e Ross, 2009). 
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Figura 2.3: Problema do terminal oculto – Adaptada de Kurose e Ross (2009). 
 

 

Figura 2.4: Problema do desvanecimento – Adaptada de Kurose e Ross (2009). 
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Para lidar com as situações apresentadas, o protocolo CSMA/CA dispõe de um 

mecanismo de recuo (backoff) de tempo exponencial, através do qual as estações que não 

conseguiram transmitir seus dados poderão tentar realizar o re-envio dos mesmos após um 

período aleatório de tempo (Tanenbaum e Wetherall, 2011). Durante a sua execução, tal 

algoritmo faz uso dos seguintes conceitos definidos no padrão IEEE 802.11:  

• Tempo de backoff (ou simplesmente backoff): intervalo de tempo, múltiplo de 

aSlotTime, que as estações terão que esperar para realizarem uma nova 

tentativa de envio de dados pela rede sem fio (Tanenbaum e Wetherall, 2011); 

• Janela de contenção ou CW (Contention Window): intervalo de tempo 

considerado pelas estações para a definição dos seus backoffs (Tanenbaum e 

Wetherall, 2011). O tamanho dessa janela é múltiplo de aSlotTime, cujo limite é 

ampliado após cada nova tentativa de envio sem sucesso (IEEE 802.11, 2011). 

 

A Figura 2.5 ilustra um exemplo de troca de dados efetuada entre três estações na 

qual o mecanismo de recuo (backoff) exponencial de tempo é empregado. 

 

 

Figura 2.5: Exemplo ilustrativo do funcionamento do mecanismo de recuo (backoff) 
exponencial de tempo definido no CSMA/CA – Adaptada de Viégas Junior (2010). 
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Conforme ilustrado, inicialmente a estação C verifica que o meio encontra-se livre 

durante um intervalo de tempo DIFS e envia seus dados pela rede. Nesse instante, as 

estações A e B desejam transmitir informações, mas, ao realizarem a escuta do meio, 

percebem que o mesmo está ocupado em decorrência da transferência de dados efetuada 

pela estação C. Diante disso, as estações A e B sorteiam valores aleatórios para seus 

tempos de backoff, os quais estão situados dentro de suas janelas de contenção 

inicialmente definidas (Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

Conforme dito, os meios de comunicação sem fio são propensos a ruídos e 

interferências que podem comprometer o envio de dados pela rede (Kurose e Ross, 2009). 

Tal fato é retratado na Figura 2.5, uma vez que ocorre um erro de transmissão encima das 

informações enviadas pela estação C, o que impedirá o recebimento do ACK que reconhece 

o recebimento com sucesso das mesmas em seu(s) destinatário(s) (Kurose e Ross, 2009). 

Nesse ponto, a estação C utiliza a equação 2.3 para ampliar o valor limite de sua janela de 

contenção (CW) e sorteia um valor para o seu tempo de backoff dentro da janela ampliada 

(IEEE 802.11, 2007; Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

 (2.3) 

 

Efetuado o sorteio de seus backoffs, as estações realizam a escuta do meio visando 

detectar quando o mesmo estará livre novamente durante um intervalo de tempo DIFS 

(Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). Ao notarem o meio disponível por 

DIFS, as estações A, B e C começam a decrementar o valor dos seus tempos de backoff 

previamente sorteados (Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). Nesse ponto, 

quando os valores dos seus backoffs atingirem o valor zero, as estações transmitão seus 

dados através da rede sem fio (Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

Conforme ilustrado, o valor do backoff sorteado para as estações A e B chegam à 

zero no mesmo instante de tempo, o que acarretará na colisão entre as informações 

enviadas por elas. Tal colisão implicará no não-recebimento dos quadros de ACK referentes 

aos reconhecimentos dos dados transmitidos e, dessa forma, as estações A e B utilizam a 

equação 2.3 para ampliarem os valores limites de suas janelas de contenção (CW) e 

sorteiam novos valores dentro dessas janelas ampliadas (Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

Feito isso, as estações A e B reiniciam a escuta do meio físico, no intuito de detectar quando 

o mesmo estará livre novamente durante um intervalo de tempo DIFS (Kurose e Ross, 2009; 

Tanenbaum e Wetherall, 2011). 
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Durante o procedimento descrito, um ponto que merece ser destacado corresponde 

ao fato da estação C suspender o decremento do seu valor de backoff tão logo ela percebe 

o meio ocupado (fato decorrente das transmissões simultâneas realizadas pelas estações A 

e B) (Kurose e Ross, 2009). Conforme ilustrado, a continuação desse decremento será 

retomada apenas quando o meio voltar a ficar livre durante um intervalo de tempo DIFS 

(Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

Em relação a sua execução, o algoritmo de recuo (backoff) exponencial definido no 

CSMA/CA possui algumas particularidades que merecem ser descritas. A primeira dessas 

particularidades corresponde ao fato desse algoritmo estipular uma quantidade máxima de 

tentativas que podem ser realizadas para o envio de dados sem sucesso através da rede 

sem fio (Kurose e Ross, 2009). Dessa forma, ao extrapolar esse número máximo de 

tentativas, a estação de origem descarta o quadro de dados que seria transmitido (Kurose e 

Ross, 2009). A segunda particularidade diz respeito ao fato dos tamanhos mínimos e 

máximos que uma janela de contenção pode assumir (CWmin e CWmax, respectivamente) 

serem definidos pelo IEEE 802.11 em cada estação da BSS (Tanenbaum e Wetherall, 

2011). Desse modo, após o envio com sucesso de dados, a estação retoma o tamanho de 

sua janela de contenção para o valor mínimo previamente definido da mesma (CWmin) 

(Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

Mecanismo de controle de transmissão RTS/CTS 

 

Conforme dito, embora o CMSA/CA defina um mecanismo de acesso ao meio 

baseado em detecção de portadora, ainda podem ocorrer colisões devido aos problemas do 

terminal oculto (Figura 2.3) e do desvanecimento (Figura 2.4) (Kurose e Ross, 2009).  

 

Visando amenizar os aspectos negativos gerados pelos problemas citados, o IEEE 

802.11 define um mecanismo opcional de acesso ao meio baseado na troca de dois quadros 

de controle curtos, denominados RTS (Request To Send) e CTS (Clear To Send) (Kurose e 

Ross, 2009). Nesse ponto, a Figura 2.6 ilustra a comunicação realizada dentro de uma BSS 

quando o mecanismo RTS/CTS é utilizado. 
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Figura 2.6: Exemplo ilustrativo do funcionamento do algoritmo CSMA/CA em conjunto com o 
mecanismo RTS/CTS - Adaptada de Kurose e Ross (2009). 

 

Conforme ilustrado, a estação de origem realiza a escuta do meio durante um 

intervalo DIFS e envia um quadro RTS em broadcast requisitando a reserva do enlace sem 

fio durante um tempo especifico (Kurose e Ross, 2009). O tempo descrito no quadro de RTS 

é calculado pela estação de origem levando em conta os valores dos IFS adotados, dos 

tamanhos dos quadros que ainda precisam ser enviados (CTS, dados e ACK) e da taxa de 

transmissão da rede (Viégas Junior, 2010). Ao receber um RTS, a estação de destino 

escuta o meio durante SIFS e envia um quadro de CTS especificando o intervalo de tempo 

restante para que a comunicação requisitada no RTS seja concluída (ou seja, o intervalo 

descrito no CTS equivale ao intervalo requisitado no RTS, descontado do tempo necessário 

para que ocorresse a transmissão do CTS) (Viégas Junior, 2010). 

 

Ao receberem um quadro de RTS ou CTS, as demais estações da BSS inicializam 

seus NAV (Network Allocation Vector) que correspondem a temporizadores que indicarão 

por quanto tempo as mesmas ficarão bloqueadas de transmitir informações pela rede 

(Tanenbaum e Wetherall, 2011). Por meio dessa estratégia, estações que não estão visíveis 

dentro da mesma BSS (em decorrência da presença de obstáculos ou de desvanecimento) 

poderão saber quando as demais estão enviando dados pela rede sem fio, mesmo sem 
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necessariamente detectar o meio ocupado no inicio de suas transmissões (Kurose e Ross, 

2009). 

 

Embora amenize os impactos negativos causados pelos problemas do terminal 

oculto e do desvanecimento, o mecanismo de RTS/CTS gera um custo adicional nas trocas 

de mensagens realizadas, decorrente da necessidade prévia do envio dos quadros de 

controle no início das transmissões (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, tal mecanismo 

geralmente é usado apenas quando os quadros de dados a serem transmitidos são 

grandes, no intuito de minimizar o impacto gerado pelas eventuais colisões que podem 

ocorrer nas trocas de mensagens realizadas através da rede sem fio (Kurose e Ross, 2009). 

 

2.1.1.2. Modo de operação infraestruturado 
 

O modo de operação infraestruturado é ilustrado na Figura 2.7 e nele a troca de 

mensagens efetuada dentro da BSS é coordenada por um elemento central denominado PC 

(Point Coordinator) (IEEE 802.11, 2007). Nesse ponto, o PC normalmente está conectado a 

um DS (Distribution System) que interliga várias BSS distintas, formando uma ESS 

(Extended Service Set) (Tanenbaum e Wetherall, 2011). 

 

 

Figura 2.7: Modo de operação infraestruturado definido no padrão IEEE 802.11. 
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Conforme ilustrado, o PC divide o tempo de comunicação da BSS em superquadros 

que se repetem continuamente e que são formados por dois períodos de tempo: o CP 

(Contention Period) e o CFP (Contention Free Period) (IEEE 802.11, 2007). Durante o CP, 

as estações utilizam a função de coordenação DCF e a BSS opera de forma similar ao 

definido no modo de operação ad hoc (IEEE 802.11, 2007). Durante o CFP, as estações 

utilizam a função de coordenação opcional PCF (Point Coordination Function), através da 

qual o PC controla o envio de dados dentro da BSS mediante polling das estações 

pertencentes à mesma (IEEE 802.11, 2007). Dessa forma, a Figura 2.8 ilustra um exemplo 

da troca de mensagens realizada durante o CFP em uma BSS composta por quatro 

estações e um PC. 

 

 

Figura 2.8: Exemplo ilustrativo da troca de mensagens realizada em uma BSS durante o CFP – 
Adaptada de Viégas Junior (2010). 

 

No início do CFP, o PC espera que o meio permaneça livre durante um intervalo de 

tempo PIFS e envia um quadro de Beacon (IEEE 802.11, 2007) em broadcast. O Beacon é 

um quadro de gerenciamento definido no padrão IEEE 802.11 destinado a sincronizar as 

estações da BSS e descrever informações da mesma, tais como: intervalo de geração de 

Beacons consecutivos (duração de um superquadro), taxas de dados suportadas, tempo 

máximo de duração do CFP, entre outros (IEEE 802.11, 2007). 

 

Ao receberem um quadro Beacon, as estações atualizam seus NAV de acordo com o 

intervalo máximo de duração do CFP descrito no mesmo (IEEE 802.11, 2007). Feito isso, as 

estações passam a aguardar o recebimento de quadros de autorização oriundos do PC, 

para então poder realizar o envio de dados através da rede sem fio (IEEE 802.11, 2007). 
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No PCF, o PC enviará as mensagens de autorização através de polling em que as 

estações são autorizadas na ordem em que elas entraram na BSS (IEEE 802.11, 2007). 

Dessa forma, na realização dessa autorização, existem os seguintes quadros que podem 

ser transmitidos durante o CFP (IEEE 802.11, 2007, Viégas Junior, 2010): 

• CF-Poll: quadro de autorização;  

• DATA: quadro de dados;  

• CF-ACK: quadro de reconhecimento;  

• DATA+CF-Poll: quadro de dados e de autorização; 

• DATA+CF-ACK: quadro de dados e de reconhecimento;  

• DATA+CF-ACK+CF-Poll: quadro de dados, reconhecimento e de autorização;  

• CF-ACK+CF-Poll: quadro de reconhecimento e de autorização;  

• Null Function: quadro sem informações; 

• CF-END: quadro que indica o término de um CFP. 

 

Após efetuar o envio do Beacon, o PC verifica se o meio está livre durante um 

intervalo de tempo SIFS e pode enviar um quadro de CF-Poll (sem dados), DATA ou 

DATA+CF-Poll para a primeira estação a ser autorizada na BSS (Viégas Junior, 2010). Ao 

receber um CF-Poll, cada estação verifica se o meio está livre durante um intervalo SIFS e 

responde ao PC ou com um quadro de CF-ACK (sem dados), com um quadro de DATA+CF-

ACK ou com um quadro de Null Function, caso a estação autorizada não possua dados a 

transmitir (Viégas Junior, 2010). Se o PC receber um quadro de DATA+CF-ACK gerado por 

uma estação, ele aguarda o meio permanecer livre durante um intervalo SIFS e pode enviar 

um quadro de DATA+CF-ACK+CF-Poll para outra estação da BSS, em que a porção de CF-

ACK reconhece o recebimento prévio do quadro de dados transmitido (Viégas Junior, 2010). 

Essa capacidade de combinar autorizações (CF-Poll) e reconhecimentos (CF-ACK) junto 

com quadros de dados é interessante no PCF, pois aprimora a eficiência da troca de 

mensagens realizada entre o PC e as estações da BSS, mediante a melhor utilização da 

largura de banda disponível (Viégas Junior, 2010). Por fim, se o PC não receber um ACK 

após realizar o envio de um quadro de dados, ele aguarda o meio permanecer livre durante 

um intervalo PIFS e autoriza a próxima estação descrita em sua lista de polling (Viégas 

Junior, 2010). Após efetuar a autorização de todas as estações pertencentes a BSS, o PC 

aguarda o meio permanecer livre durante um intervalo de tempo SIFS e envia, em 

broadcast, um quadro de CF-END indicando o fim do CFP e o início do CP subseqüente 

(Viégas Junior, 2010). 
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Associação e autenticação 

 

No modo de operação infraestruturado, as estações precisam se associar com algum 

PC para efetuarem o envio dos seus quadros de dados através da rede sem fio (Kurose e 

Ross, 2009). Ao ser instalado, um PC é configurado para operar em um canal de 

comunicação específico, o qual será utilizado pelas estações da BSS coordenadas por ele 

para transmitirem suas informações (Kurose e Ross, 2009). Desse modo, a primeira forma 

de associação definida no padrão IEEE 802.11 é o escaneamento passivo, no qual cada 

estação recém chegada na rede escuta todos os canais de comunicação existentes, visando 

receber quadros de Beacon oriundos dos PCs presentes na vizinhança (Kurose e Ross, 

2009). A segunda forma de associação é o escaneamento ativo, no qual a estação recém 

chegada envia quadros de solicitação de investigação (IEEE 802.11, 2007) em broadcast, 

os quais são respondidos pelos PCs com quadros de resposta de investigação (IEEE 

802.11, 2007). Em ambos os escaneamentos, a estação descobre as BSSs ativas na região, 

escolhe uma com a qual se associar e envia ao PC da mesma um quadro de solicitação de 

associação (IEEE 802.11, 2007). Dessa forma, ao receber essa solicitação, caso aceite a 

entrada da nova estação na BSS, o PC responde a mesma com um quadro de resposta de 

associação (IEEE 802.11, 2007), finalizando o processo (Kurose e Ross, 2009). 

 

Para associar-se com um PC, uma estação provavelmente terá que se autenticar 

junto ao mesmo (Kurose e Ross, 2009). Nesse ponto, o IEEE 802.11 define diversos 

mecanismos que podem ser usados na realização dessa autenticação, tais como: filtragem 

por endereço MAC (Médium Access Control), identificação por usuário e senha, uso de 

servidores de autenticação, entre outros (Kurose e Ross, 2009). 

 

2.1.2. Quadro MAC IEEE 802.11 
 

O quadro IEEE 802.11 é ilustrado na Figura 2.9 e é composto pelos seguintes 

campos (IEEE 802.11, 2007): Controle de Quadro (2 bytes), Duração (2 bytes), Endereços 

1, 2, 3 e 4 (6 bytes cada), Controle de Seqüência (2 bytes), Dados (variável entre 0 e 2.312 

bytes) e FCS (Frame Check Sequence) (4 bytes). 
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Figura 2.9: Quadro IEEE 802.11 – Adaptado de Gast (2005). 
 

O campo “Controle de Quadro” (2 bytes) descreve informações de controle relativas 

ao quadro enviado pela estação de origem (Kurose e Ross, 2009). Conforme ilustrado, esse 

campo é composto por diversos subcampos, cujo significado dos mesmos é descrito na 

Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Descrição dos subcampos que compõem o campo “Controle de Quadro” do quadro 
IEEE 802.11. 

Campo Tamanho Descrição 

Versão 2 bits Versão do IEEE 802.11 que está sendo utilizada no quadro 
transmitido (Gast, 2005). 

Tipo 2 bits 

Tipo do quadro que está sendo transmitido (Gast, 2005). Ao 
todo, o IEEE 802.11 define três tipos distintos de quadro 
(Viégas Junior, 2010): 

• Quadros de gerenciamento: utilizados para a troca de 
informações de supervisão da rede sem fio. Exemplos: 
Beacon, requisição de associação, resposta de 
requisição de associação, solicitação de investigação, 
resposta de solicitação de investigação, entre outros; 

• Quadros de controle: utilizados para a realização de 
tarefas relacionadas ao controle de acesso ao meio. 
Exemplos: ACK, RTS, CTS, entre outros; 

• Quadros de dados: utilizados para o envio de dados. 
Exemplos: DATA, CF-ACK, CF-Poll, DATA+CF-ACK, 
DATA+CF-Poll, DATA+CF-ACK+CF-Poll, Null Function, 
entre outros. 

