
Resumo 

 

Nos dias que correm existem inúmeras formas de seguir e tratar um paciente. Com o 

surgir da nanotecnologia, este tipo de diagnósticos tornaram-se mais simples e 

eficazes, devido à miniaturização dos componentes electrónicos. A capacidade de 

incluir na vida quotidiana de um ser humano um sistema de monitorização, capaz de 

seguir as suas condições fisiológicas, trouxe um maior conforto ao paciente e às 

próprias equipas médicas. Actualmente existe uma preocupação constante em 

transportar este tipo de sistemas para o campo desportivo. Os estudos das novas 

tecnologias aplicadas ao desporto são cada vez maiores e tem a ambição de aumentar 

a competitividade, melhorando essencialmente as condições dos próprios atletas. 

Esta investigação foca-se na natação e nas formas em como a tecnologia pode ajudar 

este desporto a evoluir. O objectivo final é a integração de um sistema de monitorização 

pessoal num fato de competição, adicionando-lhe características de monitorização de 

certos parâmetros biomecânicos e de desempenho, denominado por Bioswim. Nesta 

primeira fase serão investigados os diferentes tipos de tecnologias directamente ligadas 

a estes sistemas, com o intuito de desenvolver uma espécie de mapa sobre a 

localização de alguns sensores responsáveis pela caracterização de parâmetros como 

as posições angulares do corpo e a velocidade instantânea directamente no corpo do 

atleta. 

 

 

Abstract 

 

In the current days there are many ways to follow and treat a patient. With the rising of 

the nanotechnology, this kind of diagnosis got more efficient and simple, due to the 

miniaturization of the electronic and informatics components. The ability to include in the 

daily life of a human being a personal monitoring system, capable of following their 

physiological conditions, brought a greater comfort to the patient and the medical 

services. In our days there’s a constant concern to bring this systems to the sport fields. 



The studies of new technologies applied to sports are constantly growing, with the 

ambition to increase the competitiveness in the sports context and improve the 

conditions and performance of the athletes. 

This research focus the attention in the swimming sport, and the ways the technology 

can help it to evolve. The main goal is the integration of a monitoring system in a 

competition suite, called Bioswim, adding the capability of tracking other characteristics 

such as biomechanics parameters and performance. In this first phase, the objective is 

the research in all the different kinds of technologies directly related to these systems, 

aiming the development of a concept and localization map of some sensors, responsible 

for the characterization of parameters such as body angular positions and instantaneous 

speed, directly in the athlete’s body. 


