
Resumo 

Esta dissertação descreve um sistema desenvolvido em parceria com a Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) e com o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral 

do Porto (CRPCP), com o objectivo de proporcionar às pessoas com paralisia cerebral uma 

maior autonomia em ambiente doméstico. Uma vez que a autonomia não se restringe às 

funções de controlo ambiental, as soluções desenvolvidas permitem igualmente aos 

utilizadores o acesso a diversas outras actividades que podem ser realizadas em casa, tais 

como a comunicação assistida (oral e telefónica) e o trabalho com aplicações em ambiente 

Windows (e.g. processamento de texto, acesso à Internet, etc.). O conjunto de soluções 

desenvolvidas compreende duas componentes principais, dizendo uma respeito à rede 

domótica subjacente ao controlo ambiental e a outra à aplicação Windows de interface com o 

utilizador. Esta aplicação permite igualmente o acesso aos recursos necessários para a 

comunicação assistida, local ou remota, neste caso através de um telefone do tipo mãos-livres.  

A rede domótica recorreu à especificação CAN (Controller Area Network), pelas suas boas 

características em termos de custo, disponibilidade e fiabilidade. Foi desenvolvida uma carta de 

baixo custo baseada num microcontrolador da família 80C51, que em conjunto com um 

periférico CAN dedicado, permitiram implementar uma solução económica e de fácil instalação. 

O desenvolvimento de um conjunto de rotinas em C, que codificam as principais funções 

comuns a cada nó, proporcionou uma solução que simplifica grandemente o desenvolvimento 

do código a instalar em cada carta.  

O desenvolvimento da aplicação de interface com o utilizador constitui a segunda componente 

principal do trabalho descrito e proporciona uma solução uniforme para o acesso às funções de 

controlo ambiental, de comunicação assistida e de lançamento e trabalho com aplicações 

Windows, recorrendo como dispositivo de selecção a um switch (interruptor de contacto binário, 

adaptado às facilidades motoras de cada utilizador), de qualquer dos vários tipos que são 

normalmente usados pelas pessoas com paralisia cerebral. A comunicação assistida permite a 

reprodução de mensagens digitalizadas, que podem servir para comunicar com um interlocutor 

local ou através do telefone. Neste segundo caso, a aplicação desenvolvida recorre a um 

modem normalizado para estabelecer a chamada através de um telefone mãos-livres, 

dispensando o utilizador de ter que efectuar directamente a marcação dos dígitos. No que 

respeita ao acesso a aplicações em ambiente Windows, é possível a emulação do rato e do 

teclado, mantendo-se o mesmo dispositivo de selecção. Esta emulação garante o acesso à 

generalidade das aplicações através do mesmo interface que é usado com as restantes 

componentes do sistema, permitindo implementar soluções de (tele-) trabalho, capazes de 

contribuir de forma significativa para a autonomia em ambiente doméstico.  

Todas as soluções desenvolvidas foram instaladas na Casa da Maceda, pertencente ao Núcleo 

Regional do Norte da APPC, onde estão disponíveis para a experimentação prática por parte 

dos terapeutas e de utentes com paralisia cerebral.  



Abstract 

This thesis presents a set of assistive technology solutions developed under partnership with 

the Portuguese Cerebral Palsy Association (APPC) and the Cerebral Palsy Rehabilitation 

Centre of Porto (CRPCP), with the objective of improving the autonomy of persons with cerebral 

palsy in their homes. Since autonomy is not restricted to environmental control, the solutions 

that were developed include features to support a range of other activities normally carried out 

at home, such as assistive communication (locally or via telephone) and access to Windows 

applications (e.g. text processing, Internet access, etc.). The work done comprises two main 

components: the home network that supports the environmental control features and a 

Windows user interface application. This application enables access to the assistive 

communication features as well, either for local or remote communication, in the latter case 

through a handsfree telephone.  

The CAN (Controller Area Network) specification was selected to support the home network due 

to its wide availability, low cost and high reliability. A small printed circuit board, based in an 

80C51 microcontroller and a dedicated CAN peripheral, was developed to provide a lowcost 

and easy to install solution, able to implement the required home automation features. The 

development of a library of C routines, coding the functions that have to be present in every 

node, provided an efficient solution to simplify software development for each node.  

The user interface application enables a uniform access solution to environmental control and 

assistive communication, as well as to launch and work with Windows-based software 

applications, using as selection device a switch (a binary switch adapted to the special needs of 

each user) of the type commonly used by persons with cerebral palsy. The assistive 

communication functions enable access to digitised messages, which can be used for local or 

remote communication.  

A standard modem is used in the latter case to establish the call through a hands-free 

telephone, so that the user does not have to dial the number himself. Access to Windows 

software applications is done through keyboard and mouse emulation, using the same selection 

device previously referred. The same interface package that is used for environmental control 

and assistive communication is therefore used also to access Windows-based applications, 

enabling the implementation of (tele-) working environments which can effectively contribute to 

improve the autonomy at home.  

All the solutions developed were installed in the House of Maceda, belonging to the northern 

branch of APPC, where they can be tested by therapists and by users with cerebral palsy.  


