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Resumo. As redes de aplicações médicas podem ser constituídas de WBANs 
(Wireless Body Area Network) nas extremidades e um conjunto de nós 
intermediários denominados de RFIDs (Radio Frequency Identification), 
compondo uma rede IoT (Internet of Things), e que são utilizados para a 
leitura e transporte de dados médicos dos pacientes. Os dados médicos dos 
pacientes podem ser lidos localmente das WBANs ou são transportados, 
através da Internet, até um centro médico ou hospital mais perto. Em geral, os 
dados médicos necessitam de um tratamento em tempo real, portanto, devem 
ser encaminhados de modo mais rápido possível dentro de uma rede. Os 
objetivos deste trabalho são propor e estudar o desempenho de uma técnica 
de encaminhamento baseada em caminho de menor atraso através das 
medições de taxa e comprimento de pacotes para as redes de aplicações 
médicas.  

Abstract. The medical application networks can be constituted of WBANs 
(Wireless Body Area Network) at the edges and a set of intermediate nodes 
denoted RFIDs (Radio Frequency Identification), composing an IoT (Internet 
of Things) network, and are used for reading and transportation of medical 
data of patients. The medical data of patients can be locally read from WBANs 
or are transported, through Internet, up to the nearer medical center or 
hospital. In general, the medical data need a real time treatment so that must 
be routed as quickly as possible in a network. The objectives of this work are 
to propose and study the performance of a routing technique based on a least 
delay path through the measurements of rate and length of packets for medical 
application networks.  

1. Introdução 

 Os avanços tecnológicos observados recentemente em várias áreas estão 
possibilitando a evolução de redes sem fio em vários campos de aplicação. Os principais 
campos de aplicação beneficiados são na agricultura, no controle de tráfego urbano, na 
área de saúde, na automação industrial, etc. Em todas essas áreas, os principais 
componentes que serão utilizados são os sensores sem fio. Os sensores sem fio têm 
várias funções, desde a medição de diferentes parâmetros de aplicação em diferentes 
campos, a recepção e o processamento de dados, até a transmissão de dados. Esses 
sensores sem fio adicionados de toda a funcionalidade são denominados, genericamente, 
de nós sensores, e uma rede interconectada desses nós sensores é chamada de rede de 
sensores sem fio.     



  

 Na área de saúde, uma das aplicações dessa rede é no monitoramento de sinais 
vitais de um paciente. Essa rede denominada de rede corporal de sensores sem fio, 
WBAN (Wireless Body Area Network), tem as funções de obter os sinais vitais de um 
paciente e apresentá-los à equipe médica de um hospital ou transmiti-los, através da 
Internet, ao seu médico particular. 

 Para a interconexão de várias WBANs instaladas em comunidades urbanas ou 
rurais, poderá ser utilizada uma outra tecnologia que está em desenvolvimento, a 
Internet das Coisas ou IoT (Internet of Things), conforme Yang, Liu e Liang (2010). A 
principal concepção da IoT é atribuir inteligência a todos os objetos (coisas), e esses 
objetos se comunicarão entre si, e também com as pessoas, formando uma rede de 
objetos. Um dos principais componentes da IoT é o leitor RFID (Radio Frequency 
Identification) que possibilita a leitura sem fio de dados armazenados em um objeto. Os 
dados dos pacientes das WBANs espalhadas em residências de uma comunidade 
(urbana ou rural) poderiam ser lidos através dos leitores RFIDs que formariam uma rede 
de RFIDs. Nessa rede, os leitores RFIDs trabalhariam cooperativamente para 
transmitirem os dados até um hospital ou centro de saúde, como é visto em Serafim e 
Motoyama (2014). Um dos problemas encontrados em uma rede de RFIDs para 
WBANs é o encaminhamento de pacotes dentro dessa rede para que haja um percurso 
mais rápido até atingir o nó que tenha acesso ao centro médico ou hospital. 

 O objetivo deste trabalho é propor uma técnica de encaminhamento para redes 
de aplicação médica em que os pacotes deverão ser encaminhados o mais rápido 
possível, ou seja, um caminho que terá um menor atraso dentro da rede. O estudo será 
realizado através da simulação computacional  na intenção de se verificar a real eficácia 
da técnica proposta em comparação com demais soluções apresentadas na literatura. 

 Este artigo está organizado em três seções. Na seção 2, a seguir, são discutidas 
as principais técnicas de encaminhamento que poderão ser utilizadas nas redes de 
aplicação médica. Uma técnica de encaminhamento baseada em caminho de menor 
atraso é detalhada na seção 3.   

2. Técnicas de Encaminhamento 

 Nesta seção, serão descritos alguns tipos de encaminhamento em redes sem fio 
que poderão ser apropriados para redes de aplicação médica.  

