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RESUMO 

A utilização de equipamentos para monitoração de parâmetros fisiológicos não 

é apenas crucial em pacientes que são submetidos a alguns procedimentos 

médicos, mas é também de extremo valor para animais em uso similar. Este 

projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema de 

monitoração de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca para roedores; tal 

sistema é composto por um dispositivo protótipo compacto e sensor óptico. No 

presente trabalho, foram utilizadas as tecnologias dos microcontroladores da 

Microchip para realizar as diversas digitalizações; a tecnologia USB, para 

realizar a comunicação com computadores e o desenvolvimento da interface 

desenvolvida com o software disponível da National Instruments, o LabVIEW. 

Neste estudo, o sistema desenvolvido foi empregado em camundongos e foram 

realizadas diversas avaliações em laboratório e em campo para a validação do 

dispositivo protótipo. Os batimentos cardíacos e a saturação de oxigênio, tanto 

em repouso quanto em movimento, foram detectados pelo protótipo. Os valores 

de freqüência cardíaca variaram entre 545 e 700 bpm enquanto os valores de 

saturação de oxigênio variaram entre 80 a 95%. 

Palavras-chave: SpO2. Oximetria de pulso. Compacto. Roedores. 

Processamento de sinais. Freqüência cardíaca. 
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ABSTRACT 

The equipments use to monitoring physiological parameters isn’t just crucial in 

patients who are submitted to some medical procedures but it is also of extreme 

value for animals in similar use. This project has as main objective the monitor 

oxygen saturation and cardiac frequency development for rodents; the system 

is compound for compact prototype device and optic sensor. In the present 

work, the Microchip microcontrollers technologies had been used, to realize all 

digitalization; the USB technology interface, to realize the communication with 

computers and the interface development developed with the available National 

Instruments software, the LabVIEW. In this study, the developed system was 

used in mice and have been realized many evaluations in laboratory and field 

for the prototype validation device. The cardiac beatings and oxygen saturation, 

as much in rest how in movement they had been detected by the prototype. The 

values of heart rate had varied of 545 to 700 while the values of oxygen 

saturation had varied of 80 to 95%. 

Keywords: SpO2. Pulse Oximeter. Compact. Rodents. Signals process. Cardiac 

frequency.  
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1 – INTRODUÇÃO 

O oxigênio é vital para o correto funcionamento de cada célula dos seres vivos 

e sua ausência, por um tempo prolongado, pode acarretar a morte dessas 

células. Conseqüentemente, o fornecimento de oxigênio às células é um 

importante indicador de saúde. A falta de oxigênio pode levar rapidamente a 

danos irreversíveis em células que apresentam altas taxas metabólicas como, 

por exemplo, as que compõem o coração (WEBSTER, 1997). 

Vários métodos foram desenvolvidos e podem ser utilizados para a medição do 

fornecimento de oxigênio, porém, a oximetria de pulso é a mais utilizada em 

ambientes clínicos (WEBSTER, 1997). 

A oximetria é um termo geral que se refere, neste campo de aplicação, à 

medida óptica da saturação de hemoglobina oxigenada no sangue, sendo o 

oxímetro de pulso o único a utilizar esta tecnologia não invasivamente, 

possibilitando a medição contínua da saturação de oxigênio (SEVERINGHAUS, 

1987).  

A oximetria de pulso é um método de medição empírica da saturação de 

oxigênio no sangue arterial e, atualmente, é um importante método de 

monitoração contínua de SpO2, oferecendo resultados de saturação de 

oxigênio confiáveis e similares aos métodos convencionais (COSTILL, 2001).  

Devido ao fato de não ser invasiva e de não demandar inúmeras amostras 

físicas, vantagens como rapidez de medição e redução de custos são claras 

em dispositivos de monitoração de saturação de oxigênio. 

1.1 – Motivação 

A motivação para realização desse projeto partiu da idéia de desenvolver um 

sistema não invasivo de monitoração de saturação de oxigênio e freqüência 

cardíaca para roedores, utilizando tecnologias atuais, para servir de ferramenta 

de apoio aos pesquisadores brasileiros da área da saúde. 
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Dispositivos que não sejam invasivos facilitam o procedimento experimental e 

diminuem o estresse do animal, condições importantes que melhoram os 

resultados obtidos. 