Subtipo 4 bits 
Descrição acerca de qual quadro específico, dentre todos 
pertencentes ao mesmo tipo, está sendo transmitido (Gast, 
2005). 

De DS 1 bit 
Indicação se o quadro é oriundo de uma estação situada em 
outra BSS conectada através do DS (Gast, 2005). 

Para DS 1 bit 
Indicação se o quadro é destinado para uma estação situada 
em outra BSS conectada através do DS (Gast, 2005). 
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Mais Fragmentos 1 bit 
Bit que indica se o quadro transmitido corresponde a um 
fragmento de um quadro original (Gast, 2005). 

Nova Tentativa 1 bit 
De tempos em tempos, quadros podem ser retransmitidos 
(Gast, 2005). Desse modo, esse bit Indica se o quadro em 
questão já foi enviado previamente (Gast, 2005). 

Gerência de Energia 1 bit 

Esse bit indica se a estação de origem desligará seu rádio de 
comunicação após a conclusão da transferência do quadro 
(Gast, 2005). Esse subcampo é importante para a 
implementação do mecanismo de gerência de consumo de 
energia (descrito mais adiante) definido no padrão IEEE 
802.11 (Kurose e Ross, 2009). 

WEP 1 bit 
Esse bit indica se o conteúdo do quadro está protegido por 
criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) (Gast, 2005). 

Ordem 1 bit 

Quadros e fragmentos podem ser enviados de acordo com o 
custo de processamento adicional em ambas as estações de 
origem e de destino (Gast, 2005). Sendo assim, esse bit 
indica quando a entrega de “ordenação rigorosa” é 
empregada (Gast, 2005). 

 

O campo Duração (2 bytes) serve para indicar intervalos de tempo que devem ser 

considerados para a atualização do NAV das estações (Gast, 2005). Desse modo, esse 

campo é importante para a implementação de mecanismos de solicitação e reserva do meio 

realizados por meio de quadros de Beacon e de RTS/CTS (Gast, 2005; Kurose e Ross, 

2009).  

 

Os quatro campos de endereço (6 bytes cada) são usados para identificar os 

elementos que enviarão e receberão os quadros transmitidos através da rede sem fio 

(Kurose e Ross, 2009). O endereçamento em redes IEEE 802.11 é um tópico bastante 

abrangente e, dessa forma, informações detalhadas sobre a sua implementação e 

particularidades podem ser obtidas em Gast (2005) ou na própria especificação do padrão 

(IEEE 802.11, 2007). 

 

O campo Controle de Seqüência (2 bytes) é usado para implementar o mecanismo 

de fragmentação definido no IEEE 802.11 (Kurose e Ross, 2009). Por meio desse campo, 

estações de destino podem remontar quadros originais que tenham sido fragmentados e 

descartar fragmentos que tenham sido recebidos de forma duplicada (Gast, 2005). 

 

O campo Dados (entre 0 e 2.312 bytes) contém os dados gerados por uma estação 

da rede sem fio (Kurose e Ross, 2009). Embora o tamanho máximo permitido para esse 

campo seja de 2.312 bytes, normalmente o mesmo não ultrapassa 1.500 bytes, 

encapsulando um datagrama IP (Internet Protocol) ou um pacote ARP (Adress Resolution 

Protocol) (Kurose e Ross, 2009). 
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Por fim, o campo FCS (4 bytes) corresponde a um código de redundância cíclica que 

permite à estação de destino detectar quando o quadro foi transmitido com erro através da 

rede (Kurose e Ross, 2009). 

 

 

2.1.3. Demais aspectos relevantes das redes sem fio IEEE 802.11 

2.1.3.1. Privacidade 

 

Ao contrário das redes cabeadas, qualquer estação que esteja dentro da área de 

cobertura de uma BSS pode monitorar os quadros que trafegam pelos enlaces da mesma 

(Kurose e Ross, 2009). Desse modo, existem diversos mecanismos para incorporar 

privacidade ao conteúdo presente nesses quadros, tais como o WEP (Wired Equivalent 

Privacy), o WPA (Wi-Fi Protected Access), o WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e o IEEE 

802.11i (Gast, 2005; IEEE 802.11, 2007; Kurose e Ross, 2009; Tanenbaum e Wetherall, 

2011). 

 

2.1.3.2. Gerenciamento do Consumo de Energia 
 

Em se tratando de redes móveis, algumas estações podem ser alimentadas por 

baterias, o que exige a definição de procedimentos voltados a permitir o consumo eficiente 

de energia nas mesmas (Kurose e Ross, 2009). Em redes infraestruturadas, o IEEE 802.11 

define um mecanismo no qual as estações, ao enviarem um quadro de dados, notificam ao 

PC que irão desligar seus rádios de comunicação visando economizarem energia de suas 

baterias (Kurose e Ross, 2009). Nesse ponto, tal desligamento transcorre até o início do 

próximo superquadro, no qual as estações ligam seus rádios pouco antes da transmissão do 

quadro Beacon (Kurose e Ross, 2009). 

 

2.2. Emenda IEEE 802.11e 

 

A emenda IEEE 802.11e (IEEE 802.11e, 2005) é uma modificação do padrão IEEE 

802.11 que procura incorporar QoS (Quality of Service) nas trocas de mensagens realizadas 

através da rede sem fio (Moraes et al., 2010). Em sua especificação, o IEEE 802.11e define 

uma nova função de coordenação denominada HCF (Hybrid Coordination Function), a qual 

possui dois mecanismos de acesso ao meio: o EDCA (Enhanced Distributed Channel 

Access) e o HCCA (HCF Controlled Channel Access) (IEEE 802.11e, 2005). 
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No IEEE 802.11e, uma BSS capaz de prover serviços de QoS é denominada QBSS 

(QoS Basic Service Set) (IEEE 802.11e, 2005), e nela o HCF define um novo conceito 

denominado TxOP (Transmission Opportunity), o qual consiste em intervalos de tempo 

alocados as estações para que elas enviem seus quadros através da rede sem fio (IEEE 

802.11e, 2005).  

 

No HCF, uma estação de uma QBSS jamais transmitirá quadros que extrapolem o 

limite do TxOP alocado a mesma (Viégas Junior, 2010). Somado a esse aspecto, dentro do 

seu TxOP, uma estação pode enviar múltiplos quadros de dados em seqüência (separados 

por SIFS), o que constitui uma característica do IEEE 802.11e denominada CFB (Contention 

Free Burst) (Viégas Junior, 2010). 

 

A atribuição de TxOP às estações da QBSS é realizada por uma entidade 

denominada HC (Hybrid Coordination), a qual substitui a figura do PC presente nas BSS 

IEEE 802.11 (Viégas Junior, 2010). Nesse ponto, o HC é responsável pela atribuição de 

TxOP às estações e controla a execução dos mecanismos EDCA e HCCA (Viégas Junior, 

2010), descritos em detalhes mais adiante nas próximas subseções.  

 

2.2.1. Mecanismo de acesso ao meio EDCA (Enhanced Distributed 

Channel Access) 

 

O EDCA (IEEE 802.11e, 2005) é um mecanismo de acesso ao meio que aprimora o 

DCF mediante a definição de procedimentos voltados a priorização da entrega de quadros 

relacionados a serviços que possuem restrições de QoS (Moraes et al., 2010).  

 

O EDCA baseia-se no protocolo CSMA/CA e define quatro Categorias de Acesso 

(CA) distintas, relacionadas aos oito níveis de prioridade descritos no padrão IEEE 802.1D 

(IEEE 802.1D, 2004). As quatro categorias de acesso definidas no EDCA são tráfego de 

fundo (Background), melhor esforço (Best Effort), vídeo e voz (IEEE 802.11e, 2005). Dentre 

elas, voz é a que possui a maior prioridade de entrega, seguida de vídeo, melhor esforço e 

tráfego de fundo, respectivamente (IEEE 802.11e, 2005). Desse modo, a Tabela 2.3 

descreve o relacionamento entre os níveis de prioridade definidos no IEEE 802.1D e as 

categorias de acesso existentes no EDCA. 
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Tabela 2.3: Relação entre os níveis de prioridade definidas no padrão IEEE 802.1D e as 
categorias de acesso definidas no EDCA da emenda IEEE 802.11e. 

Nível de Prioridade 

(IEEE 802.1D) 
Designação CA (Categoria de Acesso) 

1 Tráfego de Fundo (Background) 

2 Tráfego de Fundo (Background) 
0 

0 Melhor Esforço (Best Effort) 

3 Melhor Esforço (Best Effort) 
1 

4 Vídeo 

5 Vídeo 
2 

6 Voz 

7 Voz 
3 

 

No EDCA, a notificação do TxOP alocado às estações da QBSS é realizada por meio 

dos quadros de Beacon enviados periodicamente pelo HC (Viégas Junior, 2010). Em 

relação à priorização da entrega de quadros de dados, a mesma é realizada no EDCA 

mediante a configuração dos seguintes parâmetros associados a cada uma das categorias 

de acesso definidas: AIFS (Arbitration InterFrame Space) e limites da janela de contenção 

(CWmin e CWmax) (IEEE 802.11, 2005). Desse modo, a Figura 2.10 sintetiza os elementos 

que compõem o funcionamento do EDCA. 

 

 

Figura 2.10: Elementos que compõem o mecanismo de funcionamento do EDCA – Adaptada de 
Viégas Junior (2010). 
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Conforme ilustrado, AIFS corresponde ao tempo de escuta do meio necessário para 

o envio de quadros de dados através da rede sem fio (IEEE 802.11e, 2005). No EDCA, ao 

invés de DIFS, cada categoria de acesso possui seu próprio valor de tempo AIFS, o qual é 

denominado AIFS[CA] (IEEE 802.11e, 2005).  

 

O AIFS[CA] é usado para diferenciar os serviços oferecidos às categorias de acesso 

descritas na emenda, uma vez que, quanto menor o seu valor, maior a prioridade de acesso 

ao meio para a transmissão de dados (IEEE 802.11e, 2005). Desse modo, AIFS[CA] é 

calculado através da equação 2.4, na qual AIFSN[CA] (AIFS Number) é um número inteiro 

maior ou igual à dois, de tal sorte que: AIFSN[3] > AIFSN[2] > AIFSN[1] > AIFSN[0] (IEEE 

802.11e, 2005). 

 

 (2.4) 

 

Além da definição de diferentes valores para AIFS, o EDCA também determina 

valores mínimos e máximos distintos (denominados de CWmin[CA] e CWmax[CA], 

respectivamente) para as janelas de contenção associadas a cada categoria de acesso 

definida (IEEE 802.11e, 2005). Dessa forma, a transmissão de quadros em uma estação 

sem fio IEEE 802.11e operando EDCA funciona de modo similar ao apresentado na Figura 

2.11. 

 

 

Figura 2.11: Transmissão de dados em uma estação sem fio IEEE 802.11e operando em EDCA – 
Adaptada de Viégas e Junior (2010). 

 

Conforme ilustrado, cada dado a ser enviado é inserido em uma fila de acordo com a 

categoria de acesso ao qual ele pertence (IEEE 802.11e, 2005). Cada fila funciona como se 

fosse uma estação IEEE 802.11 virtual trabalhando em DCF, a qual adota os valores de 
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AIFS[CA], CWmin[CA] e CWmax[CA], nos lugares de DIFS, CWmin e CWmax, respectivamente 

(IEEE 802.11e, 2005).  

 

Diante do exposto, podem ocorrer de quadros pertencentes a filas distintas colidirem 

dentro da mesma estação (IEEE 802.11e). Nesse caso, o mecanismo de resolução de 

colisão interna transmitirá o quadro pertencente à categoria de acesso de maior prioridade e 

sorteará um tempo de backoff para o outro de não foi enviado (IEEE 802.11e, 2005). 

 

2.2.2. Mecanismo de acesso ao meio HCCA (HCF Controlled Channel 

Access) 

 

O HCCA (IEEE 802.11e, 2005) é um mecanismo de acesso ao meio que aprimora o 

PCF mediante a definição de políticas que limitam os atrasos de entrega dos quadros 

transmitidos através da rede sem fio (Moraes et al., 2010; Viégas Junior, 2010). Nesse 

ponto, a Figura 2.12 ilustra a troca de quadros realizada em uma QBSS quando o HCCA e o 

EDCA são utilizados em conjunto. 

 

 

Figura 2.12: Troca de quadros realizada em uma QBSS quando o HCCA é utilizado em conjunto 
com o EDCA – Adaptada de Viégas Junior (2010). 

 

Conforme ilustrado, diferente do PCF, o HCCA opera em períodos de tempo 

denominados CAP (Controlled Access Periods) que podem estar presentes tanto no CFP 

como no CP (Moraes et al., 2010; Viégas Junior, 2010). No CAP, o HC espera o meio 

permanecer livre durante um intervalo PIFS e assume o controle da QBSS iniciando o 

polling das estações pertencentes à mesma (Moraes et al., 2010; Viégas Junior, 2010).  
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Durante o polling, a troca de mensagens realizada no HCCA se assemelha a 

realizada no PCF: o HC envia um quadro de autorização para cada estação da QBSS e elas 

respondem enviando seus dados através da rede sem fio (IEEE 802.11e, 2005). No HCCA, 

todavia, o HC atribui TxOP às estações, os quais são informados nos quadros de 

autorização transmitidos (Moraes et al., 2010; Viégas Junior, 2010). Além disso, diferente do 

PCF, cada estação no HCCA implementa um escalonador de fluxos interno, por meio do 

qual ela decide quanto tempo cada um dos seus fluxos de dados ativos terá disponibilidade 

para uso do canal dentro do TxOP que lhe foi designado (Viégas Junior, 2010). 

 

O cálculo do TxOP a ser atribuído a cada estação é realizado com o auxílio de 

mecanismos de especificação de tráfego e de controle de admissão definidos na emenda 

IEEE 802.11e (Viégas Junior, 2010). Nesses mecanismos, antes de participarem do polling, 

as estações pertencentes à QBSS devem enviar quadros de gerenciamento TSPEC (Traffic 

Specification) (IEEE 802.11e, 2005) ao HC, os quais descrevem as especificações dos 

tráfegos gerados pelos fluxos de dados ativos na estação (no caso, para cada fluxo distinto 

deve ser enviado um quadro TSPEC distinto) (Viégas Junior, 2010). Diante disso, o HC 

analisa os TSPEC recebidos e, mediante a verificação dos recursos existentes na QBSS, 

decide se admite ou não os fluxos de dados descritos nesses quadros (Viégas Junior, 2010). 

Nesse ponto, caso não admita um fluxo, o HC pode negociar um novo TSPEC junto a 

estação requisitante, ou simplesmente negar os serviços de QoS solicitados por ela (Viégas 

Junior, 2010). 

 

2.3. Redes de Petri 

 

A rede de Petri (Petri, 1962) é uma ferramenta matemática que permite modelar e 

verificar formalmente sistemas dinâmicos, tais como: protocolos de comunicação, aplicações 

industriais, fluxos de processos, entre outros (Murata, 1989).  

 

Em termos gerais, uma rede de Petri é descrita como sendo uma 5-tupla PN = (P, T, 

F, W, M), em que (Murata, 1989): 

• P é um conjunto finito de elementos passivos denominados lugares; 

• T é um conjunto finito de elementos ativos denominados transições; 

• F é um conjunto finito de arcos orientados entre lugares (P) e transições (T) 

definidas; 
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• W é um vetor de pesos que correspondem a números inteiros maiores ou iguais 

a 1 vinculados aos arcos definidos no conjunto F; 

• M é um vetor de marcações que correspondem a números inteiros maiores ou 

iguais a 0 vinculados aos lugares definidos no conjunto P. 

 

Durante a modelagem de sistemas, os lugares e marcações das redes de Petri 

geralmente são usados para representarem estados do sistema, recursos existentes, buffers 

e entidades de armazenamento, entre outros aspectos (Murata, 1989). Por sua vez, as 

transições normalmente são usadas para representarem ações e eventos que ocorrem ao 

sistema, enquanto os arcos descrevem as relações entre esses eventos/ações e os lugares 

da rede (Murata, 1989).  

 

Além da sua notação formal, as redes de Petri possuem também uma representação 

gráfica para os elementos descritos em sua definição. Desse modo, a Figura 2.13 ilustra a 

representação gráfica para cada um desses elementos. 

 

 

Figura 2.13: Representação gráfica dos elementos que compõem as redes de Petri. 
 

Conforme ilustrado, um lugar é representado por um círculo vazio e uma marcação é 

representada por um circulo preenchido situado dentro dos lugares definidos na rede de 

Petri (Murata, 1989). Por sua vez, uma transição é representada por uma barra vertical e um 

arco é representado por uma seta que conecta lugares a uma ou mais transições da rede e 

vice-versa (Murata, 1989). Por fim, os pesos são representados por números situados acima 

dos arcos aos quais eles estão associados (Murata, 1989). Diante do exposto, a Figura 2.14 

mostra um exemplo de uma rede de Petri simples. 
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Figura 2.14: Rede de Petri. 
 

