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A chave da felicidade está na sua mão. Na forma como encara a vida, os problemas e os seus objetivos, é isso que nos define. 

“Nascemos, vivemos e morremos. Basicamente, a vida é isso que acontece entre o nascimento e a morte. Mas será que vivemos 

mesmo a vida? 

Nascemos dentro de uma família, de um sistema e contexto. Acredito que escolhemos a família na qual vamos nascer e a que 

sistema vamos pertencer. Então nascemos e fazemos parte daquele sistema. 

Quando pensamos em sistema, pensamos em um grupo de coisas, pessoas ou energias que se influenciam mutuamente. Tudo que 

faz parte de um sistema pertence a ele, influencia todo sistema e é influenciado por todo sistema. Isso inclui o sistema familiar”  

Titia Vidal. 

 
RESUMO 
 

O objetivo desse projeto é utilizar a robótica em favor da melhoria da qualidade de vida das pessoas que se encontram 

internadas nos hospitais, para tratamento do câncer, particularmente, crianças, proporcionando momentos de descontração e 

elevação da autoestima, estimulando a alegria através da interação sócio tecnológica. Como? Criando um robô humanoide 

autônomo dançarino, que estimule a interação através da música e dança.   

Palavras Chaves: Robótica, câncer, criança e tecnologia. 

 
**Abstract:  

The purpose of this project is to use robotics in favor of improving the quality of life of people hospitalized for cancer 

treatment, particularly children, providing moments of relaxation and elevation of self-esteem, stimulating joy through partner 

interaction technological. As? Creating an autonomous humanoid robot dancer, which stimulates interaction through music and 

dance. 

 
**Keywords: Robotics, cancer, child and technology. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Já não é mais novidade que a alegria e o bom humor estão diretamente ligados ao nosso sistema imunológico. As mágoas 

e as tristezas baixam nossas defesas a ponto de provocar doenças como enfartos, derrames e até câncer. Estudos e pesquisas têm 

sido feitos no mundo para saber por que uma boa e contagiante gargalhada pode melhorar a saúde e até curar doenças.  

 Um estudo da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos descobriu que a região frontal direita do cérebro é 

estimulada por emoções negativas, fazendo com que os neurotransmissores produzam substâncias que enfraquecem a imunidade 

dos pacientes.  

   “Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.”   Madre Teresa de Calcutá. 

 Por outro lado, pessoas mais otimistas e que olham a vida de forma mais positiva, possuem o lado esquerdo do cérebro 

mais ativado e apresentam uma melhor capacidade imunológica.  

 O riso aumenta os níveis de dopamina, substância ligada ao prazer e o responsável pela alegria. Ela age no cérebro e nos 

faz sentir prazer, diminuindo os níveis de estresse, e melhora a capacidade do corpo de combater infecções. E tem mais: dar uma 

gargalhada pode reduzir a sensação de dor, nos hospitais, é fácil perceber como o riso modifica o ambiente e quebra barreiras, 

aproximando pessoas e criando laços. A endorfina liberada no corpo cria um estado leve de euforia e tem ação analgésica, 

amenizando a sensação de dor. 

          “Eu, e não os acontecimentos, têm o poder de me fazerem sentir feliz ou infeliz hoje. Eu posso escolher como é que quero 

estar. O ontem está morto, o amanhã ainda não chegou. Eu tenho apenas este dia, o de hoje, e vou ser feliz enquanto este decorrer” 

                                                                Marx,Groucho. 

 Assim sendo, o bom humor não deixa de ser uma forma descontraída, saudável e barata de prevenir gripes e resfriados, 

além de ser um forte aliado no tratamento de AIDS, câncer e doenças do coração e pulmão. 

 Para o neurocientista cognitivo Scott Weems, o humor revela muito sobre nossa humanidade, sobre como pensamos, 

sentimos e nos relacionamos com o próximo, é a única forma que nosso cérebro encontra para lidar com diversas informações 

contraditórias ao mesmo tempo. Em suas pesquisas, ele mostra como estes hormônios nos tornaram seres em busca de emoção e 

de novas maneiras de melhorar a vida. Rindo, se possível. 

“O riso é o resultado da longa batalha cerebral entre emoções e pensamentos opostos. Ao chegar ao ápice da confusão, sem 

nenhuma alternativa de solucioná-la, rimos. E, assim, não só reconciliamos as ideias contrárias como enxergamos respostas. Rir 

nos conecta a outras pessoas para dividir nossas lutas, temores e confusões.”, diz ele. 

PROBLEMA 
 
As crianças e adolescentes com câncer, vivenciam situações de desgaste emocional durante o processo de hospitalização, ocasião 

em que se separam de seu meio social para submeterem-se a procedimentos diagnósticos e terapêuticos que, geralmente, 

consistem em medidas agressivas, dolorosas e invasivas. E familiar além da dor causada por esses procedimentos, a quimioterapia 

e a radioterapia trazem o agravante dos efeitos colaterais, responsáveis por frequentes reinternações (nas complicações 

hemorrágicas e infecciosas, por exemplo) e consequentemente debilitações psicológicas que embora não tragam a dor física, 

geram danos afetivos e emocionais. 