Ressalta-se, ainda, que equipamentos com as características acima descritas 

estão em uso em outros países (CANL-425SV-A: Standalone Pulse Oximeter, 

MED Associates Inc), não existindo similares nacionais no mercado brasileiro; 

finalmente, a alternativa de importar tais dispositivos tem se mostrado onerosa. 

1.2 – Objetivo 

A seguir serão apresentados os objetivos que se pretendem atingir com a 

realização deste projeto. 

1.2.1. – Objetivo Geral 

O principal objetivo do trabalho é desenvolver um dispositivo protótipo 

utilizando o microcontrolador PIC18F4550, ao qual possui a tecnologia USB 

integrada, um display LCD 20x4 e que seja capaz de monitorar a saturação de 

oxigênio e freqüência cardíaca de roedores. O dispositivo também deve ser 

compacto, de fácil mobilidade e de simples utilização. 

1.2.1 – Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são: 

a) Desenvolvimento de um sensor de oximetria de pulso, adaptado à 

cauda dos roedores, com o fotodetector totalmente isolado da luz ambiente. 

b) Implementação de um dispositivo analógico de aquisição de sinais de 

saturação de oxigênio e freqüência cardíaca. 

c) Implementação de um dispositivo digital microcontrolado e respectivo 

firmware, dedicado à amostragem, digitalização e gerenciamento do protocolo 

de comunicação USB. 
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d) Implementar um LCD 20x4 para apresentar valores de SpO2 e 

freqüência cardíaca em tempo real. 

e) Desenvolvimento de uma interface de fácil manipulação e visualização,  

capaz de apresentar dados gráficos e numéricos em tempo real, aumentando a 

gama de levantamento estatísticos de dados que possam ser armazenados no 

sistema computacional. 

1.3 – Justificativa 

Pesquisadores biomédicos utilizam pequenos animais como modelos para 

investigar mecanismos e novos tratamentos para doenças humanas.  

Similaridade genética com seres humanos, ciclo reprodutivo curto e facilidade 

geral de cuidados tornam os roedores os mais freqüentemente usados como 

modelos.  

Entretanto, o pequeno tamanho do animal (aproximadamente 15-40 gramas) e 

taxas de batimento cardíaco entre 600 e 800 batidas por minuto impossibilitam   

técnicas de medidas fisiológicas de equipamentos usuais (PAIGEN, 1995, 

DOEVENDANS, 1998). 

O dispositivo de oximetria de pulso teve seu início comercial em 1981 e obteve 

uma grande popularidade, tornando-se quase um padrão de monitoração em 

UTIs, salas de cirurgias e clínicas especializadas; porém, equipamentos não 

invasivos que monitorem a saturação de oxigênio e freqüência cardíaca em 

roedores ainda são escassos em ambientes de pesquisa médica. 

No início da década de 80, MORAES & VITA (1981) já enfatizavam a 

necessidade do aprimoramento e do desenvolvimento científico-tecnológico na 

área de instrumentação biomédica, em nosso país, a fim de se alcançar a 

excelência dos serviços médicos. 
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1.4 – Organização do Trabalho 

Este projeto apresenta um estudo da oximetria de pulso e o desenvolvimento 

de um protótipo compacto microcontrolado com monitoração envolvendo o 

projeto de hardware e software. 

O trabalho está dividido em sete capítulos e o primeiro apresenta uma 

introdução sobre os assuntos que serão abordados, seguida da motivação que 

levou a sua escolha, dos objetivos a serem atingidos e a justificativa pelo tema. 

No segundo capítulo trata-se da fundamentação teórica, onde são abordados 

aspectos básicos sobre fisiologia respiratória e cardiovascular, oximetria de 

pulso, fotopletismografia e algumas tecnologias que serão aplicadas ao projeto. 

No terceiro capítulo é apresentada a implementação do sistema, descrevendo 

as metodologias aplicadas e os materiais usados. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos em laboratório dos 

protótipos dos circuitos e resultados em campo através da integração do 

software. 