Uma transição t possui um conjunto de lugares de entrada e de saída associados a 

ela, os quais são denotados por I(t) e O(t), respectivamente (Murata, 1989). Na Figura 2.14, 

por exemplo, os elementos que compõem os conjuntos I(T0) e O(T0) são {P0, P1} e {P2}, 

respectivamente. Diante disso, uma transição t é dita habilitada quando o número de 

marcações existentes nos lugares pertencentes a I(t) é maior ou igual ao peso dos arcos 

que conectam tais lugares a t (Murata, 1989). Dessa forma, a única transição habilitada na 

rede da Figura 2.14 é T0, uma vez que o número de marcações presentes em P0 e P1 é 

maior ou igual ao peso dos arcos que conectam os mesmos à T0. 

 

Uma vez habilitada, uma transição t pode ser disparada, o que movimenta as 

marcações entre os lugares existentes na rede de Petri (Murata, 1989). Quando uma 

transição é disparada, ela remove um número de marcações de cada um dos seus lugares 

de entrada, em que o valor desse número equivale ao peso dos arcos que conectam tais 

lugares à transição propriamente dita (Murata, 1989). Além disso, a transição disparada 

também adiciona um número de marcações em cada um dos seus lugares de saídas, em 

que tal número também corresponde aos pesos dos arcos que ligam a transição a esses 

lugares (Murata, 1989). 

 

Diante do exposto, a Figura 2.15 ilustra a rede de Petri da Figura 2.14 após o disparo 

da transição T0. Conforme ilustrado, após o disparo, a transição T1 passou a ficar 

habilitada, enquanto que a transição T0 ficou desabilitada. Desse modo, ao realizar o 

disparo de T1, ocorrerá uma nova movimentação nas marcações existentes nos lugares da 

rede, o que poderá ou não habilitar novas transições. 
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Figura 2.15: Rede de Petri da Figura 2.14 após o disparo da transição T0. 
 

Ainda em relação a sua dinâmica de funcionamento, podem ocorrer situações em 

que, após uma determinada seqüência de disparos realizados, nenhuma das transições 

existentes na rede de Petri encontra-se habilitada (Murata, 1989). Nesse ponto, diz-se que a 

rede está em estado de deadlock (Murata, 1989), o que geralmente se configura numa 

situação indesejada para as redes de Petri, haja vista que a mesma permanecerá travada 

em decorrência de não existirem transições que podem ser disparadas (Murata, 1989).  

 

A Figura 2.16 ilustra um exemplo de rede de Petri em deadlock, a qual corresponde 

à mesma rede ilustrada na Figura 2.15 após a realização do disparo da transição T1. 

 

 

Figura 2.16: Rede de Petri em deadlock. 
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3. ESTADO DA ARTE: SISTEMAS DE MONITORAMENTO 

DE PACIENTES QUE UTILIZAM REDES SEM FIO 

 

 

Atualmente existem diversas plataformas comerciais que utilizam tecnologias de 

comunicação sem fio para automatizar o monitoramento de pacientes realizado nos 

hospitais (A&D Medical, 2013; LyfeSync, 2013; Nonin Medical, 2013). A interoperabilidade 

entre tais plataformas, todavia, tem sido um aspecto problemático, uma vez que não existe 

padronização acerca dos procedimentos usados na realização de tarefas como troca, 

integração, aquisição e compartilhamento dos dados gerados pelos sensores médicos. 

Nesse sentido, visando aumentar a eficiência da entrega de informações de saúde dentro 

dos ambientes hospitalares, o HL7 (Health Level 7) tem empenhado esforços para 

desenvolver um framework voltado à automatização de grande parte dessas atividades 

(Health Level 7, 2013). 

 

Além da difícil interoperabilidade, as plataformas comerciais existentes geralmente 

são projetadas apenas para prover comunicação entre um sensor médico associado a um 

paciente e algum sistema de monitoramento situado próximo ao leito em que o mesmo se 

encontra (Shnayder et al., 2005). Dessa forma, tais plataformas não contemplam, por 

exemplo, a possibilidade de formarem redes de larga escala visando permitir o 

monitoramento de pacientes internados em um hospital (Shnayder et al., 2005).  

 

Em paralelo as plataformas comerciais, existem diversos trabalhos descritos na 

literatura que especificam soluções mais sofisticadas ao processo de monitoramento de 

pacientes utilizando redes sem fio. Nesse ponto, esse capítulo descreve as principais 

pesquisas na área objeto dessa tese, efetuando uma análise das mesmas sobre os 

seguintes aspectos: capacidade de atender aos requisitos impostos pelos ambientes de 

automação hospitalar e habilidade de promover a integração entre os tráfegos gerados por 

sensores médicos e aplicações de usuário sobre a mesma rede sem fio (convivência 

mútua). Desse modo, as pesquisas ora apresentadas estão dispostas de acordo com a linha 

do tempo ilustrada na Figura 3.1, a fim de demonstrar a evolução dos trabalhos 

desenvolvidos nessa área. 
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Figura 3.1: Evolução das pesquisas sobre sistemas de monitoramento de pacientes que 
utilizam redes sem fio  – Adaptada de Chipara et al., (2009), Ko et al. (2010b), Konstantas et al. 

(2004), Shnayder et al. (2005) e Wood et al. (2008) 
 

 

3.1. Descrição e análise dos trabalhos existentes na literatura 

relacionados aos sistemas de monitoramento de pacientes 

que utilizam redes sem fio 

3.1.1. Sistema MobiHealth  

 
O MobiHealth (Konstantas e Herzog, 2003; Konstantas et al., 2004) é um sistema de 

monitoramento de pacientes similar ao ilustrado na Figura 3.2, no qual os sensores e 

atuadores associados a cada paciente formam uma rede ad hoc denominada BAN (Body 

Area Network), usando tecnologias como o Bluetooth (Bluetooth, 2014) ou o ZigBee 

(ZigBee, 2014). Os sensores pertencentes a uma BAN enviam dados que descrevem os 

sinais vitais do paciente monitorado e, ao receber esses dados, a entidade denominada 

MBU (Mobile Base Unit) pode processá-los por meio de aplicações de monitoramento locais, 

ou pode encaminhá-los a sistemas finais externos a BAN (servidores, estações de usuário, 

etc.) através de conexões GPRS (General Packet Radio Service) ou UMTS (Universal 
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Mobile Telecommunications System). Os membros da equipe de saúde, por sua vez, se 

conectam aos sistemas finais para obterem e processarem os dados recebidos da MBU e 

assim acompanhar a evolução dos sinais vitais dos pacientes. 

 

 
Figura 3.2: Arquitetura do MobiHealth – Adaptada de Konstantas et al. (2004). 

 

O MobiHealth é um sistema de monitoramento bastante simples e não define 

procedimentos voltados ao atendimento dos requisitos de tempo-real (cumprimento de 

prazos e determinismo) impostos pelos dados gerados nos sensores médicos. Além disso, o 

MobiHealth não especifica estratégias destinadas ao provimento de economia de energia 

nesses sensores e não possui técnicas para lidar com os eventuais erros de transmissão 

que podem ocorrer durante o envio de dados através de enlaces de comunicação sem fio. 

Por fim, os experimentos descritos em Konstantas et al. (2004) mostram que o MobiHealth 

também possui problemas de escalabilidade, uma vez que os resultados obtidos relatam 

que, em cenários onde os pacientes encontram-se próximos uns dos outros, não é possível 

estabelecer mais que 10 (dez) conexões UMTS sem que haja perda dessas conexões.  

 

Quanto ao provimento de integração entre os tráfegos gerados por sensores 

médicos e estações de usuário, o MobiHealth também não especifica políticas que permitam 

a alocação dos recursos existentes na rede sem fio para as estações de usuário presentes 

no ambiente de automação hospitalar (nesse trabalho, a largura de banda da rede é 
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designada apenas aos sensores médicos). Somado a esse aspecto, outro ponto que 

atrapalha essa integração no MobiHealth é o fato dos nós transmissores (sensores médicos) 

utilizarem tecnologias de comunicação (Bluetooth e ZigBee) que não possuem largura de 

banda suficiente para aplicações de usuário que possuem taxas de geração de dados 

elevadas, como, por exemplo, transmissões de áudio e de vídeo (Moraes et al., 2010). 

 

3.1.2. Sistema CodeBlue  

 

O CodeBlue (Malan et al., 2004; Shnayder et al., 2005) é um sistema de 

monitoramento de pacientes que possui uma arquitetura similar à ilustrada na Figura 3.3, 

sendo composto basicamente pelos seguintes elementos: 

• Framework de roteamento: o CodeBlue utiliza um framework de roteamento 

produtor/consumidor, no qual os sensores médicos publicam seus dados em 

canais de comunicação específicos e os dispositivos interessados nesses dados 

efetuam o consumo dos mesmos mediante a inscrição nos canais em que eles 

são publicados. Os sensores médicos formam uma rede ad hoc auto-organizável, 

através da qual os dados são encaminhados aos dispositivos finais usados pelos 

membros da equipe de saúde do hospital. Nesse encaminhamento, a definição 

das rotas pelas quais as informações irão trafegar é feita por meio do algoritmo 

ADMR (Adptative Demand-Driven Multicast Routing) (Jetcheva e Johnson, 2001), 

presente em todos os elementos (sensores e dispositivos finais) existentes no 

ambiente hospitalar. No CodeBlue, os sensores e dispositivos finais utilizam o 

padrão IEEE 802.15.4 (IEEE 802.15.4, 2014) para formarem a rede sem fio auto-

organizável. Vale ressaltar que esse padrão serve de base para a especificação 

de diversas tecnologias, tais como o ZigBee (ZigBee, 2014), o WirelessHART 

(Hart Communication Foundation, 2014) e o ISA100.11a (International Society of 

Automation, 2014); 

• Protocolo de descoberta: para realizarem o consumo dos dados, os 

dispositivos finais devem primeiramente descobrir quais sensores médicos estão 

ativos na rede. Dessa forma, o CodeBlue define um protocolo de descoberta em 

que os nós da rede ad hoc (sensores e dispositivos finais) periodicamente 

publicam seus dados de identificação (identificador do nó, tipos de sensores 

suportados, etc.) em um canal de comunicação broadcast, e os dispositivos finais 

que desejam descobrir os sensores ativos se inscrevem nesse canal para 

receberem tais informações; 
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• Interface de consultas (queries): em um cenário de monitoramento de 

pacientes, os membros da equipe de saúde podem desejar configurar os 

sensores médicos. Dessa forma, o CodeBlue define uma interface para que os 

dispositivos finais possam enviar mensagens aos sensores, no intuito de definir 

taxas de transmissão a serem adotadas pelos mesmos, condições para a 

ocorrência do envio de dados (um sensor pode ser configurado, por exemplo, 

para enviar dados apenas quando os sinais vitais mensurados do paciente 

extrapolarem um limiar), canais a serem adotados na publicação das 

informações, entre outros aspectos.  

 

 
Figura 3.3: Arquitetura do CodeBlue – Adaptada de Shnayder et al. (2005). 

 

Assim como ocorre no MobiHealth, o CodeBlue não especifica mecanismos voltados 

à incorporação de robustez nas comunicações realizadas e apresenta-se ineficiente em 

relação ao provimento de integração entre os tráfegos gerados por sensores médicos e 

estações de usuário sobre a mesma rede sem fio (fato que também decorre das limitações 

quanto à largura de banda disponível nas tecnologias utilizadas e da ausência de políticas 

capazes de alocar os recursos existentes na rede sem fio às estações de usuário). Além 
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disso, no CodeBlue, os sensores médicos encaminham informações transmitidas por outros 

sensores, o que exige que eles permaneçam com seus rádios de comunicação sempre 

ligados, fato que demanda um alto consumo de energia de suas baterias (Ko et al., 2010a). 

Somado a esses aspectos, o envio de dados gerados pelos sensores médicos no CodeBlue 

é feito de maneira independente e sem coordenação, o que pode acarretar em colisões 

entre as mensagens transmitidas pela rede. Desse modo, a existência dessas colisões é um 

fator indesejável, pois compromete a escalabilidade do sistema (quanto maior o número de 

elementos na rede sem fio, maior a probabilidade de ocorrência de colisões e perda de 

mensagens) e dificulta o atendimento das restrições de tempo-real impostas pelos dados 

gerados nos sensores médicos, uma vez que incorpora não-determinismo na realização da 

entrega desses dados (Moraes et al., 2010). 

 

3.1.3. Sistema AlarmNet 

 
O AlarmNet (Wood et al., 2008) especifica um sistema de monitoramento de 

pacientes similar ao ilustrado na Figura 3.4, o qual possui uma característica distinta em 

relação aos demais trabalhos descritos até o momento: existência de sensores de ambiente 

que medem aspectos (luminosidade, temperatura, umidade, entre outros) relacionados aos 

locais em que os pacientes estão sendo monitorados.  

 

No AlarmNet, os dados gerados pelos sensores de ambiente aprimoram a precisão e 

a qualidade do monitoramento realizado, uma vez que a detecção de doenças e situações 

de risco a saúde dos pacientes passa a ser efetuada mediante a consideração de aspectos 

relativos aos locais em que os mesmos se encontram (Wood et al., 2008). Desse modo, em 

termos de provimento de comunicação, o AlarmNet possui basicamente três elementos: 

• AlarmGate: entidade que atua na interface entre a rede sem fio, formada pelos 

sensores médicos e de ambiente, e as redes IP (Internet Protocol) externas nas 

quais encontram-se os sistemas finais que executam aplicações de 

monitoramento de pacientes. O AlarmGate recebe e processa os dados gerados 

pelos sensores (médicos e de ambiente), no intuito de efetuar tarefas como 

gerenciamento de energia nos sensores médicos e provimento de privacidade e 

segurança dos dados; 

• Rede de sensores de ambiente: rede em topologia em malha auto-ajustável 

composta por sensores de ambiente implantados em pontos fixos no hospital. 

Através dessa rede, os dados medidos pelos sensores médicos e de ambiente 

são encaminhados aos AlarmGates; 
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• Redes corporais móveis: redes compostas pelos sensores médicos associados 

aos pacientes internados no hospital (cada paciente possui um rede corporal 

distinta), as quais possuem um elemento designado como gateway que realiza a 

interface entre as redes corporais e o restante da rede sem fio (os dados gerados 

pelos sensores médicos podem ser enviados diretamente pelo gateway aos 

AlarmGates, ou podem ser encaminhados aos mesmos através da rede de 

sensores de ambiente); 

 

 
Figura 3.4: Arquitetura do AlarmNet – Adaptada de Wood et al. (2008). 

 

O AlarmNet define estratégias voltadas ao provimento de economia de energia nos 

sensores médicos, as quais são implementadas pelos AlarmGates existentes no ambiente 

hospitalar. Todavia, similar ao MobiHealth e ao CodeBlue, o AlarmNet mostra-se ineficiente 

quanto ao provimento de integração entre os tráfegos gerados por aplicações de usuário e 

sensores médicos sobre a mesma rede sem fio, e não define políticas voltadas à lidar com 

as eventuais falhas de comunicação que podem ocorrer durante o envio de dados através 
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dos enlaces dessa rede. Somado a esses aspectos, o AlarmNet não especifica protocolos e 

procedimentos a serem usados no encaminhamento das informações transmitidas pelos 

sensores (médicos e de ambiente) e, dessa forma, dependendo do algoritmo utilizado nesse 

encaminhamento, podem existir problemas como presença de colisões, não-determinismo 

na entrega de mensagens e ineficiência quanto à escalabilidade do sistema. 

 

3.1.4. Sistema definido em Chipara et al. (2009) 

 
O sistema de monitoramento de pacientes descrito em Chipara et al. (2009) possui 

uma arquitetura similar à ilustrada na Figura 3.5, a qual é composta pelos seguintes 

elementos:  

• Estações-base: entidades responsáveis pela coleta e armazenamento dos 

dados gerados pelos sensores médicos. Tais estações dispõem de interfaces 

IEEE 802.11 (IEEE 802.11, 2007), através das quais os membros da equipe de 

saúde podem acessar as informações armazenadas; 

• Nós de retransmissão: elementos situados em pontos fixos do hospital e que 

possuem a responsabilidade de encaminhar os dados enviados pelos sensores 

médicos às estações-base. Os nós de retransmissão formam uma rede em 

malha IEEE 802.15.4 auto-organizável, na qual um dado pode ser encaminhado 

através de diversas rotas distintas determinadas pelo protocolo CTP (Collection 

Tree Protocol) (Gnawali et al., 2009); 

• Sensores médicos: os sensores médicos encontram-se vinculados aos 

pacientes monitorados e são móveis dentro do hospital. Na arquitetura definida, 

os sensores devem associar-se à um nó de retransmissão para efetuar o envio 

de dados ao mesmo (ao chegar no nó, cada dado é encaminhado às estações-

base através de rotas determinadas pelo CTP). Todavia, para realizar essa 

associação, Chipara et al. definem que, ao invés do CTP, os sensores médicos 

devem utilizar o DRAP (Dinamic Relay Association Protocol) (Chipara et al., 

2009) que trata-se de um protocolo voltado a descoberta e escolha dos nós de 

retransmissão a serem utilizados. O DRAP define também que os sensores 

médicos devem permanecer com seus rádios de comunicação ligados apenas 

quando possuem informações a transmitir (Chipara et al., 2009). Desse modo, 

após efetuar o envio de seus dados, tais sensores podem desligar seus rádios de 

comunicação, o que proporciona economia de energia de suas baterias (Ko et al., 

2010a). 
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Figura 3.5: Arquitetura do trabalho descrito em Chipara et al. (2009) – Adaptada de Chipara et 

al. (2009) 
 

O sistema descrito em Chipara et al. possui os mesmos problemas verificados nos 

trabalhos anteriores quanto à falta de mecanismos voltados à incorporação de robustez nas 

comunicações sem fio realizadas e ao provimento de integração entre o tráfego de dados 

gerado por estações de usuário e sensores médicos. Além disso, o sistema especificado em 

Chipara et al. também apresenta transtornos quanto ao cumprimento das restrições de 

tempo-real impostas pelos dados gerados nos sensores médicos, uma vez que o 

encaminhamento de informações entre os nós de retransmissão é feito de forma 

independente e sem coordenação, o que implica na ocorrência de colisões e em não-

determinísmo na entrega de mensagens (Moraes et al., 2010). Somado a esses aspectos, a 

arquitetura descrita em Chipara et al. apresenta ineficiências quanto à escalabilidade, as 

quais decorrem do fato do protocolo de roteamento CTP não ser eficaz para cenários em 

que existe um trafego elevado de informações a serem transmitidas pela rede sem fio (Ko et 

al., 2009). 
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3.1.5. Sistema MEDiSN 

 

O MEDiSN (Ko et al., 2010b) possui uma arquitetura similar à ilustrada na Figura 3.6, 

a qual é bastante semelhante à definida em Chipara et al. (2009): os sensores médicos 

(Physiological Monitors – PMs) enviam dados a nós de retransmissão (Relay Points – RPs) 

que encaminham os mesmos a gateways responsáveis por armazená-los e disponibilizá-los 

aos membros da equipe de saúde pela Internet. 