 

OBJETIVO 
● Estimular a recuperação de crianças e adolescentes internados para tratamento de câncer; 

● Aumentar a autoestima, para fortalecimento do sistema imunológico; 

● Reduzir o desgaste emocional dos pacientes, facilitando o processo de quimo e radioterapia. 

 
TRABALHO PROPOSTO 
  Dentre as doenças crônicas infantis, o câncer se destaca pela sua alta incidência e repercussões na vida da criança e sua 

família, muitas vezes, a criança sente-se impotente sem ânimo, por isso, optamos por desenvolver um robô humanoide autônomo 

dançarino como objeto de estimular a descontração e a autoestima dos mesmos. 

 

CRONOGRAMA 

1. Início do projeto: 06/02/2017 

2. Término do projeto: 30/05/2017 

3. Coleta e Análise dos dados: 10/03/2017 a 05/05/2017 
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4. Produção do relatório e banner: 20/07/2017 a 10/08/2017 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Lista de materiais: Na construção de 3 Robôs 

Quantidade Descrição 

3 Expansor para Arduino Nano V3.0 

3 Arduino NANO V3.0 

12 Micro Servo 9g Tower Pro SG90 - Servo Motor de Posição 180° 

3 Buzzer Ativo 5V Bip Contínuo – PCI 12mm 

3 Sensor Ultrassônico de Distância HC-SR04 

3 Suporte para 4 pilhas AA 

40 Jumpers Fêmea-Fêmea 

 

Passos da criação e de pesquisas do projeto e do protótipo no laboratório prático de robótica: 

● Modelagem 3D - Plataforma XYZware Pro; 

              

● Impressão em 3D - XYZ Da Vinci 1.0 PRO; 

    

● Montagem do circuito; 

   

● IDE Arduino, Programação em C++; 

● Testes como o protótipo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 FINALIZADO 

           

 Ao visitar o IACC(Instituto de Apoio a Criança com Câncer), coletamos dados úteis para a finalização dos resultados 

obtidos. Tais como:  
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De janeiro a dezembro de 2016 

Crianças e adolescentes - 60    
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 As crianças presentes na apresentação dos rôbos ficaram impressionadas, prestando bastante atenção a tudo que foi dito. 

E, na parte prática da apresentação, a dança, gostaram e riram dos rôbos, querendo até mesmo dançar junto. 

           

 CONCLUSÃO 

 Ficou evidenciado ao final da prática e das pesquisas que, de fato, o humor estimula a recuperação mais rápida da 

criança, fortalecendo seu sistema imunológico, e distraindo-a de forma interativa da sua rotina diária de remédios e procedimentos 

quimioterápicos. Sendo assim, o psicológico da criança é de fundamental importância para que ela suporte o tratamento e possa 

melhorar de forma menos dolorosa possível, descontraindo- se com atividades que saiam do seu cotidiano de enfermo. E, fazendo 

com que esse momento de extrema preocupação por parte dos pais seja amenizado com a felicidade do seu filho, que mesmo que 

efêmera pode sim suavizar essa fase da vida, tanto dos pais como o da criança. 

 Lembrando que, alguns casos de crianças com câncer são irreversíveis, com estágio avançando, tornando a 

obrigatoriedade ainda maior de fazer com que seus “últimos dias” valam a pena, deixando-a feliz e despreocupada.  

 Portanto, brinquedos são ótimos aliados para a minimização do estresse da doença e da hospitalização, assim, o ato da 

brincadeira é essencial para o tratamento infantil, e para converter as emoções negativas de sofrimento e dor do ambiente 

hospitalar para alegre e receptivo. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

● Livros.  

● Pesquisas na internet.  

● Pesquisas bibliográficas. 

● Vídeos. 

● Entrevistas.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Mostra Nacional de Robótica (MNR)  6 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

http://books.scielo.org/ - Crianças com câncer e suas famílias.  

http://books.scielo.org/ - A problemática do sofrimento: percepção do adolescente com câncer.  

Kimmo Karvinen e Tero Karvinen Primeiros Passos com Sensores – NOVATEC. 

Simon Monk - Movimento Luz e Som com Arduino e Raspberry Pi – Novatec 

Cavassani, Glauber. Google Sketchup Pro 8 - Ensino Prático e Didático, Editora Érica. 

Evans,Martin / Noble,Joshua / Hochenbaum,Jordan. Arduino em Ação – NOVATEC. 

Thingiverse - https://www.thingiverse.com/ 

Otto DIY - http://otto.strikingly.com/ 

http://www.sonoticiaboa.com.br/ - Alegria e bom humor podem curar várias doenças: câncer.  

Rir faz bem à saúde - //www.doutoresdaalegria.org.br/ 

 

 

 

http://books.scielo.org/