No quinto capítulo trata-se de algumas discussões de aplicações que envolvem 

o projeto. 

No sexto capítulo é apresentada a conclusão do trabalho. 

No sétimo capítulo encontram-se as publicações de artigos, pôster 

apresentados em congressos e resumos. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os tópicos que compõe os subsídios 

necessários ao desenvolvimento do trabalho e melhor compreensão do texto. 

Inicialmente, faremos uma breve apresentação sobre a fisiologia básica do 

sistema respiratório externo e interno, tal como se apresenta em humanos e 

roedores (mamíferos em geral), e sobre oximetria de pulso e os princípios de 

funcionamento. Em seguida, abordaremos tópicos relacionados à 

fotopletismografia e às tecnologias aplicadas ao trabalho. Quase todas as 

informações a seguir baseiam-se nas obras de GUYTON e HALL (1996-98), 

WEBSTER (1992-97) e MOYLE (2002). 

2.1 – Fisiologia Básica do Sistema Respiratório Externo 

2.1.1 – Mecanismos da Ventilação Pulmonar 

Os mecanismos de ventilação pulmonar são baseados no princípio de que o 

fluxo de ar se move de forma involuntária, de dentro para fora dos pulmões, e o 

ar sempre flui da região de maior pressão para a região de menor pressão. 

Os pulmões podem ser contraídos e expandidos pelo movimento de subida e 

descida do diafragma, que alarga ou encurta a cavidade torácica, e pela 

elevação e abaixamento das costelas para aumentar e diminuir o diâmetro 

antero-posterior da cavidade torácica. 

A respiração normal, em repouso, ocorre quase que completamente pelo 

primeiro dos dois mecanismos citados, isto é, pelo movimento do diafragma. 

Durante a inspiração, a contração do diafragma traciona as superfícies 

inferiores dos pulmões para baixo, enquanto que, durante a expiração, o 

diafragma simplesmente relaxa e a retração elástica dos pulmões, da parede 

torácica e das estruturas abdominais comprimem os pulmões. 

O segundo mecanismo de expansão dos pulmões está associado aos 

músculos que elevam e tracionam para baixo o gradil costal, sendo que os 

músculos mais importantes que participam desse processo são os intercostais 
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externos e músculos intercostais internos. Na figura 2.1, é ilustrado todo o 

mecanismo e, na figura 2.2, é ilustrada a caixa torácica de um roedor. 

 

Figura 2.1: Expansão e contração da caixa torácica durante a expiração e 

inspiração (GUYTON; HALL 1996) 

 

Figura 2.2: Ilustração do Gradil Costal na costela de um camundongo (Imagem 

modificada, COOK, 1965). 
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O pulmão é uma estrutura visco-elástico que se colapsa como um balão e 

expele quase todo o seu ar através da traquéia mesmo que não exista qualquer 

força para mantê-lo inflado. 

2.2.2 – Ventilação Alveolar 

A importância fundamental do sistema de ventilação pulmonar é a renovação 

contínua do ar nas áreas pulmonares de trocas gasosas onde o ar está em 

estreito contato com o sangue pulmonar. Nestas áreas, estão inclusos os 

alvéolos, os sacos alveolares, os ductos alveolares e os bronquíolos 

respiratórios. 

A intensidade com que o ar alcança estas áreas é chamada de ventilação 

alveolar (GUYTON; HALL, 1996). Entretanto, durante a respiração normal, em 

repouso, o volume do ar inspirado é suficiente somente para preencher as vias 

respiratórias até os bronquíolos terminais e apenas uma pequena porção do ar 

normalmente atinge os alvéolos e, através da difusão, que é provocada pelo 

movimento cinético das moléculas, o ar fresco se movimenta pela curta 

distância dos bronquíolos terminais até os alvéolos.  

A ventilação alveolar é um fator determinante nas concentrações de oxigênio e 

dióxido de carbono existentes nos alvéolos. 