 

Essencialmente, a diferença entre o MEDiSN e o trabalho descrito em Chipara et al. 

(2009) encontra-se no algoritmo usado pelos nós de retransmissão durante o 

encaminhamento de dados. Em Chipara et al. (2009), os nós de retransmissão utilizam o 

CTP, que é composto por um mecanismo de descoberta de rotas e por um mecanismo de 

controle de envio de dados (Gnawali et al., 2009; Ko et al., 2010b). Nesse ponto, embora o 

mecanismo de descoberta de rotas mostre-se eficaz em ambientes clínicos (Ko et al., 2009), 

o mecanismo de envio de dados apresenta-se ineficiente para cenários onde há um trafego 

elevado de informações a serem transmitidas pela rede sem fio (Ko et al., 2010b). Desse 

modo, o MEDiSN modifica o mecanismo de envio de dados definido no CTP, incorporando 

dois aspectos em cada nó de retransmissão: ajuste dinâmico do número de retransmissões 

em consonância à quantidade de mensagens a serem enviadas pelo nó, e configuração do 

intervalo de espera para o envio consecutivo de dados de acordo com o nível de contenção 

e de sobrecarga da rede. 
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Figura 3.6: Arquitetura do MEDiSN – Adaptada de Ko et al. (2010b). 

 

As alterações propostas pelo MEDiSN amenizam o problema de escalabilidade 

verificado no trabalho descrito em Chipara et al. (2009), mas não resolvem os problemas 

existentes nesse trabalho relativos a ausência de políticas voltadas a robustez no envio de 

dados pela rede sem fio e a não especificação de procedimentos destinados ao provimento 

de integração entre os tráfegos gerados por sensores médicos e estações de usuário. Além 

disso, o MEDiSN também apresenta problemas quanto ao cumprimento dos requisitos de 

tempo-real impostos pelos dados gerados nos sensores médicos, pois, similar ao trabalho 

descrito em Chipara et al. (2009), os RP encaminham dados de maneira independente e 

sem coordenação, o que ocasiona colisões e não-determinísmo na entrega de mensagens. 

 

3.2. Considerações gerais: uma visão crítica e correlata ao Wi-Bio 

 
Os trabalhos descritos na literatura definem sistemas de monitoramento de pacientes 

que utilizam redes sem fio, mas que possuem particularidades que os impedem de atender 

todos os requisitos impostos pelos ambientes de automação hospitalar (cumprimento de 
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restrições de tempo-real, economia de energia nos sensores, robustez, mobilidade e 

escalabilidade). Além disso, nenhum dos trabalhos citados define estratégias que permitam 

a integração entre os tráfegos gerados por sensores médicos e estações de usuário sobre a 

mesma rede de comunicação. 

A Tabela 3.1 descreve relação entre os aspectos analisados nesta tese (atendimento 

dos requisitos impostos pelos ambientes de automação hospitalar e provimento de 

integração entre os dados gerados por sensores médicos e aplicações de usuário) e os 

trabalhos descritos na literatura. Nessa tabela, a marcação com “X” no campo “Verificação” 

indica que o trabalho contempla o aspecto verificado e o campo “Descrição” sumariza as 

características do trabalho em relação ao mesmo. 

 

Tabela 3.1: Relação entre as características pertinentes aos sistemas de monitoramento de 
pacientes que utilizam redes sem fio e os trabalhos descritos na literatura. 

MobiHealth (Konstantas e Herzog, 2003; Konstantas et al., 2004) 

Requisito Verificação Considerações 

Tempo-real  
Não existem políticas voltadas a garantir a entrega dos 
dados gerados pelos sensores médicos de forma 
determinística e dentro dos prazos de validade. 

Economia de energia  Não existem mecanismos que permitam aos sensores 
médicos economizarem energia de suas baterias. 

Robustez  
Não existem procedimentos para lidar com os eventuais 
erros que podem ocorrer durante o envio de dados através 
de enlaces da rede sem fio. 

Mobilidade X Não há restrições quanto à mobilidade dos pacientes 
dentro do ambiente hospitalar. 

Escalabilidade  

Apresenta problemas de escalabilidade, pois, em cenários 
onde os pacientes encontram-se próximos uns dos outros, 
não há possibilidade de se estabelecer mais que 10 (dez) 
conexões UMTS distintas sem que haja perda dessas 
conexões. 

Tráfego de usuário  

Não permite a integração entre os tráfegos gerados por 
sensores médicos e estações de usuário, em decorrência 
da presença de dois fatores: 1) ausência de mecanismos 
que permitam o uso dos recursos da rede por parte das 
estações de usuário e 2) uso de tecnologias de 
comunicação que possuem baixa largura de banda para a 
maioria das aplicações de usuário existentes. 

CodeBlue (Malan et al., 2004; Snhayder et al., 2005) 

Requisito Verificação Considerações 

Tempo-real  
O envio de dados gerados pelos sensores médicos ocorre 
de forma independente e sem coordenação, o que gera 
colisões e não-determinísmo na entrega dos mesmos. 

Economia de energia  
Os sensores médicos precisam permanecer com seus 
rádios de comunicação ligados o tempo todo, o que 
demanda um alto consumo de energia de suas baterias. 

Robustez  Não existem procedimentos para lidar com os eventuais 
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erros que podem ocorrer durante o envio de dados através 
de enlaces da rede sem fio. 

Mobilidade X Não há restrições quanto à mobilidade dos pacientes 
dentro do ambiente hospitalar. 

Escalabilidade  A presença de colisões compromete o desempenho da 
entrega de dados em cenários de sobrecarga. 

Tráfego de usuário  

Não permite a integração entre os tráfegos gerados por 
sensores médicos e estações de usuário, em decorrência 
da presença de dois fatores: 1) ausência de mecanismos 
que permitam o uso dos recursos da rede por parte das 
estações de usuário e 2) uso de tecnologias de 
comunicação que possuem baixa largura de banda para a 
maioria das aplicações de usuário existentes. 

AlarmNet (Wood et al., 2008) 

Requisito Verificação Considerações 

Tempo-real  

Os protocolos para encaminhamento de dados através da 
rede sem fio não são definidos. Dependendo do protocolo 
utilizado, podem existir colisões e não-determinismo na 
entrega das informações geradas pelos sensores médicos. 

Economia de energia X Os AlarmGates implementam mecanismos voltados ao 
provimento de economia de energia nos sensores médicos. 

Robustez  
Não existem procedimentos para lidar com os eventuais 
erros que podem ocorrer durante o envio de dados através 
de enlaces da rede sem fio. 

Mobilidade X 
Não há restrições quanto à mobilidade dos pacientes 
dentro do ambiente hospitalar. 

Escalabilidade  

Além da possibilidade de comprometer o cumprimento das 
restrições de tempo-real, o protocolo utilizado no 
encaminhamento de dados pode comprometer também a 
escalabilidade do sistema. 

Tráfego de usuário  

Não permite a integração entre os tráfegos gerados por 
sensores médicos e estações de usuário, em decorrência 
da presença de dois fatores: 1) ausência de mecanismos 
que permitam o uso dos recursos da rede por parte das 
estações de usuário e 2) uso de tecnologias de 
comunicação que possuem baixa largura de banda para a 
maioria das aplicações de usuário existentes. 

Chipara et al. (2009) 

Requisito Verificação Considerações 

Tempo-real  

O encaminhamento de dados através dos nós de 
retransmissão é feito de forma independente e sem 
coordenação, o que acarreta em colisões e em não-
determinismo na entrega de mensagens. 

Economia de energia X 

O protocolo DRAP define que os sensores médicos devem 
desligar seus rádios de comunicação quando não 
possuírem informações a transmitir, o que proporciona 
economia de energia de suas baterias. 

Robustez  
Não existem procedimentos para lidar com os eventuais 
erros que podem ocorrer durante o envio de dados através 
de enlaces da rede sem fio. 
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Mobilidade X Não há restrições quanto à mobilidade dos pacientes 
dentro do ambiente hospitalar. 

Escalabilidade  
O algoritmo CTP mostra-se ineficiente para cenários em 
que existe uma sobrecarga elevada de tráfego através da 
rede sem fio. 

Tráfego de usuário  

Não permite a integração entre os tráfegos gerados por 
sensores médicos e estações de usuário, em decorrência 
da presença de dois fatores: 1) ausência de mecanismos 
que permitam o uso dos recursos da rede por parte das 
estações de usuário e 2) uso de tecnologias de 
comunicação que possuem baixa largura de banda para a 
maioria das aplicações de usuário existentes. 

MEDiSN (Ko et al., 2010b) 

Requisito Verificação Considerações 

Tempo-real  

O encaminhamento de dados através dos RPs é feito de 
forma independente e sem coordenação, o que implica na 
ocorrência de colisões e em não-determinismo na entrega 
de mensagens. 

Economia de energia X 
Similar ao trabalho descrito em Chipara et al. (2009), os 
sensores médicos também desligam seus rádios de 
comunicação após efetuarem o envio de seus dados. 

Robustez  
Não existem procedimentos para lidar com os eventuais 
erros que podem ocorrer durante o envio de dados através 
de enlaces da rede sem fio. 

Mobilidade X Não há restrições quanto à mobilidade dos pacientes 
dentro do ambiente hospitalar. 

Escalabilidade X 

O algoritmo CTP, utilizado no encaminhamento de dados 
através dos RPs, é aprimorado visando proporcionar uma 
melhoria de desempenho quanto a escalabilidade do 
sistema. 

Tráfego de usuário  

Não permite a integração entre os tráfegos gerados por 
sensores médicos e estações de usuário, em decorrência 
da presença de dois fatores: 1) ausência de mecanismos 
que permitam o uso dos recursos da rede por parte das 
estações de usuário e 2) uso de tecnologias de 
comunicação que possuem baixa largura de banda para a 
maioria das aplicações de usuário existentes. 

 

Diante dos aspectos citados, o Wi-Bio procura resolver os problemas existentes nos 

trabalhos descritos na literatura mediante a incorporação de procedimentos que viabilizem o 

estabelecimento de redes de monitoramento de pacientes sem fio que possuam as 

seguintes características: 

• Existência de políticas voltadas ao atendimento dos requisitos impostos 

pelos ambientes de automação hospitalar: no Wi-Bio, o mecanismo de 

controle de acesso ao meio utilizado pelos elementos da rede procura atender as 

restrições de tempo-real (cumprimento de prazos e determinismo) impostas pelos 

dados gerados nos sensores médicos, proporcionar economia de energia nos 
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sensores médicos, evitar a ocorrência de erros durante o envio de dados através 

da rede e permitir a utilização eficiente da largura de banda em cenários onde há 

mobilidade e um número elevados de pacientes sendo monitorados. Conforme 

descrito mais adiante, esse mecanismo definido no Wi-Bio corresponde a uma 

variação do HCCA, no qual a escolha dos elementos a serem autorizados não é 

feita por meio de polling, mas sim por uma série de critérios de seleção que 

procuram atender aos requisitos específicos dos ambientes de automação 

hospitalar; 

• Utilização de políticas e tecnologias de comunicação que permitam a 

integração entre tráfegos de usuário e de monitoramento de pacientes 

sobre a mesma rede sem fio: diferente dos demais trabalhos existentes na 

literatura, o Wi-Bio utiliza tecnologias de comunicação sem fio que possuem 

largura de banda suficientemente grande para suportar a maioria das aplicações 

de usuário existentes. Além disso, o Wi-Bio procura também permitir a alocação 

de recursos existentes na rede sem fio para estações de usuário, no intuito de 

viabilizar o envio de dados gerados por suas aplicações em execução, sem 

comprometer o processo de monitoramento de pacientes realizado pelos 

sensores médicos. 
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4. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO 

FORMAL DO WI-BIO 

 

 
Além de atender aos requisitos impostos pelos ambientes de automação hospitalar, 

o Wi-Bio procura realizar a integração entre os tráfegos gerados por aplicações de usuário e 

sensores médicos sobre a mesma rede sem fio. Contudo, o cumprimento desse objetivo 

pode não ser trivial, uma vez que as aplicações de usuário podem ter taxas de geração de 

dados elevadas (como em transmissões de áudio e de vídeo, por exemplo) que demandam 

grande largura de banda disponível (Moraes et al., 2010). Diante disso, o Wi-Bio foi definido 

para operar sobre o padrão IEEE 802.11 (IEEE 802.11, 2007), pois, além deste padrão 

assegurar largura de banda suficientemente grande, ele é muito difundido no mercado e 

possui baixo custo de implantação (Moraes et al., 2010). 

   

Conforme dito, o IEEE 802.11 possui dois modos de operação que podem ser 

utilizados: ad hoc e infraestruturado (IEEE 802.11, 2007). Nesse ponto, o Wi-Bio trabalha 

usando recursos definidos no modo de operação infraestruturado, pois a presença de uma 

infraestrutura de rede diminui a perda de dados transmitidos através de enlaces de 

comunicação sem fio (Ko et al., 2010b).  

 

Embora apresente uma série de vantagens em relação ao modo ad hoc, o modo de 

operação infraestruturado definido no IEEE 802.11 também possui os seguintes aspectos 

negativos que inviabilizam seu uso em aplicações de monitoramento de pacientes:  

• Ineficiência quanto ao consumo de energia: no IEEE 802.11, o envio e 

recebimento de dados demandam um alto consumo de energia nas estações 

(Varshney, 2006), o que pode ser amenizado mediante o desligamento dos 

rádios de comunicação das mesmas durante os intervalos de tempo em que elas 

não estiverem transmitindo (Ko et al., 2010a). Esse procedimento é adotado pelo 

mecanismo opcional de economia de energia definido no IEEE 802.11, no qual 

as estações de uma BSS podem desativar seus rádios após efetuarem o envio 

de quadros de dados ao PC (IEEE 802.11, 2007; Kurose e Ross, 2009). Nesse 

mecanismo, as estações reativam seus rádios a cada início de superquadro, o 

que normalmente ocorre em intervalos periódicos e curtos de tempo (Kurose e 

Ross, 2009). Desse modo, ao utilizarem esse mecanismo, os sensores médicos 

teriam que religar seus rádios de comunicação constantemente (de acordo com o 

tempo de duração de um superquadro) e só poderiam desligá-los novamente 
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após enviarem novos dados ao PC. Todavia, a geração de novos dados nesses 

sensores geralmente ocorre em intervalos periódicos de tempo, em que o valor 

desse período de geração usualmente é muito maior que a duração de um 

superquadro (Valentim, 2008). Sendo assim, o mecanismo de economia de 

energia definido no padrão IEEE 802.11 mostra-se ineficiente para as aplicações 

de monitoramento de pacientes, pois, após terem seus rádios de comunicação 

ligados, os sensores médicos teriam que passar muito tempo com os mesmos 

ativos em decorrência da geração de novos dados nesses sensores ser um 

processo demorado. Além disso, após serem desligados, tais rádios 

permaneceriam nesse estado por pouco tempo, uma vez que os mesmos devem 

ser reativados no início de cada superquadro; 

• Entrega de dados não-determinística: no DCF, as estações enviam dados de 

maneira independente, o que pode acarretar em colisões entre os quadros 

transmitidos pela rede sem fio (Moraes et al., 2010). Nesse ponto, no intuito de 

evitar novas colisões, o mecanismo de recuo (backoff) exponencial empregado 

no CSMA/CA introduz tempos de espera aleatórios nas estações para que elas 

realizem novas tentativas de envio dos quadros que colidiram (IEEE 802.11, 

2007). A adoção dessa estratégia, todavia, incorpora não-determinismo na 

entrega desses dados, o que não é um aspecto interessante para as aplicações 

de monitoramento de pacientes, uma vez que as mesmas possuem restrições de 

tempo-real (Moraes et al., 2010; Ni et al., 2004); 

• Problemas de escalabilidade: no PCF, o mecanismo de polling define que as 

estações só podem enviar dados mediante autorização prévia realizada pelo PC, 

a qual é efetuada na ordem em que as estações entraram na BSS (IEEE 802.11, 

2007). Embora esse mecanismo evite a ocorrência de colisões, ele possui 

problemas de escalabilidade, pois o tempo de espera para que as estações que 

entraram por último na BSS sejam autorizadas é proporcional ao número de 

estações existente na mesma. Dessa forma, se tais estações possuem dados 

com restrições de tempo-real, os prazos de entrega desses dados podem expirar 

em decorrência do tempo que as estações precisam esperar para serem 

autorizadas. Além disso, o PCF não garante o cumprimento de restrições rígidas 

de tempo-real, pois cada estação autorizada pode transmitir quadros de tamanho 

variável, o que implica em atrasos de entrega aleatórios e, conseqüentemente, 

não-determinismo (Moraes et al., 2010;  Ni et al., 2004). 