 Uma técnica de encaminhamento denominada de WRP (Wireless Routing 
Protocol) é apresentada em Misra (1999). Trata-se de um protocolo de vetor-distância 
baseado em um conjunto de tabelas em cada nó. São utilizadas quatro tabelas: de 
distância, de encaminhamento, de custo e de atualização.  

 A tabela de distância de um nó x contém a distância de cada nó destino y através 
de cada nó vizinho z de x. A informação do próximo nó da rota, vizinho de z, é, 
também, contemplada na tabela. A tabela de encaminhamento do nó x contém a 
distância de cada nó destino y vindo do nó x, o predecessor e o sucessor do nó x desta 
rota. A armazenagem do predecessor e do sucessor na tabela é útil no caso de detectar 
laços e evitar problemas de contagem ao infinito. A tabela de custo de link contém o 
custo do link de cada vizinho do nó e a quantidade de erros por tempo excedido até que 
uma mensagem livre de erros tenha sido recebida por aquele nó. Para atualização das 
tabelas, cada nó mantém uma lista de retransmissão de mensagens (MRL-Message 
Retransmission List) que contém as informações dos nós vizinhos que ainda requerem 



  

mensagens de atualização. Os nós compartilham os dados de suas tabelas de 
encaminhamento com os nós vizinhos, periodicamente, através de mensagens de 
atualização, e, também, quando há alterações no link. No recebimento de uma 
mensagem de atualização, o nó faz as devidas modificações em sua tabela de distâncias 
e verifica os melhores caminhos ao se basear nas novas informações. Qualquer novo 
caminho encontrado é enviado para os nós de origem com o objetivo de atualizar suas 
tabelas. E no caso de ser encontrado um caminho melhor do que o existente na tabela de 
encaminhamento, será, também atualizado. No recebimento dos pacotes de 
confirmação, o nó faz a atualização de sua lista de retransmissão de mensagens (MRL).  

 Na técnica de encaminhamento denominada de CGSR (Clusterhead Gateway 
Switch Routing), apresentada em Misra (1999), os nós móveis são agregados em 
clusters, e um nó cluster-head é eleito. Todos os nós que estejam ao alcance deste 
cluster-head pertencerá ao seu cluster. Um nó do tipo gateway que estiver ao alcance de 
comunicação de dois ou mais cluster-heads, propiciará a comunicação entre os clusters. 
Em um cenário dinâmico, para não perder desempenho, devido as constantes eleições 
do cluster-head , é utilizado o algoritmo LCC (Least Cluster Change). Neste algoritmo 
a mudança do cluster-head ocorre somente quando os dois cluster-heads estejam 
fazendo parte de um mesmo cluster ou quando um dos nós da rede fica fora de alcance 
de qualquer cluster-head. Neste protocolo, o nó de origem deverá transmitir seus 
pacotes de dados para o seu cluster-head. A partir deste cluster-head, os pacotes em 
trânsito serão enviados para o nó gateway, de onde será enviado para o próximo cluster. 
O processo continua até alcançar o cluster-head de destino. Por fim, o cluter-head de 
destino transmitirá o pacote de dados para o nó de destino.  

 Um tipo de encaminhamento baseado em um modelo hierárquico, denominado 
de HDP (Height Distance and Power consumption algorithm), é apresentado em Sinha 
and Barman (2012). Neste modelo, os sensores da rede são agrupados em clusters, e em 
cada cluster os dados de comunicação são agregados para reduzir o número de 
transmissões para a estação base, consequentemente reduzindo o consumo de energia. 
Este algoritmo de encaminhamento é baseado em interações. Cada interação é 
compreendida pelas fases de configuração e transmissão. Na fase de configuração, os 
nós principais são escolhidos, e na fase de transmissão, os nós escolhidos farão a 
agregação dos dados a serem transmitidos para a estação base. É, também, realizada 
uma análise do consumo elétrico para cada nó e para a rede como um todo com a 
finalidade de prolongar o tempo de vida útil da rede de sensores.  Para o 
encaminhamento de pacote do nó fonte ao nó destino é utilizado o critério de caminho 
mais curto. Em seguida, é feita a atualização, adicionando e eliminando os nós de 
sensores. 