2.2.3 – Circulação Sangüínea Pulmonar 

O coração serve como um mecanismo de bombeamento para o sangue. O 

sangue que está com a quantidade de oxigênio diminuída é bombeado do 

ventrículo direito do coração para os pulmões. As artérias pulmonares, que são 

eventualmente menores que as arteríolas, possuem uma dimensão 

aproximadamente de somente uma célula; desta forma, a troca gasosa ocorre 

entre os alvéolos e os capilares reoxigenando as células. Após essa 

passagem, o sangue retorna via capilares pulmonares e, eventualmente, pelas 

veias pulmonares. Finalmente, as veias dos pulmões retornam o sangue 

oxigenado para o atrium esquerdo do coração e o mesmo é bombeado do 

ventrículo esquerdo, via artérias sistêmicas, para o corpo.  
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2.2 – A Difusão de Oxigênio e Dióxido de Carbono  

Após a ventilação do ar fresco nos alvéolos, o processo respiratório seguinte é 

a difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão do 

dióxido de carbono na direção oposta. 

2.2.1 – Hemoglobina 

A hemoglobina é um pigmento respiratório contido dentro das células 

sangüíneas vermelhas. Uma célula sangüínea vermelha contém próximo de 

265 milhões de moléculas de hemoglobina (CURTIS; BARNES, 1989). A 

composição da hemoglobina é feita por unidades de heme, que são moléculas 

que contêm ferro, e unidades globina, que são cadeias polipeptídicas. Uma 

molécula de hemoglobina contém quatro (4) unidades de heme e quatro (4) 

unidades de globina.  

Cada par constituído de uma unidade heme e uma unidade globina pode 

carregar uma molécula de oxigênio; conseqüentemente, uma molécula de 

hemoglobina pode carregar quatro (4) moléculas de oxigênio (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Moléculas de hemoglobina com e sem moléculas de oxigênio 

(Figura adaptada de WEBSTER, 1997). 

Com pigmento respiratório, a hemoglobina muda de cor quando está 

oxigenada. Uma molécula de hemoglobina oxigenada apresenta coloração 
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vermelha brilhante, enquanto que uma desoxigenada apresenta coloração 

vermelha escura. Essa mudança de cor é utilizada em dispositivos de 

monitoração de saturação de oxigênio (oxímetros de pulsos). 

2.2.1.1 – Hemoglobina Funcional 

A hemoglobina tem como principal função combinar-se com o oxigênio nos 

capilares pulmonares e soltá-los nos capilares sistêmicos, funções que serão 

explicadas mais a seguir neste capítulo. As hemoglobinas funcionais são as 

que possuem a capacidade de se combinar de forma reversiva com moléculas 

de oxigênio. 

A oxiemoglobina (HbO2) é a hemoglobina que está completamente saturada de 

oxigênio; a hemoglobina desoxigenada (Hb) é a que não  está completamente 

oxigenada, sendo chamadas de hemoglobinas funcionais. 

A saturação funcional de oxigênio (SO2) é medida em porcentagem e 

determinada pela quantidade de oxiemoglobina (HbO2) em relação à soma da 

oxiemoglobina e da hemoglobina desoxigenada (Hb), ou seja: 

      (1) 

A saturação funcional de oxigênio no sangue arterial é chamada de saturação 

arterial funcional (SaO2). 

2.2.1.2 – Hemoglobinas Disfuncionais 

As quatro (4) hemoglobinas disfuncionais mais comuns são as metemoglobinas 

(MetHb), carboxiemoglobinas (COHb), sulfemoglobinas e 

carboxisulfemoglobina. 

Elas são chamadas de disfuncionais por não serem capazes de transportar o 

oxigênio aos tecidos e porque são incapazes de se combinar reversivelmente 

HbO2 

Hb + HbO2 
SO2 funcional = 
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com o oxigênio e até interferirem na capacidade da oxiemoglobina de liberar o 

oxigênio para os tecidos. 

2.2.2 – Difusão Gasosa pela Membrana Respiratória 

Na figura 2.4 e figura 2.5, são ilustradas as estruturas da unidade respiratória, 

compostas pelos dutos alveolares, átrios, alvéolos e bronquíolos respiratórios. 