 

Diante dos aspectos citados, uma alternativa que poderia ser considerada para lidar 

com esses problemas seria a utilização da emenda IEEE 802.11e no lugar do padrão IEEE 
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802.11. Entretanto, embora apresente melhorias em relação ao IEEE 802.11, o IEEE 

802.11e também apresenta os mesmos problemas verificados no IEEE 802.11 quanto ao 

consumo de energia nas estações e, tal como ocorre no DCF e no PCF, respectivamente, o 

EDCA mostra-se ineficiente na entrega determinística de dados que possuem restrições de 

tempo-real (Moraes et al., 2006) e o HCCA possui problemas de escalabilidade decorrentes 

da utilização do mecanismo de polling (Moraes et al., 2010).  

 

Visando resolver os problemas apresentados, o Wi-Bio altera alguns aspectos do 

IEEE 802.11 no intuito de tornar o seu uso viável em sistemas de monitoramento de 

pacientes que trabalham em ambientes de automação hospitalar. Em particular, as 

alterações propostas pelo Wi-Bio (descritas em detalhes mais adiante) essencialmente 

modificam o mecanismo de controle de acesso ao meio definido no IEEE 802.11 e são feitas 

diretamente no protocolo da camada de enlace, o que exige a atualização do firmware das 

entidades que irão compor a rede sem fio. Além disso, tais alterações são transparentes às 

aplicações que utilizam os protocolos pertencentes às demais camadas do modelo TCP/IP, 

pois não modificam os cabeçalhos e os serviços oferecidos por tais protocolos. 

 

4.1. Arquitetura e elementos do Wi-Bio 

 
Uma rede Wi-Bio é dividida em células de comunicação similares a ilustrada na 

Figura 4.1a, na qual, além de estações de usuários, sensores médicos e PC (Point 

Coordinator), cada célula possui um elemento denominado Supervisor que é uma estação 

de usuário responsável pela realização das seguintes tarefas: 

• Armazenamento dos dados gerados pelos sensores médicos: no Wi-Bio, os 

dados gerados pelos sensores médicos pertencentes à célula são encaminhados 

ao Supervisor, o qual efetua o armazenamento dos mesmos em um banco de 

dados local; 

• Provisão de monitoramento remoto dos pacientes: conforme ilustrado na 

Figura 4.1a, o Supervisor possui acesso à Internet, através do qual ele pode 

enviar as informações armazenadas em seu banco de dados (as quais 

descrevem às medições efetuadas pelos sensores médicos) aos membros da 

equipe de saúde situados fora da célula, possibilitando aos mesmos monitorar o 

estado de saúde dos pacientes sem ter que se deslocarem até eles; 

• Provimento de integração com estações de usuário situadas fora da célula: 

no Wi-Bio, o Supervisor pode atuar como um gateway mediante a realização do 

encaminhamento de datagramas IP (Internet Protocol) através da Internet, no 

intuito de permitir a troca de dados entre estações de usuário situadas dentro e 
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fora da célula de comunicação. Nesse sentido, uma estação de usuário pode 

enviar datagramas IP ao Supervisor que, ao detectar que os mesmos são 

destinados a estações situadas fora da célula, pode encaminhá-los através da 

Internet aos seus destinatários (de modo similar, o Supervisor pode receber 

datagramas IP oriundos de estações situadas fora da célula e pode direcioná-los 

para dentro da mesma através da rede sem fio).  

 

Na arquitetura proposta, uma célula é limitada pela área de cobertura do PC, o que 

demanda a realização de um planejamento prévio acerca da quantidade, localização e 

configuração das células existentes, visando evitar problemas como interferências entre 

células vizinhas, presença de locais onde não há conectividade com nenhuma célula, dentre 

outros (Varshney, 2006). Além de delimitar a célula, o PC coordena a troca de mensagens 

realizada dentro da mesma mediante a divisão do tempo de comunicação em slots de 

duração fixa, em que, dentro de cada slot, algum elemento (sensor, estação, Supervisor ou 

o próprio PC) é autorizado a enviar dados pela rede. Para realizar a autorização, todavia, o 

PC mantém uma tabela com a especificação dos fluxos de dados ativos nos elementos da 

célula, em que o formato desta tabela é ilustrado na Figura 4.1b e a descrição dos seus 

campos é feita na Tabela 4.1.  

 

O processo de autorização dos elementos da célula de comunicação no Wi-Bio é 

similar ao processo de polling realizado no PCF/HCCA, ou seja: dentro de cada slot, o PC 

envia uma mensagem de autorização para algum elemento (sensor, estação ou Supervisor) 

e este responde a essa mensagem transmitindo seus dados através da rede sem fio. 

Todavia, conforme descrito mais adiante, diferente do polling realizado no PCF/HCCA, o PC 

no Wi-Bio não autoriza os elementos da célula segundo a ordem em que eles entraram na 

mesma. Ao invés disso, o PC considera diversos critérios de seleção, os quais procuram 

atender aos objetivos para os quais o Wi-Bio foi projetado (cumprimento dos requisitos 

impostos pelos ambientes de automação hospitalar e provimento de integração entre 

tráfegos gerados por sensores médicos e estações de usuário sobre a mesma rede sem fio). 

 

Dentro da célula, as estações de usuário podem gerar diversos fluxos de dados 

oriundos das aplicações que podem estar em execução nelas, enquanto os sensores 

médicos geram apenas um fluxo que descreve os sinais vitais do paciente em 

monitoramento. Sendo assim, conforme ilustrado na Figura 4.1b, as entradas da tabela de 

fluxos relacionadas aos sensores médicos descrevem os parâmetros relativos aos fluxos de 

dados gerados neles e as entradas relacionadas às estações de usuário servem apenas 

para o PC conhecer quais delas estão ativas na célula. 
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Figura 4.1: (a) Arquitetura do Wi-Bio. (b) Tabela de fluxos do PC. 
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Tabela 4.1: Descrição dos campos que compõem a tabela de fluxos do PC. 

Campo Descrição 

Tipo Tipo do fluxo descrito na entrada da tabela. 

Estado 

Estado em que o fluxo descrito na entrada da tabela se encontra. Ao todo, existem três 
valores possíveis para esse campo: 

• Espera: esse estado está presente apenas em entradas relacionadas a fluxos 
cujos dados gerados possuem restrições de tempo-real (fluxos do tipo 
“Sincronização” e “Monitoramento”) e ele descreve que o elemento de origem do 
fluxo gerou um novo dado, mas o PC ainda não alocou nenhum slot no intuito de 
realizar a entrega do mesmo ao(s) seu(s) destinatário(s); 

• Pendente: esse estado está presente apenas em entradas relacionadas a fluxos 
gerados por sensores médicos (fluxos do tipo “Monitoramento”) e ele descreve 
que o elemento de origem do fluxo já enviou o último dado gerado por ele ao PC, 
mas o PC ainda não conseguiu entregá-lo ao(s) seu(s) destinatário(s); 

• Atendido: esse estado está presente apenas em entradas relacionadas a fluxos 
cujos dados gerados possuem restrições de tempo-real (fluxos do tipo 
“Sincronização” e “Monitoramento”) e ele descreve que o último dado gerado pelo 
fluxo já foi entregue ao(s) seu(s) destinatário(s). Uma vez nesse estado, o PC não 
aloca mais slots ao elemento de origem do fluxo até que um novo dado seja 
gerado pelo mesmo (fato que ocorre em intervalos periódicos de tempo, segundo 
o valor descrito no campo “Período”). 

Origem Esse campo descreve o endereço MAC (Medium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) do 
elemento da célula de comunicação que gera os dados do fluxo. 

Paciente 
Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos gerados por sensores 
médicos (fluxos do tipo “Monitoramento”) e descreve um número de identificação relativo 
ao paciente ao qual o sensor que gera os dados do fluxo está associado. 

Sensor 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos gerados por sensores 
médicos (fluxos do tipo “Monitoramento”) e ele descreve um número de identificação 
relativo ao sensor que origina os dados do fluxo (esse campo é importante, pois diversos 
sensores podem estar acoplados em um mesmo nó de origem e, dessa forma, os 
mesmos precisam ser diferenciados). 

Período 
Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos cujos dados possuem 
restrições de tempo-real (fluxos do tipo “Sincronização” e “Monitoramento”) e descreve o 
período (em número de slots) em que ocorre a geração consecutiva de dados no fluxo. 

Geração 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos cujos dados possuem 
restrições de tempo-real (fluxos do tipo “Sincronização” e “Monitoramento”) e descreve o 
valor do número do slot em que houve a última geração de dados na entidade de origem 
do fluxo. 

Prazo 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos cujos dados possuem 
restrições de tempo-real (fluxos do tipo “Sincronização” e “Monitoramento”) e ele descreve 
o valor do slot em que o último dado gerado pelo fluxo terá seu prazo de entrega expirado 
(nesse slot, além do vencimento desse prazo, ocorrerá também a geração de um novo 
dado no fluxo).  

Erros 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos gerados por sensores 
médicos e estações de usuário (fluxos do tipo “Monitoramento” e “Usuário”) e ele 
descreve a quantidade de slots consecutivos em que houve falha de comunicação entre o 
PC e a entidade que gera os dados do fluxo. 

Atraso 
Médio 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos gerados por sensores 
médicos (fluxos do tipo “Monitoramento”) e ele retrata a média dos atrasos relativos à 
entrega dos dados gerados pelo fluxo. Tais atrasos correspondem aos intervalos de 
tempo decorrentes entre a geração dos dados no fluxo e a respectiva chegada deles em 
seu(s) destinatário(s). 
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DM 
Anterior 

Esse campo é usado apenas em entradas relacionadas a fluxos gerados por sensores 
médicos (fluxos do tipo “Monitoramento”) e ele descreve o conteúdo presente na última 
mensagem de dados (DM – Data Message) gerada pelo fluxo que foi recebida pelo PC. 

 

4.2. Especificação formal e descrição dos tipos de fluxos de 

dados existentes no Wi-Bio 

 

A especificação formal do Wi-Bio foi realizada através de modelos desenvolvidos em 

redes de Petri (Petri, 1962), uma vez que tais redes, além de serem amplamente usadas na 

descrição de protocolos e sistemas de comunicação, permitem verificar a correção lógica 

dos sistemas modelados mediante a detecção de aspectos como: ausência/presença de 

deadlocks, segurança e limitação, entre outros (Cassandras e Lafortune, 2008; Godoy et al., 

2010; Junqueira e Miyagi, 2009; Murata, 1989). Diante disso, a ferramenta usada no projeto 

das redes de Petri do Wi-Bio foi o PIPE2 3.0 (Dingle et al., 2009) e as Figuras Figura 4.2, 

Figura 4.3 e Figura 4.4 ilustram, respectivamente, as redes que retratam as atividades 

realizadas pelo PC, pelos sensores médicos e pelas estações de usuário dentro dos slots 

definidos na célula de comunicação. 

 

Conforme ilustrado na Figura 4.1b, o Wi-Bio define vários tipos de fluxos que podem 

estar presentes na tabela do PC. A descrição desses tipos de fluxo é feita nas próximas 

subseções, nas quais são apresentadas também as partes das redes de Petri do PC (Figura 

4.2), dos sensores médicos (Figura 4.3) e das estações de usuário (Figura 4.4) que retratam 

as atividades realizadas por tais entidades nos slots alocados a esses fluxos. 
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Figura 4.2: Rede de Petri referente às atividades realizada pelo PC nos slots da célula de comunicação. 



 

 

65 

 
Figura 4.3: Rede de Petri referente às atividades realizada pelos sensores médicos nos slots da célula de comunicação. 
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Figura 4.4: Rede de Petri referente às atividades realizada pelas estações de usuário nos slots da célula de comunicação. 
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4.2.1. Fluxo de sincronização 

 

O fluxo de sincronização é gerado pelo PC e possui os seguintes objetivos: notificar 

a existência do PC, sincronizar os sensores e estações da célula e informar os valores dos 

parâmetros de configuração (tempo de duração do slot, taxas de transmissão utilizadas, 

entre outros) adotados na mesma.  

 

Conforme ilustrado na Figura 4.1b, os dados do fluxo de sincronização possuem 

restrições de tempo-real, uma vez que são gerados periodicamente e são válidos apenas 

durante o intervalo de tempo que equivale ao seu período de geração (o valor desse período 

é configurado no próprio PC). Desse modo, a troca de mensagens realizada em um slot 

alocado ao fluxo de sincronização é ilustrada na Figura 4.5a, o formato das mensagens 

trocadas é ilustrado na Figura 4.5b e a descrição dos campos que compõem essas 

mensagens é feita na Tabela 4.2.  

 

 
Figura 4.5: (a) Troca de mensagens realizada em um slot alocado ao fluxo de sincronização. (b) 

Formato das mensagens trocadas em um slot alocado ao fluxo de sincronização. 
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Tabela 4.2: Descrição dos campos que compõem as mensagens trocadas nos slots alocados 
ao fluxo de sincronização. 

Beacon 

Campo Descrição 

Beacon 
Esse campo equivale ao quadro de Beacon definido no padrão IEEE 802.11 (IEEE 
802.11, 2007) e por meio dele os sensores e estações podem sincronizar-se junto ao 
PC. 

NSLOT Número do slot em andamento na célula de comunicação 

TSLOT 
Tempo de duração do slot definido pelo PC (calculado através da equação 3.1 descrita 
mais adiante). 

ACKLIMITE 
Intervalo de tempo que os sensores e estações devem aguardar por um quadro de ACK 
(IEEE 802.11, 2007) após efetuarem o envio de um quadro de DATA (IEEE 802.11, 
2007) ou de DATA+CF-ACK (IEEE 802.11, 2007). 

DADOMAX 
Tamanho máximo (em bytes) que podem ser enviados dentro de uma mensagem de 
dados gerada por um sensor ou estação. 

 

As Figuras Figura 4.6 e Figura 4.7 ilustram, respectivamente, as partes das redes de 

Petri do PC (Figura 4.2) e dos sensores/estações (Figura 4.3/Figura 4.4) relativas às ações 

efetuadas por tais entidades durante a troca de mensagens ilustrada na Figura 4.5a.  

 

Conforme ilustrado na Figura 4.5, o PC (Figura 4.6) inicialmente espera um intervalo 

PIFS e envia um quadro de Beacon em broadcast (transição “Beacon Enviado”). Feito isso, 

o PC zera o valor do campo “Erros” (Tabela de Fluxos – Figura 4.1b) relacionado ao fluxo de 

sincronização (transição “Erros Zerado (1)”) e altera o campo “Estado” (Tabela de Fluxos – 

Figura 4.1b) do mesmo para o valor de “Atendido” (transição “Sincronização em Atendido”). 

Por sua vez, quando um sensor/estação (Figura 4.7) recebe o Beacon (transição “Beacon 

Recebido”), ele configura seu rádio de comunicação segundo os parâmetros descritos nele 

(transição “Rádio Configurado (2)”). 
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Figura 4.6: Parte da rede de Petri do PC referente às atividades realizadas pelo mesmo nos 

slots alocados ao fluxo de sincronização. 
 

 
Figura 4.7: Parte das redes de Petri dos sensores e estações de usuário referente às atividades 

realizadas pelos mesmos nos slots alocados ao fluxo de sincronização. 
 

4.2.2. Fluxo de inscrição 

 

O fluxo de inscrição é gerado pelo PC no intuito de permitir a entrada de novos 

sensores e estações na célula de comunicação. Dessa forma, a troca de mensagens 

realizada em um slot alocado ao fluxo de inscrição é ilustrada na Figura 4.8a, o formato das 

mensagens trocadas é ilustrado na Figura 4.8b e a descrição dos campos que compõem 

essas mensagens é feita na Tabela 4.3.  
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Figura 4.8: (a) Troca de mensagens realizada em um slot alocado ao fluxo de inscrição. (b) 

Formato das mensagens trocadas em um slot alocado ao fluxo de inscrição. 
 

Tabela 4.3: Descrição dos campos que compõem as mensagens trocadas nos slots alocados 
ao fluxo de inscrição. 

EM (Enrollment Message) 

Campo Descrição 

ID-MENS Código que identifica que a mensagem é uma EM. 

NSLOT Número do slot em andamento na célula. 

SUP 

Endereço MAC (Medium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) da estação de usuário 
que atua como Supervisor da célula de comunicação (essa informação é útil aos 
sensores médicos, uma vez que, conforme descrito anteriormente, os dados gerados 
por tais sensores serão todos direcionadas ao Supervisor). 

ERM (Enrollment Response Message) 

Campo Descrição 

ID-MENS Código que identifica que a mensagem é uma ERM. 

TIPO 
Tipo do fluxo (“Monitoramento” ou “Usuário”) gerado no elemento (sensor ou estação) 
que enviou a ERM. 