 A técnica de encaminhamento denominada de GBR (Gradient Based Routing) 
apresentada em Schurgers e Srivastava (2001) é baseada na técnica de gradiente, 
utilizada, também, em outros protocolos de encaminhamento ad hoc. Nessa abordagem, 
utiliza-se um índice de gradiente que é baseado na qualidade de um nó possuir uma 
quantidade mínima de saltos até o nó sink. O quantitativo de gradiente, neste contexto, é 
calculado pela diferença de pesos de um nó com o seu vizinho. Os pacotes de dados são 
preferencialmente encaminhados nos links de maior gradiente. Com o intuito de 
aumentar a eficiência da rede, técnicas auxiliares também são destacadas para este 
modelo de encaminhamento, tal como a agregação de dados e técnicas complementares 
de difusão de pacotes. Para a agregação de dados, os nós mais próximos ao ponto de 



  

comunicação são propensos a se tornarem Entidades de Combinação de Dados (DCE – 
Data Combining Entity) que permitem a compactação de dados. Nas técnicas de difusão 
de pacotes são utilizadas a seleção aleatória de pulos no caso de empate (stochastic 
scheme), a de estimativa de energia (energy-based scheme) e a de fluxos de dados 
(stream-based scheme). Estas técnicas colaboram para alcançar uma distribuição mais 
uniforme de tráfego por toda a rede, equilibrando as cargas dos nós de rede, e 
aumentando o tempo de vida da rede.  

3. Proposta de Trabalho 

 As técnicas de encaminhamento discutidas na seção 2, principalmente para redes 
sem fio ad hoc, são baseadas no fato de que os nós dessas redes podem estar em 
constante movimento ou em situações que estes nós, simplesmente, saem da circulação 
por motivos de falha ou por falta de energia. Assim, as técnicas de encaminhamento 
devem ser bastante robustas e privilegiar vários caminhos alternativos. No caso das 
redes de aplicações médicas, existem outras características que devem ser levadas em 
conta para propor técnicas de encaminhamento. 

 A Figura 1 mostra a configuração geral de uma rede de aplicação médica.  

 
Figura 1. Configuração geral de uma Rede de Aplicaç ão Médica. 

 Pode-se observar que na Figura 1 a rede está dividida em três partes: uma parte 
correspondente a rede de aplicação médica propriamente dita, uma outra parte de 
infraestrutura de rede existente e, por fim, a parte do centro médico onde os dados serão 
processados. Na parte de rede de aplicação médica, ocorre, inicialmente, a monitoração 
dos pacientes por meio das WBANs, instaladas em cada paciente, que coletam os dados 
indicadores de saúde. Os dados dos pacientes são coletados das WBANs através de 
leitores RFIDs (Radio Frequency Identification) que atuam cooperativamente para 
transferir os dados até o nó sink, e, através da infraestrutura existente, são encaminhados 
ao centro médico. Na parte denominada de Infraestrutura de Rede Existente estão 
disponibilizadas as possíveis tecnologias existentes para fins de envio dos dados 
coletados. E, por fim, na parte denominada como Centro Médico estão disponíveis os 
meios necessários para o acompanhamento remoto das condições de saúde dos 
pacientes monitorados. 

 O objetivo deste trabalho é estudar o problema de encaminhamento de pacotes 
(dados dos pacientes) na parte de rede de aplicação médica. 



  

 Para o caso das redes de aplicações médicas, os leitores RFIDs não terão muita 
mobilidade, serão ocasionalmente recolocados em diferentes lugares para uma melhor 
leitura de dados da WBAN. Além disso, os leitores devem se cooperar para que os 
pacotes alcancem um nó final (sink) de pouca mobilidade que possibilitará acesso ao 
centro médico ou hospital. Entretanto, as redes de aplicação médica necessitam que os 
dados sejam transmitidos com bastante rapidez, quase em tempo real, e com bastante 
segurança e confiabilidade. 

 A técnica de encaminhamento de pacotes proposta neste trabalho para redes de 
aplicação médica utilizará, como critério de escolha de percurso, o caminho de menor 
atraso em toda rede. Para estimar o atraso do pacote em cada nó, serão feitas as 
medições da taxa de entrada e de comprimento de pacotes em cada nó, e será utilizada 
uma fila simples do tipo M/M/1 para calcular a estimativa de atraso. As medições serão 
feitas periodicamente, em intervalos pequenos, e cada nó atualizará a sua tabela de 
atrasos e transmitirá aos nós vizinhos. Após várias iterações, cada nó terá uma tabela 
contendo os atrasos dos nós vizinhos. Cada nó utilizará a tabela atualizada para 
encaminhar cada pacote, escolhendo o caminho de menor atraso. 

 Para a verificação da eficácia do esquema proposto, a técnica de 
encaminhamento proposta será implementada em exemplos de redes de certa 
complexidade. Serão feitas, também, comparações com outros tipos de encaminhamento 
descritos na literatura. O pacote de software de simulação de eventos discretos 
OMNeT++ abordado em Varga e Hornig (2008) será utilizado para auxiliar na 
validação e nas comparações da técnica de encaminhamento proposta com as demais 
técnicas em estudo nesta área. 
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