ORIG Endereço MAC (Médium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) do elemento (sensor ou 
estação) que enviou a ERM. 
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PAC 
Código de identificação do paciente ao qual o elemento que enviou à ERM está 
associado (esse campo só contém algum valor útil quando a ERM descreve um fluxo do 
tipo “Monitoramento”). 

SENSOR 

Código de identificação do sensor médico que enviou a ERM (esse campo só contém 
algum valor útil quando a ERM descreve um fluxo do tipo “Monitoramento”). O 
significado desse campo decorre do fato que diversos sensores médicos distintos 
podem ser integrados e utilizar a mesma interface de rede sem fio (Shnayder et al., 
2005) e, dessa forma, os mesmos precisam ser diferenciados. 

PER 
Período de geração (em número de slots) de dados no fluxo originado pelo elemento 
(sensor ou estação) que enviou a ERM (esse campo só contém algum valor útil quando 
a ERM descreve um fluxo do tipo “Monitoramento”). 

GER 
Número do slot em que ocorreu a última geração de dados no elemento (sensor ou 
estação) que enviou a ERM (esse campo só contém algum valor útil quando a ERM 
descreve um fluxo do tipo “Monitoramento”). 

PRAZO 

Valor do número do slot em que o último dado gerado pelo fluxo terá seu prazo de 
entrega expirado (esse campo só contém algum valor útil quando a ERM descreve um 
fluxo do tipo “Monitoramento”). Nesse slot, além do vencimento desse prazo, ocorrerá 
também a geração de um novo dado no fluxo. 

 

As Figuras Figura 4.9, Figura 4.10 e Figura 4.11 ilustram, respectivamente, as 

partes das redes de Petri do PC (Figura 4.2), dos sensores médicos (Figura 4.3) e das 

estações de usuário (Figura 4.4) relativas às atividades efetuadas por tais entidades durante 

a troca de mensagens ilustrada na Figura 4.8. Além disso, no caso dos sensores médicos e 

estações de usuário, as porções das redes ilustradas nas Figuras Figura 4.10 e Figura 4.11 

apresentam também as atividades realizadas por esses elementos durante todo o processo 

de inscrição dos mesmos nas células de comunicação. 

 

Quando um sensor/estação (Figura 4.10/Figura 4.11) é iniciado (transição “Variáveis 

do Sensor Inicializadas”/“Variáveis da Estação Inicializadas”), ele realiza o escaneamento 

passivo da rede (IEEE 802.11, 2007) visando descobrir quais PCs estão ativos na região 

(transição “Escaneamento Realizado”). Feito isso, o sensor/estação escolhe um PC 

descoberto (transição “PC Escolhido”) e configura seu rádio de comunicação ajustando-se 

ao mesmo (transição “Rádio Configurado (1)”).  

 

No Wi-Bio, cada sensor/estação possui uma variável denominada FRI (Fator de 

Requisição de Inscrição) que controla o instante de tempo em que ele tentará se inscrever 

na célula coordenada pelo PC escolhido. Sendo assim, após configurar seu rádio, o 

sensor/estação sorteia um valor inteiro positivo para seu FRI, o qual está situado entre 1 

(um) e uma constante, previamente definida nos sensores/estações, denominada FRILIMITE 

(transição “FRI Sorteado”). Realizado esse sorteio, o sensor/estação irá decrementar seu 

FRI nos slots alocados ao fluxo de inscrição e quando o valor dessa variável chegar à zero, 

ele tentará se inscrever na célula. 
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Conforme ilustrado na Figura 4.8, quando o PC (Figura 4.9) aloca um slot ao fluxo de 

inscrição, primeiramente ele verifica se existem vagas para novas inscrições em sua tabela 

de fluxos e, caso existam (transição “Existem Vagas”), ele espera um intervalo DIFS e envia 

um quadro de DATA em broadcast contendo uma EM (Enrollment Message) que notifica a 

alocação do slot ao fluxo de inscrição (transição “EM Enviada”).  

 

Quando um sensor/estação (Figura 4.10/Figura 4.11) recebe a EM (transição “EM 

Recebida”), ele verifica se já está inscrito na célula (conforme dito, o sensor/estação será 

inscrito apenas quando seu FRI chegar à zero) e, caso não esteja (transição “FRI > 0 (1)”), 

decrementa seu FRI (transição “FRI Decrementado”). Efetuado esse decremento, se o FRI 

do sensor/estação se tornar igual a zero (transição “FRI = 0 (2)”), ele espera um intervalo 

DIFS e envia um quadro de DATA ao PC contendo uma ERM (Enrollment Response 

Message) que descreve os parâmetros do fluxo de dados gerado nele (transição “ERM 

Enviada”). 

 

Quando o PC (Figura 4.9) recebe a ERM (transição “ERM Recebida”), ele espera um 

intervalo SIFS e envia um quadro de ACK ao sensor/estação, reconhecendo o recebimento 

dessa mensagem (transição “ACK Enviado”). Feito isso, o PC verifica se o sensor/estação 

que enviou a ERM já está inscrito na célula e, caso não esteja (transição “Fluxo Não-

Inscrito”), ele realiza a sua inscrição mediante a criação de uma nova entrada em sua tabela 

de fluxos (transição “Inscrição Realizada”) com os valores inicializados a partir do conteúdo 

presente na ERM recebida (o campo “Estado” é inicializado com o valor de “Espera”).  

 

No processo de inscrição descrito, pode ocorrer de sensores/estações distintos 

terem seus FRI zerados no mesmo slot, o que implicará em colisões entre as ERM enviadas 

por eles. Além disso, mesmo que não ocorram tais colisões, podem acontecer outros fatores 

que comprometem o envio de mensagens pela rede sem fio, tais como: interferências, 

ruídos, dentre outros. Dessa forma, conforme ilustrado na Figura 4.10 e na Figura 4.11, caso 

alguma dessas situações ocorra (transições “Falha – Envio de ERM” e “Falha – ACK-Limite 

(1)”), o sensor/estação sorteia um novo valor para o seu FRI (transição “Novo FRI 

Sorteado”) e tenta novamente se inscrever na célula. 
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Figura 4.9: Parte da rede de Petri do PC referente às atividades realizados pelo mesmo nos 

slots alocados ao fluxo de inscrição. 
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Figura 4.10: Parte da rede de Petri dos sensores referente às atividades realizadas pelos mesmos nos slots alocados ao fluxo de inscrição.
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Figura 4.11: Parte da rede de Petri das estações de usuário referente às atividades realizadas pelas mesmas nos slots alocados ao fluxo de 

inscrição.
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4.2.3. Fluxo de monitoramento 

 

Os fluxos de monitoramento são gerados pelos sensores médicos inscritos na célula 

de comunicação. Diante disso, a Figura 4.12a e a Figura 4.12b ilustram a troca de 

mensagens realizada em um slot quando o PC decide alocá-lo a um fluxo de 

monitoramento, a Figura 4.12c ilustra o formato das mensagens trocadas nesse slot e a 

Tabela 4.4 descreve os campos que compõem tais mensagens. 

 

 
Figura 4.12: (a) Trocas de mensagens realizada em um slot alocado a um fluxo de usuário ou a 

um fluxo de monitoramento no estado de “Espera”. (b) Trocas de mensagens realizadas em 
um slot alocado a um fluxo de monitoramento no estado de “Pendente”. (c) Formato das 

mensagens trocadas em um slot alocado a um fluxo de monitoramento ou de usuário. 
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Tabela 4.4: Descrição dos campos que compõem as mensagens trocadas nos slots alocados 
aos fluxos de monitoramento ou de usuário. 

TM (Token Message) 

Campo Descrição 

ID-MENS Código que identifica que a mensagem é uma TM. 

SENSOR Código que identifica o sensor ao qual a TM é destinada (esse campo só contém 
algum valor útil quando a TM é destinada à algum sensor médico). 

NSLOT Número do slot em andamento na célula. 

DM (Data Message) 

Campo Descrição 

ID-MENS Código que identifica que a mensagem é uma DM. 

ORIG 
Endereço MAC (Médium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) do elemento (sensor 
ou estação) que enviou a DM. 

DEST 
Endereço MAC (Médium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) do elemento (sensor 
ou estação) para o qual a DM enviada é destinada (no caso de DM originada por 
sensor médico, esse campo deve conter o endereço MAC do Supervisor da célula). 

ALARME Código que descreve eventuais alarmes que podem ter ocorrido no elemento 
(sensor ou estação) que enviou a DM. 

DADO 

Dado propriamente dito gerado por algum fluxo ativo no elemento (sensor ou 
estação) que originou a DM (no caso de DM gerado por sensor médico, esse 
campo descreve medições relativas aos sinais vitais do paciente que está sendo 
monitorado). 

LOCAL Campo que descreve a localização do elemento que enviou a DM. 

 

As Figuras Figura 4.13, Figura 4.14 e a Figura 4.15 ilustram, respectivamente, as 

partes das redes de Petri do PC, dos sensores médicos e das estações de usuário relativas 

às ações realizadas por tais entidades durante a troca de mensagens ilustrada na Figura 

4.12.  

 

Conforme ilustrado, quando o PC (Figura 4.13) autoriza um fluxo de monitoramento, 

ele primeiro verifica se o fluxo encontra-se no estado de “Espera” (transição “Estado = 

Espera”) ou de “Pendente” (transição “Estado = Pendente”). A partir daí, dependendo do 

resultado dessa verificação, o PC toma comportamentos distintos. Desse modo, a 

abordagem acerca desses eventuais comportamentos é feita de forma separada nas 

próximas duas subseções, em que a primeira retrata o caso em que o estado do fluxo é 

igual à “Espera” e a segunda retrata o caso em que o estado do fluxo é igual à “Pendente”. 

 

4.2.3.1. Fluxo de monitoramento no estado de “Espera” 

 

Ao verificar que o fluxo de monitoramento encontra-se no estado de “Espera”, o PC 

espera um intervalo DIFS e envia ao sensor que origina os dados do fluxo um quadro de 
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DATA contendo uma TM (Token Message) que notifica ao mesmo que ele pode enviar 

dados pela rede (transição “TM Enviada”). 

 

Quando o sensor (Figura 4.14) recebe a TM (transição “TM Recebida”), ele verifica 

se está inscrito na célula e, caso esteja (transição “FRI = 0 (3)”), espera um intervalo SIFS e 

envia ao PC um quadro de DATA+CF-ACK (IEEE 802.11, 2007) contendo o reconhecimento 

da TM recebida (CF-ACK) e uma DM (Data Message) que descreve os dados/alarmes 

gerados por ele (transição “DM+ACK Enviado”).  

 

Quando o PC (Figura 4.13) recebe o DM+ACK (transição “DM+ACK Recebido”), ele 

zera o valor do campo “Erros” relacionado ao sensor autorizado na TM (transição “Erros 

Zerado (2)”), atualiza o campo “DM Anterior” com a DM recebida (transição “DM Anterior 

Atualizada”), espera um intervalo SIFS e envia um quadro de DATA+CF-ACK contendo a 

cópia da DM (DATA) recém-chegada e o ACK que reconhece o recebimento da mesma 

(transição “DM+ACK Enviado”). Nesse ponto, a cópia da DM é direcionada ao Supervisor da 

célula, cujo endereço MAC (Medium Access Control) (IEEE 802.11, 2007) foi informado na 

própria DM recebida (Figura 4.12c). 

 

Quando o Supervisor (Figura 4.15) recebe a DM (transição “DM Recebida”), ele 

espera um intervalo SIFS e envia um quadro de ACK (transição “ACK Enviado”) ao PC 

(Figura 4.13) que marca o fluxo autorizado na TM no estado de “Atendido” (transição “Fluxo 

em Atendido”). Por sua vez, quando o sensor (Figura 4.14) que enviou a DM recebe o ACK 

dessa mensagem (transição “ACK Recebido (2)”), ele desliga seu rádio de comunicação 

(transição “Rádio Desligado”) no intuito de economizar energia de sua bateria (Ko et al., 

2010a). Uma vez desligado, o rádio do sensor só é ligado novamente quando um novo dado 

for gerado nele (transição “Novo Dado”).  

 

É importante ressaltar que a economia de energia obtida com o desligamento do 

rádio nos sensores médicos ocorre em decorrência do fato do Wi-Bio ser projetado para que 

tais sensores não recebam dados durante os intervalos de tempo em que não possuem 

informações a transmitir (fato que, conforme descrito anteriormente, isso não é verificado no 

IEEE 802.11/11e). Todavia, se esse aspecto não fosse contemplado pelo Wi-Bio, tal 

desligamento só poderia ser realizado mediante o uso de algum protocolo de sincronização 

que evitasse a perda de mensagens enviadas aos sensores durante os períodos em que 

seus rádios estivessem desligados. 
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4.2.3.2. Fluxo de monitoramento no estado de “Pendente” 

 

Conforme descrito na Tabela 4.1, o estado “Pendente” retrata que o PC já obteve o 

último dado gerado pelo fluxo originado no sensor médico, mas não conseguiu realizar a 

entrega dos mesmos ao Supervisor. Desse modo, ao designar um slot a um fluxo de 

monitoramento no estado de “Pendente”, o PC de uma célula de comunicação IEEE 

802.11/Wi-Bio tenta concluir o processo de entrega dos dados.  

 

Segundo ilustrado na Figura 4.13, o PC coloca um fluxo de monitoramento no estado 

de “Pendente” quando, após enviar uma DM+ACK (transição “DM+ACK Enviado”), ele não 

recebe o ACK que reconhece o recebimento dessa mensagem no Supervisor (transição 

“Falha – ACK-Limite (2)”).  

 

A troca de mensagens realizada em um slot alocado a um fluxo de monitoramento 

situado no estado de “Pendente” é similar à ilustrada na Figura 4.12b. Conforme ilustrado, o 

PC (Figura 4.13) inicialmente espera um intervalo DIFS e envia um quadro de DATA ao 

Supervisor contendo a DM armazenada no campo “DM Anterior” (transição “DM Enviada”). 

Nesse ponto, vale ressaltar que o campo “DM Anterior” é atualizado pelo PC sempre que ele 

recebe a DM oriunda de um sensor médico previamente autorizado em um slot anterior 

(transição “DM Anterior Atualizada”). 

 

Quando o Supervisor (Figura 4.15) recebe uma DM (transição “DM Recebida”), ele 

espera um intervalo SIFS e responde ao PC com um quadro de ACK reconhecendo a 

chegada dessa mensagem (transição “ACK Enviado”). Por fim, quando o PC (Figura 4.13) 

recebe esse ACK (transição “ACK Recebido”) ele altera o estado do fluxo para o valor de 

“Atendido”, concluindo o processo de envio e entrega dos dados gerados pelo sensor 

médico. 

 

 



 

 

80 

 
Figura 4.13: Parte da rede de Petri do PC referente às atividades realizadas pelo mesmo nos slots alocados aos fluxos de monitoramento. 
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Figura 4.14: Parte da rede de Petri dos sensores referente às atividades realizadas pelos mesmos nos slots alocados aos fluxos de 

monitoramento. 
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Figura 4.15: Parte da rede de Petri das estações de usuário referente às atividades realizadas pelas mesmas nos slots alocados aos fluxos de 

monitoramento e de usuário.
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4.2.4. Fluxo de usuário 

 

Os fluxos de usuário são gerados pelas estações de usuário inscritas na célula de 

comunicação. Desse modo, a Figura 4.12a ilustra a troca de mensagens realizada em um 

slot quando o PC decide alocá-lo a um fluxo de usuário, a Figura 4.12c ilustra o formato das 

mensagens trocadas nesse slot e a Tabela 4.4 descreve os campos que compõem tais 

mensagens. Além disso, a Figura 4.15 e a Figura 4.16 ilustram, respectivamente, as partes 

das redes de Petri das estações de usuário e do PC relativas às ações realizadas pelos 

mesmos nos slots alocados aos fluxos de usuário. 

 

Conforme ilustrado, as ações realizadas nos slots alocados aos fluxos de usuário 

são praticamente iguais às efetuadas nos slots alocados aos fluxos de monitoramento 

situados no estado de “Espera”. Contudo, existem algumas particularidades em relação aos 

fluxos de usuário que merecem ser destacadas: 

• Entrega de dados para estações distintas da célula: conforme ilustrado na 

Figura 4.12b, um dos campos que compõem a DM é o endereço MAC do 

elemento da célula de comunicação que deve receber os dados contidos em tal 

mensagem (campo “DEST”). No caso dos fluxos de monitoramento, esse campo 

descreve sempre o endereço do Supervisor da célula, uma vez que ele é o 

responsável pelo armazenamento das informações geradas nesses sensores. 

Todavia, nos fluxos de usuário, esse campo pode conter o endereço MAC de 

qualquer outra estação de usuário inscrita na célula, incluindo o Supervisor; 

• Não-desligamento do rádio de comunicação após o envio de DM: segundo 

ilustrado na Figura 4.14, após receber o ACK que reconhece o envio com 

sucesso de uma DM (transição “ACK Recebido (2)”), os sensores médicos 

desligam seus rádios de comunicação (transição “Rádio Desligado”) no intuito de 

economizarem energia de suas baterias. Todavia, como as estações de usuário 

(Figura 4.15) não possuem restrições quanto ao consumo energético, elas não 

efetuam esse desligamento após receberem o ACK que reconhece a chegada da 

DM no PC (transição “ACK Recebido (2)”); 

• Possibilidade de envio de quadros Null Function: o Wi-Bio é projetado para 

autorizar sensores médicos apenas quando eles possuem dados a transmitir. 

Contudo, essa política não se faz presente para as estações de usuário e, dessa 

forma, existe a possibilidade do PC autorizar essas estações em momentos nos 

quais elas não possuem dados a transmitir. Nesse ponto, caso essa situação 

ocorra, as estações respondem ao PC com quadros de Nul Function. 
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Figura 4.16: Parte da rede de Petri do PC referente as atividades realizadas pelo mesmo nos slots alocados aos fluxos de usuário.
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4.3. Gerenciamento dos recursos existentes na rede sem fio no 

Wi-Bio 

4.3.1. Cálculo do tempo de duração dos slots (TSLOT) 

 

Dentro da célula, o valor do tempo de duração de um (TSLOT) é informado aos 

sensores e estações nos quadros de Beacon (Figura 4.5b) e é calculado pelo PC no intuito 

de permitir a realização completa da troca de mensagens efetuada nos slots alocados aos 

fluxos de usuário e de monitoramento (Figura 4.12a).  

 

Conforme dito anteriormente, o Wi-Bio utiliza recursos definidos no padrão IEEE 

802.11, o qual especifica diversos adendos que possuem valores distintos quanto às taxas 

de transmissão utilizadas e permitidas, duração dos intervalos DIFS, PIFS e SIFS, dentre 

outros aspectos (IEEE 802.11, 2007; Varshney, 2006). Diante disso, ao calcular TSLOT, o PC 

considera todas as particularidades relativas ao adendo utilizado no estabelecimento da 

célula e, dessa forma, TSLOT pode ser definido através da seguinte equação: 

 

 
(3.1) 

 

em que TMTAM e DMTAM correspondem aos tamanhos (em bits) dos quadros que encapsulam 

uma TM e uma DM, respectivamente, PCTAXA corresponde à taxa de transmissão do PC (em 

bps) e ACKLIMITE corresponde ao intervalo máximo de tempo (em segundos) que os 

elementos da célula devem esperar pelo recebimento de quadros de ACK (conforme 

ilustrado na Figura 4.5b, ACKLIMITE também é informado nos quadros de Beacon). 

 

4.3.2. Gerenciamento de falhas de comunicação no Wi-Bio 

 

O Wi-Bio define uma série de procedimentos, presentes no PC, nos sensores 

médicos e nas estações de usuário, com o objetivo de tratar as possíveis falhas de 

comunicação devido ao canal sem fio. Conforme ilustrado na Figura 4.1b, a tabela de fluxos 

do PC (Figura 4.2, Figura 4.13 e Figura 4.16) possui um campo denominado “Erros” que 

descreve a quantidade de slots consecutivos em que houve falha de comunicação entre ele 

e os sensores e estações da célula. Nesse ponto, sempre que acontece uma falha 

(transição “Falha – ACK-Limite (1)”), o PC incrementa o valor do campo “Erros” associado 

ao sensor/estação em que a falha ocorreu (transição “Erros Incrementado (2)”) e compara o 

novo valor desse campo a uma constante, previamente definida no PC, denominada 
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“ErrosMax”. Nessa comparação, se o valor de “Erros” for igual a “ErrosMax” (transição “Erros = 

Erros-Max (2)”), o PC considera que o sensor/estação está inativo e remove seu fluxo da 

tabela (transição “Nó Removido”).  

 

De modo similar, os sensores (Figura 4.3) e estações (Figura 4.4) possuem uma 

variável denominada “Falhas” que descreve a quantidade de slots consecutivos em que 

houve falha de comunicação entre eles e o PC. Diante disso, sempre que ocorre uma falha 

(transições “Fim do Slot”, “Falha – ACK-Limite (1)”, “Falha – Envio de ERM”, “Falha – Envio 

de DM+ACK”, “Falha – ACK-Limite (2)” e “Falha – Envio de ACK”), o sensor/estação 

incrementa sua variável “Falhas” (transição “Falhas Incrementado”) e compara o novo valor 

da mesma a uma constante, previamente definida em cada sensor/estação, denominada 

“FalhaMax”. Se “Falhas” for igual à “FalhasMax” (transição “Falhas = Falha-Max”), o 

sensor/estação assume que o PC está indisponível e reinicia o escaneamento passivo da 

rede. 

 

4.4. Especificidades do Wi-Bio em relação aos demais trabalhos 

descritos na literatura 

 

Visando atender aos requisitos impostos pelos ambientes de automação hospitalar e 

permitir a convivência harmoniosa dos tráfegos gerados por aplicações de usuário e 

sensores médicos sobre a mesma rede sem fio, o Wi-Bio possui uma série de 

especificidades que não são verificadas no IEEE 802.11/11e e nos demais trabalhos 

descritos na literatura.  

 

O primeiro aspecto interessante do Wi-Bio corresponde ao fato da troca de 

mensagens efetuada dentro das células ser totalmente coordenada pelos PCs, o que evita a 

ocorrência de colisões e ameniza o problema do não-determinismo na entrega de dados que 

possuem restrições de tempo-real (Moraes et al., 2010). Além disso, outro ponto relevante 

do Wi-Bio encontra-se no algoritmo usado durante a atribuição dos slots aos fluxos, o qual, 

diferente do mecanismo de polling presente no PCF/HCCA, é capaz de promover a 

integração dos tráfegos gerados por sensores médicos e aplicações de usuário sobre a 

mesma rede sem fio e realizar a entrega dos dados gerados pelos fluxos de tempo-real da 

célula dentro dos prazos. Dessa forma, a descrição desse algoritmo é feita na próxima 

subseção. 
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4.4.1. Algoritmo usado na atribuição dos slots aos fluxos de dados da 

célula 

 

A Figura 4.17 ilustra a parte da rede de Petri do PC (Figura 4.2) que retrata os 

passos realizados na execução do algoritmo responsável pela distribuição dos slots entre os 

fluxos de dados ativos na célula.  

 

Conforme ilustrado, após o slot ser iniciado (transição “Novo Slot Iniciado”), o PC 

atualiza sua tabela de fluxos (transição “Tabela Atualizada”) marcando os fluxos que 

geraram novos dados no estado de “Espera” e atualizando os campos “Geração” e “Prazo” 

relativos às suas entradas na tabela. Nesse ponto, conforme descrito na Tabela 4.1, o PC 

detecta que um fluxo gerou novos dados em um slot a partir do valor do campo “Prazo” do 

mesmo (Figura 4.1b), o qual, além de descrever o prazo de entrega do último dado gerado 

pelo fluxo, também retrata o número do slot em que o mesmo irá gerar novas informações a 

serem transmitidas pela rede. 

 

Realizada a atualização da tabela, o PC tenta alocar o slot a algum fluxo de tempo-

real da célula situado no estado de “Espera” ou “Pendente” (transições “Sincronização 

Escolhido” e “Monitoramento Escolhido”). Desse modo, caso existam mais de um fluxo de 

tempo-real nesses estados, o PC adota as seguintes estratégias para escolher qual deles 

deve ser autorizado: 

• Algoritmo EDF (Earliest Deadline First): em se tratando de tempo-real, a 

principal preocupação que existe é a de realizar a entrega dos dados dentro dos 

seus respectivos prazos de validade. Dessa forma, a primeira estratégia adotada 

pelo PC corresponde ao uso do algoritmo de escalonamento EDF (Liu e Layand, 

1973), no qual o slot é sempre atribuído ao fluxo que possui o menor valor do 

campo “Prazo” presente na tabela de fluxos. A adoção dessa estratégia é um 

ponto interessante no Wi-Bio, pois permite ao mesmo cumprir as metas 

temporais oriundas dos fluxos de tempo-real existentes na célula. Diante disso, 

esse aspecto constitui-se em uma contribuição em relação aos demais trabalhos 

descritos na literatura, uma vez que, conforme dito, tais trabalhos não possuem 

mecanismos voltados a atender as restrições de tempo-real impostas pelos 

dados gerados nos sensores médicos; 

• Qualidade dos enlaces: além do cumprimento dos prazos, o PC procura evitar 

erros que podem ocorrer durante o envio de dados através da rede sem fio, 

mediante a não-alocação de slots a sensores e estações cujos enlaces estejam 
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em más condições de funcionamento. Nesse ponto, caso dois ou mais fluxos 

possuam o mesmo valor para o campo “Prazo”, o PC aloca o slot ao fluxo que 

possui o menor valor do campo “Erros”. Por meio dessa estratégia, o Wi-Bio 

define mecanismos voltados a amenizar os aspectos negativos gerados pelos 

ruídos e interferências oriundos dos elementos e particularidades existentes nos 

ambientes de automação hospitalar (portas de metal, blindagens, etc.). Desse 

modo, através desse mecanismo, o Wi-Bio procura atender ao requisito da 

robustez exigido por tais ambientes, o que, conforme dito, também não é um 

aspecto contemplado pelos demais trabalhos existentes na literatura; 

• Atrasos de entrega: além do cumprimento de prazos e robustez, o PC também 

procura efetuar a entrega dos dados gerados pelos sensores/estações com a 

menor latência média possível. Sendo assim, se dois ou mais fluxos de tempo-

real tiverem os mesmos valores para os campos “Prazo” e “Erros”, o PC autoriza 

o fluxo que possui o maior valor do campo “Atraso Médio”. Similar às outras 

estratégias apresentadas, esse terceiro mecanismo de seleção também é um 

aspecto que procura aprimorar a entrega de dados realizada através da rede sem 

fio, o qual também não é verificado nos demais trabalhos descritos na literatura. 

 

Ainda em relação às estratégias apresentadas, vale ressaltar que os fluxos de 

tempo-real em “Espera” ou “Pendente” que não foram escolhidos em um slot serão 

autorizados em slots posteriores, de acordo com os critérios de seleção descritos. Além 

disso, pode ocorrer também de todos os fluxos de tempo-real existentes estarem situados 

no estado de “Atendido”. Caso isso ocorra (transição “Fluxos de Tempo-Real Atendidos”), o 

PC define que, até que algum desses fluxos volte ao estado de “Espera”, a atribuição dos 

slots ocorrerá por meio de polling, em que os fluxos de usuário formam uma fila que definirá 

a ordem em que os mesmos serão autorizados ao longo dos slots (transições “Usuário 

Escolhido”). Ao adotar essa estratégia, o PC contempla a possibilidade dos slots serem 

atribuídos às estações de usuário, o que se constitui em um fator positivo, uma vez que, 

diferente dos demais trabalhos descritos na literatura, permite ao Wi-Bio proporcionar 

convivência entre os tráfegos gerados nessas estações e nos sensores médicos sobre a 

mesma rede sem fio (integração). 

 

Uma vez concluído o polling dos fluxos de usuário (transição “Polling Concluído”), o 

PC aloca o slot ao fluxo de inscrição e, desse modo, ele garante que novas entidades 

entrarão na célula apenas quando todos os elementos (sensores e estações) previamente 

inscritos tiverem sido autorizados em pelo menos um slot. 
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Figura 4.17: Parte da rede de Petri do PC referente ao algoritmo utilizado pelo mesmo na distribuição dos slots entre os fluxos de dados ativos na 

célula. 
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4.5. Critérios de estabilidade do Wi-Bio 

 

Conforme dito, o PC usa o algoritmo de escalonamento de tarefas de tempo-real 

EDF com o objetivo de promover a entrega dos dados gerados pelos fluxos de tempo-real 

existentes na célula dentro dos prazos. Nesse algoritmo, as tarefas a serem escalonadas 

são sempre ativadas em intervalos periódicos de tempo e, quando ativadas, as mesmas 

possuem prazos para serem concluídas (Liu e Layand, 1973). Diante disso, o EDF sempre 

aloca os recursos à tarefa que possui o prazo mais perto de expirar e especifica a utilização 

de uma tarefa como sendo o percentual de tempo que a mesma precisa para que seu 

processamento seja concluído dentro do prazo estipulado em cada ativação (Liu e Layand, 

1973). Dessa forma, dado um conjunto de N tarefas de tempo-real, a utilização da i-ésima 

tarefa desse conjunto (Ui) é definida da seguinte forma (Liu e Layand, 1973): 

 

U
i
=

C
i

P i  
(3.2) 

 

em que Pi e Ci correspondem, respectivamente, ao período de ativação da tarefa e ao tempo 

exigido para que ela seja concluída em cada ativação (Liu e Layand, 1973). Logo, a 

utilização do conjunto de N tarefas de tempo-real (U) pode ser dada por (Liu e Layand, 

1973): 

 

 

A equação 3.3 representa a capacidade do EDF quanto ao atendimento das 

restrições impostas pelas N tarefas de tempo-real a serem escalonadas, uma vez que, para 

que tais restrições sejam atendidas, o seguinte critério de estabilidade deve ser verificado 

(Liu e Layand, 1973): 

 

U ≤ 1  (3.4) 

 

4.5.1. Limites do Wi-Bio quanto ao cumprimento dos prazos estipulados 

pelos fluxos de tempo-real 

 

Em cenários de pior caso, todos os fluxos de tempo-real da célula encontram-se no 

estado de “Espera” e todos os enlaces estão em más condições de funcionamento. Sendo 

U =∑
i= 1

N

U
i

 
ou U =∑

i= 1

N C
i

P
i  

(3.3) 
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assim, é interessante definir quais critérios o Wi-Bio deve atender para garantir a entrega 

dos dados gerados pelos fluxos de tempo-real dentro dos prazos, mesmo na ocorrência 

dessas situações de pior caso. 

 

Dentro da célula, o PC considera os fluxos de tempo-real como sendo tarefas a 

serem escalonadas pelo EDF e, conforme dito, a quantidade máxima de slots que o PC 

pode alocar a um fluxo antes de removê-lo é limitado pelo valor de ErrosMax. Dessa forma, o 

tempo de computação máximo que uma tarefa/fluxo pode receber no Wi-Bio é igual à 

ErrosMax (Ci = ErrosMax) e a utilização exigida pelo conjunto das N tarefas/fluxos de tempo-

real existentes na célula pode ser calculada da seguinte forma: 

 

U
TR

=∑
i=1

N Erros
Max

P
i  

(3.5) 

 

em que Pi é obtido a partir do campo “Período” da tabela de fluxos (Figura 4.1b), relacionado 

ao i-ésimo fluxo de tempo-real definido. 

 

A equação 3.5 retrata a utilização máxima exigida pelos fluxos de tempo-real em 

cenários de pior caso. Tomando por base a restrição descrita na Equação 3.4, para que os 

fluxos de tempo-real ativos na célula possam ter suas restrições atendidas mesmo na 

ocorrência desses cenários, o seguinte critério de estabilidade deve ser verificado: 

 

U
TR
≤ 1

 
(3.6) 

 

4.6. Verificação formal do Wi-Bio 

 

A verificação formal do Wi-Bio foi realizada mediante a análise das redes de Petri do 

PC (Figura 4.2), dos sensores médicos (Figura 4.3) e das estações de usuário (Figura 4.4), 

efetuando-se a constatação das seguintes propriedades: 

• Limitação (boundedness) e segurança (safeness): uma rede de Petri é k-

limitada quando o número de marcações em cada lugar da rede jamais extrapola 

um valor constante k, em que, se o valor de k for igual a 1, a rede de Petri é dita 

ser segura (Murata, 1989). A limitação/segurança é importante, pois assegura 

que os sistemas modelados jamais terão seus buffers e entidades de 

armazenamento extrapoladas (Murata, 1989). Desse modo, no Wi-Bio, a 

verificação dessa propriedade é interessante, pois garante que a tabela de fluxos 
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do PC jamais irá armazenar uma quantidade superior ao número máximo de 

entradas para a qual foi projetada; 

• Vivacidade (liveness): a vivacidade é um dos aspectos mais importantes de 

serem verificados em uma rede de Petri e retrata a ausência de deadlocks nos 

sistemas modelados (Murata, 1989). Desse modo, a verificação dessa 

propriedade no Wi-Bio é interessante, pois garante que as entidades da célula de 

comunicação irão sempre funcionar de forma contínua e livre de travamentos. 

 

A Figura 4.18 ilustra a verificação das propriedades relacionadas às redes de Petri 

do PC (item “a”), dos sensores médicos (item “b”) e das estações de usuário (item “c”). 

Similar a especificação dessas redes, tais propriedades foram analisadas também por meio 

da ferramenta PIPE2 3.0 (Dingle et al., 2009). 

 

Conforme ilustrado, ambas as redes de Petri mostraram-se limitadas (bounded), 

seguras (safe) e vivas, pois não apresentaram deadlocks. Dessa forma, tais aspectos 

garantem a conformidade lógica dos modelos desenvolvidos e asseguram o funcionamento 

correto dos elementos que compõem as células de comunicação no Wi-Bio (Cassandras e 

Lafortune, 2008; Murata, 1989). 
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Figura 4.18: (a) Verificação das propriedades da rede de Petri do PC. (b) Verificação das 

propriedades da rede de Petri dos sensores médicos. (c) Verificação das propriedades da rede 
de Petri das estações de usuário. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este capítulo descreve os resultados e discussões obtidos a partir das análises de 

desempenho realizadas para o Wi-Bio, as quais procuram validar esse protocolo em relação 

a sua capacidade de cumprir seus objetivos e em relação a sua viabilidade frente aos 

demais padrões vigentes no mercado para o estabelecimento de redes sem fio. 

 

5.1. Estratégias e ferramentas usadas na análise de desempenho 

do Wi-Bio 

 

A análise de desempenho do Wi-Bio foi feita mediante a simulação de cenários de 

testes projetados na ferramenta Network Simulator 2 (NS2) (Fall e Varadhan, 2011), a qual 

gera arquivos de rastreio (trace files) que descrevem todos os eventos que ocorreram nas 

redes simuladas. Diante disso, foram desenvolvidos programas em JAVA para extrair os 

dados dos arquivos de rastreio gerados e, com base nos dados extraídos, foram levantados 

gráficos e tabelas no SCILAB 5.3.2 contendo as medidas de desempenho do Wi-Bio. 

 

A Figura 5.1a ilustra o cenário de testes adotado nas simulações. Neste cenário, 

procurou-se retratar um ambiente real de monitoramento de pacientes correspondente a um 

andar do setor de enfermarias do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) situado na 

cidade de Natal/RN. Conforme ilustrado, considerou-se a existência de 72 pacientes no 

cenário, os quais se movimentam aleatoriamente pelo mesmo e possuem um oximetro de 

pulso e um monitor de ECG (Eletrocardiograma) associados. A situação retratada consiste 

em um cenário de sobrecarga, haja vista que os andares do setor de enfermaria do HUOL 

foram projetados para comportar até 36 pacientes, ou seja, metade do número considerado 

nas simulações realizadas. Somado a esse aspecto, as taxas de geração de dados 

adotadas nos sensores de ECG e de oximetro de pulso considerados foram de 20s 

(Schnayder et al., 2005) e 1s (Ko et al., 2010b), respectivamente.  

 

Além dos pacientes e dos sensores médicos, o cenário de testes considerou também 

a existência de 3 estações de usuário, sendo que duas delas, as estações 2 e 3, eram 

usadas por visitantes do hospital que estavam realizando uma chamada de voz PCMU (RFC 

4856, 2007) entre si, enquanto que a estação 1 era usada por um membro da equipe de 

saúde que se comunicava a cada 100ms com o Supervisor, no intuito de receber a 

localização dos pacientes inicialmente situados no quarto 1 (pacientes 1 ao 6). A adoção 
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destes tipos de tráfego nas estações de usuário se justifica pelo fato deles possuírem taxas 

de transmissão elevadas, o que demanda uma grande largura de banda à rede (Moraes et 

al., 2010). Sendo assim, ao considerar tais tráfegos, os resultados obtidos nas simulações 

irão retratar a eficiência do Wi-Bio quanto ao gerenciamento do envio de dados gerados por 

aplicações de usuário sobre a mesma rede utilizada pelos sensores médicos. 

 

No NS2, a simulação de redes IEEE 802.11 considera o adendo IEEE 802.11a (IEEE 

802.11, 2007) como padrão (Fall e Varadhan, 2011) e, por esse motivo, os 

sensores/estações definidos no cenário de testes utilizaram esse adendo. Além disso, 

visando incorporar aspectos práticos de uma comunicação sem fio (mobilidade, ruídos, 

dentre outros) dentro da simulação, os enlaces da rede foram mapeados no modelo descrito 

em Silveira (2002), considerando uma relação sinal-ruído de 0 dB. Nesse modelo, cada 

enlace é mapeado numa cadeia de Markov similar a ilustrada na Figura 5.2 e sua escolha se 

deu em virtude dele contemplar os principais fenômenos presentes em um típico canal de 

comunicação sem fio, como o que afeta as transmissões de uma rede IEEE 802.11a.  

 

 
Figura 5.1: Cenário de testes adotado nas simulação realizadas. 
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Figura 5.2: Cadeia de Markov utilizada para modelar os enlaces da rede sem fio para o cenário 
de testes adotado nas simulações realizadas (Silveira, 2002). 

 

No cenário de testes, o andar foi considerado como sendo uma célula de 

comunicação única, cujos valores adotados para o tamanho da porção de dados 

encapsulada em uma DM (campo DADO da Figura 4.12c) e para TSLOT foram, 

respectivamente, 230 bytes e 1ms. Além disso, com o objetivo de gerar uma quantidade de 

pacotes suficientemente grande nos sensores e estações, o cenário foi simulado sob uma 

perspectiva em que tanto o monitoramento de pacientes como a geração de tráfego nas 

estações de usuário tiveram duração de 6 horas e, dessa forma, cada monitor de ECG 

gerou 21.600 pacotes, cada oximetro de pulso gerou 1.080 pacotes, as estações 2 e 3 

geraram 1.080.000 pacotes cada e o Supervisor enviou 216.000 pacotes à estação 1.  

 

Somado a esses aspectos, o cenário também foi simulado considerando que os 

sensores/estações usavam o esquema de acesso HCCA definido no IEEE 802.11e. Tal 

simulação não considerou o EDCA, pois o mesmo apresenta problemas quanto à entrega 

eficiente de dados que possuem restrições de tempo-real (Moraes et al., 2006). 

 

5.2. Resultados 

 

As Figuras Figura 5.3, Figura 5.4, Figura 5.5 e Figura 5.6 ilustram medidas de 

desempenho obtidas para os sensores vinculados aos pacientes definidos no cenário de 

testes. Os valores expressos nos gráficos do atraso médio (Figura 5.3) e do desvio padrão 

do atraso (Figura 5.4) definem Intervalos de Confiança (IC) de 95% em cada sensor, cujos 

valores dos erros desses intervalos são ilustrados na Figura 5.5, sendo calculados a partir 

da equação 5.1 (Bussab e Morettin, 2013):  
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(5.1) 

 

em que:  

• Ei: valor do erro do intervalo de confiança definido para o sensor médico i 

definido no cenário de teste; 

• DPi: desvio padrão dos atrasos de entrega dos dados que foram enviados pelo 

sensor médico i e que foram entregues com sucesso ao Supervisor; 

• Ni: número de dados gerados pelo sensor médico i definido no cenário de testes 

que foram entregues com sucesso ao supervisor. 

 

Os gráficos da Figura 5.6 ilustram o percentual de tempo em que os sensores 

permaneceram com seus rádios de comunicação desligados ao longo da simulação. Uma 

vez que o mecanismo de economia de energia definido no IEEE 802.11e não se mostra 

eficiente para as aplicações de monitoramento de pacientes em ambientes de automação 

hospitalar, tais gráficos são apresentados apenas para a simulação do Wi-Bio. 

 

 

Figura 5.3: Atraso médio de entrega dos dados gerados em cada um dos sensores médicos 
vinculados aos pacientes definidos no cenário de testes. 
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Figura 5.4: Desvio padrão do atraso de entrega dos dados gerados em cada um dos sensores 
médicos vinculados aos pacientes definidos no cenário de testes. 

 

 

 

Figura 5.5: Erro dos Intervalos de Confiança (IC) definidos sobre os atrasos médios de entrega 
dos dados gerados em cada um dos sensores médicos vinculados aos pacientes definidos no 

cenário de testes (IC de 95%). 
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Figura 5.6: Percentual de tempo em que os sensores médicos vinculados aos pacientes 
definidos no cenário de testes permaneceram com seus rádios de comunicação desligados. 

 

As Figuras Figura 5.7, Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 5.10 ilustram gráficos que 

retratam o comportamento temporal do Wi-Bio e do HCCA ao longo da simulação. Nessas 

figuras, os gráficos relacionados aos fluxos de monitoramento (Figura 5.7 e Figura 5.9) são 

apresentados para cada tipo de sensor definido no cenário de testes (ECG e oximetros de 

pulso) e os gráficos relacionados aos fluxos de usuário (Figura 5.8 e Figura 5.10) retratam a 

qualidade da chamada de voz realizada entre as estações 2 e 3 e a eficiência do tráfego de 

localização de pacientes entre o Supervisor e a estação 1. Além disso, a Tabela 5.1 

descreve valores obtidos para uma série de medidas de desempenho extraídas das 

simulações realizadas. 

 

 

Figura 5.7: Evolução temporal do atraso médio de entrega dos dados gerados pelos fluxos de 
monitoramento definidos no cenário de testes. 

 

 



 

 

100 

 

Figura 5.8: Evolução temporal do atraso médio de entrega dos dados gerados pelos fluxos de 
usuário definidos no cenário de testes. 

 

 

 

Figura 5.9: Evolução temporal do desvio padrão dos atrasos de entrega dos dados gerados 
pelos fluxos de monitoramento definidos no cenário de testes. 
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Figura 5.10: Evolução temporal do desvio padrão dos atrasos de entrega dos dados gerados 
pelos fluxos de usuário definidos no cenário de testes. 

 

Tabela 5.1: Medidas de desempenho extraídas das simulações realizadas. 

Atraso Médio 

Tipo do Fluxo 

ECG Oximetro de Pulso Chamada de Voz Localização 

Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA 

46,21ms 109,83ms 135,84ms 109,69ms 4,49ms 10,49ms 11,98ms 50,53ms 

Erro em torno do Atraso Médio (IC de 95%) 

Tipo do Fluxo 

ECG Oximetro de Pulso Chamada de Voz Localização 

Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA 

0,04ms 0,14ms 0,20ms 0,64ms 6,47µs 0,03ms 0,10ms 0,16ms 

Desvio Padrão do Atraso 

Tipo do Fluxo 

ECG Oximetro de Pulso Chamada de Voz Localização 

Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA 

26,46ms 92,01ms 28,70ms 91,95ms 3,26ms 5,76ms 22,96ms 28,87ms 

Percentual de Pacotes com prazos expirados 

Tipo do Fluxo 

ECG Oximetro de Pulso Chamada de Voz Localização 

Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA Wi-Bio HCCA 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,39% 89,09% 2,92% 45,37% 
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5.3. Discussões 

5.3.1. Análise dos resultados relativos aos fluxos de monitoramento 

 

Em relação aos fluxos de monitoramento, a primeira análise realizada corresponde 

ao atendimento das restrições de tempo-real impostas pelos sensores médicos, a qual é 

composta por dois aspectos: cumprimento dos prazos relativos à entrega dos dados 

gerados nesses sensores e determinismo na realização dessa entrega. Diante disso, a 

Tabela 5.1, a Figura 5.4, a Figura 5.5 e a Figura 5.9 mostram que as simulações do Wi-Bio e 

do HCCA não apresentaram perdas de prazos, mas, em relação ao determinismo, o Wi-Bio 

foi mais estável que o HCCA, uma vez que ele obteve menores valores para os erros dos 

intervalos de confiança definidos e para o desvio padrão dos atrasos de entrega.  

 

Além do cumprimento das restrições de tempo-real, outra análise realizada 

corresponde à eficiência do mecanismo de economia de energia definido no Wi-Bio. Nesse 

ponto, conforme ilustrado na Figura 5.6, todos os sensores permaneceram com seus rádios 

de comunicação desligados acima de 95% do tempo de simulação, o que atesta a eficácia 

desse mecanismo quanto à economia de energia conseguida nesses sensores.  

 

Por fim, um último aspecto que merece ser analisado diz respeito aos atrasos de 

entrega que, conforme ilustrado na Figura 5.3 e na Figura 5.7, para monitores de ECG e 

oximetros de pulso, foram menores nas simulações do Wi-Bio e do HCCA, respectivamente. 

Todavia, segundo Shin e Ramanathan (1994), desde que as restrições de tempo-real 

impostas pelos sensores médicos sejam atendidas, as aplicações de monitoramento de 

pacientes são tolerantes aos atrasos de entrega dos dados gerados nesses sensores. 

Sendo assim, embora tenha tido um desempenho inferior para os oximetros de pulso, o Wi-

Bio mostrou-se mais eficiente que o HCCA na entrega dos dados gerados nesses sensores. 

 

5.3.2. Análise dos resultados relativos aos fluxos de usuário 

 

Em relação aos fluxos de usuário, foram analisados três aspectos: atrasos de 

entrega, determinismo e cumprimento dos prazos estipulados pelos dados gerados nos 

fluxos. Os gráficos ilustrados na Figura 5.8 mostram que, comparando os diversos tipos de 

tráfego definidos no cenário de testes (chamada de voz e localização), o Wi-Bio apresentou 

atrasos de entrega menores que o HCCA. Além disso, conforme ilustrado na Figura 5.10, o 

desvio padrão desses atrasos também foi menor no Wi-Bio, o que mostra o desempenho 

superior do mesmo em relação ao determinismo. 



 

 

103 

 

Quanto ao cumprimento dos prazos, uma chamada de voz PCMU gera amostras a 

cada 20ms (RFC 4856, 2007) que devem ser entregues aos seus destinatários dentro desse 

período de geração (Moraes et al., 2010). Sendo assim, a Tabela 5.1 mostra que 

aproximadamente 9,39% dos pacotes de voz tiveram seus prazos perdidos no Wi-Bio, 

enquanto que no HCCA essa perda foi de aproximadamente 89,09%. Segundo Kostas et al. 

(1998), a taxa máxima de perda aceitável para chamadas de voz sobre redes IP é de 

aproximadamente 10% e, dessa forma, além do Wi-Bio apresentar um desempenho 

bastante superior ao do HCCA, o mesmo encontra-se dentro dos limites toleráveis de perda. 

Em relação aos pacotes gerados pelo Supervisor no fluxo de localização, uma análise 

similar pode ser realizada: os pacotes são gerados a cada 100ms e, ao serem gerados, os 

mesmos devem ser entregues a estação 1 dentro desse período. Diante disso, a Tabela 5.1 

mostra que o desempenho do Wi-Bio foi novamente bastante superior ao do HCCA, uma 

vez que a taxa de pacotes perdidos nos mesmos foram de 2,92% e 45,37%, 

respectivamente. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Com base nos resultados obtidos, é evidente que o Wi-Bio cumpriu os requisitos 

impostos pelos ambientes de automação hospitalar, mostrou-se capaz de integrar os 

tráfegos gerados por aplicações de usuário e sensores médicos sobre a mesma rede sem 

fio e apresentou um desempenho superior ao HCCA na grande maioria dos quesitos 

analisados. Contudo, existe uma série de aspectos que podem ser abordados em trabalhos 

futuros, os quais, ou não foram contemplados no presente trabalho, ou estão intimamente 

relacionados ao Wi-Bio e ao problema do monitoramento de pacientes em ambientes de 

automação hospitalar. Desse modo, a próxima subseção apresenta alguns desses trabalhos 

em perspectiva. 

 

6.1. Trabalhos futuros 

6.1.1. Aspectos que não foram contemplados no projeto do Wi-Bio 

 

O Wi-Bio atua apenas na coordenação da troca de mensagens efetuada dentro da 

célula e não define aspectos como: formato das tabelas existentes no banco de dados do 

Supervisor, infraestrutura de rede e procedimentos relacionados à troca de datagramas IP 

entre o Supervisor e os elementos (estações de usuário e/ou membros da equipe de saúde) 

situados fora da célula, mecanismos voltados à segurança e confidência dos dados 

enviados pela rede, procedimentos para tratamento e priorização de mensagens de 

alarmes, entre outros. Dessa forma, trabalhos futuros podem abordar tais questões e definir 

soluções voltadas à sua implementação. 

 

Somado a esses aspectos, o Wi-Bio foi definido para operar em cenários de 

comunicação em que todas as entidades da rede sem fio (sensores e estações) utilizam 

esse protocolo. Entretanto, na presença de elementos que trabalhem no modo DCF/HCCA, 

a troca de mensagens realizada dentro da célula pode ser comprometida, em virtude de 

eventuais colisões que podem ocorrer, decorrentes do mecanismo de disputa de acesso ao 

meio definido no CSMA/CA (Moraes et al., 2010). Diante disso, trabalhos futuros poderiam 

abordar essas questões e definir soluções de infraestrutura ou modificações no próprio Wi-

Bio, no intuito de torná-lo robusto a essas situações. 
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6.1.2. Gerenciamento de tráfego de usuário 
 

Conforme dito, no Wi-Bio, a autorização de fluxos de usuário no Wi-Bio ocorre 

através do polling das estações inscritas na célula. Todavia, assim como os fluxos de 

monitoramento, os dados gerados nessas estações podem ter prazos de entrega (como em 

chamadas de voz/vídeo, por exemplo) que podem ser comprometidos em virtude dos 

problemas de escalabilidade existentes no mecanismo de polling utilizado no padrão  

(Moraes et al., 2010; Ni et al., 2004). Desse modo, existem diversas pesquisas que definem 

soluções ao problema do gerenciamento de tráfego de usuário que possuem restrições de 

tempo-real em redes IEEE 802.11 (Moraes et al., 2010) e, dessa forma, trabalhos futuros 

podem verificar a viabilidade da implantação dessas soluções no Wi-Bio, no lugar do 

mecanismo de polling utilizado. 

 

6.1.3. Simulações de novos cenários de teste e levantamento de medidas 

de desempenho relacionadas ao Wi-Bio 

 

Somado aos pontos descritos, outros trabalhos podem investigar aspectos do Wi-Bio 

que não foram verificados aqui, tais como: simulação de cenários de teste que extrapolem 

os limites de estabilidade descritos na equação 4.6, simulação de cenários de teste que 

utilizem outros tipos distintos de tráfego de usuário (chamadas de vídeo, transferência de 

arquivos, entre outros), simulações de cenários de teste que permitam verificar a eficiência 

do mecanismo de inscrição definido no Wi-Bio, levantamento de medidas de desempenho 

em cenários de teste em que há a mobilidade de pacientes entre células de comunicação 

distintas, modelagem dos elementos da célula usando redes de Petri temporizadas, entre 

outros. 
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