As trocas gasosas entre o ar alveolar e o sangue capilar pulmonar ocorrem em 

todas as membranas das porções terminais dos pulmões e não somente nos 

alvéolos. Os pulmões possuem cerca de 300 milhões de alvéolos que, por sua 

vez, possuem diâmetros de aproximadamente 0,2mm. 

 

Figura 2.4: Lóbulo respiratório (NAEQ, 2007). 

 

Figura 2.5: Dez ou mais alvéolos formam um saco alveolar (NAEQ, 2007). 
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2.2.3 – Transporte do Oxigênio no Sangue Arterial 

Do sangue que chega no átrio esquerdo vindo do pulmão, 98% passa pelos 

capilares alveolares e são oxigenados. Os outros 2% vêm da aorta para suprir 

os tecidos de sustentação dos pulmões e não passam pelas áreas de trocas 

gasosas, sendo chamado de sangue derivado (WEBSTER, 1997). Ao deixar os 

pulmões, combina-se nas veias pulmonares ao sangue derivado dos capilares 

alveolares. 

2.2.4 – Difusão do Dióxido de Carbono dos Capilares 

Pulmonares para os Alvéolos 

 Do oxigênio utilizado pelas células, parte dele é transformado em dióxido de 

carbono, aumentando a pressão parcial intracelular e promovendo a difusão do 

dióxido de carbono para os capilares dos tecidos, de onde é carregado pelo 

sangue até os pulmões. Nos pulmões, é difundido para os alvéolos, num 

processo exatamente oposto ao oxigênio, mas com uma diferença entre os 

dois processos: a velocidade de difusão do dióxido de carbono é vinte (20) 

vezes mais rápida que a do oxigênio, pois as diferenças de pressão 

necessárias para causar a difusão do dióxido de carbono são, em cada ponto, 

bem menores do que as diferenças de pressão necessárias para ocorrer a 

difusão do oxigênio. 

2.2.5 – Transporte de Oxigênio e Dióxido de Carbono no 

Sangue 

Difundindo-se para o sangue capilar pulmonar, o oxigênio, em condições 

normais, principalmente combinado com a hemoglobina, o que é cerca de 97% 

do total, é transportado para os capilares dos tecidos, onde é liberado para o 

uso nas células. Os 3% restantes são transportados dissolvidos em plasma e 

nas células. 

Já o transporte do dióxido de carbono no sangue não é um problema tão 

grande em relação ao transporte de oxigênio porque, mesmo nas condições 
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mais anormais, o dióxido de carbono normalmente pode ser transportado em 

quantidade muito maior do que o oxigênio.  

Com isso, o transporte de oxigênio e dióxido de carbono pelo sangue depende, 

basicamente, da difusão gasosa e da circulação sangüínea. 

2.3 – Oximetria de Pulso 

Explorar a pulsatilidade do sangue arterial na oximetria foi idéia de Takuo 

Aoyag enquanto trabalhava no Japão para a empresa  Nihon Kohden 

Corporation (SEVERINGHAUS, 1987).  

O funcionamento do oxímetro de pulso é o envio de luz em dois comprimentos 

de ondas diferentes através de um tecido, como o dedo ou lóbulo da orelha, 

medindo-se a intensidade da luz transmitida ou refletida. O dispositivo segue os 

seguintes princípios: 

a) A absorção de luz nos dois comprimentos de onda, da hemoglobina 

desoxigenada e oxigenada são diferentes, fatores que indicam a quantidade de 

oxigênio no sangue na oximetria de pulso. 

b) A pulsatilidade do sangue arterial permite que os efeitos de absorção 

da luz possam ser diferenciados dos efeitos produzidos por outros tecidos -  

com isso, utilizando um quociente destes efeitos, em dois comprimentos de 

onda diferentes, é possível obter-se uma mensuração sem calibração. 

c) Com uma proteção em relação à iluminação ambiente e uma luz com o 

comprimento de onda bem definido, constante e adequada para iluminar os 

tecidos, ter-se-á uma detecção confiável, sem preocupação com dispersão da 

luz. 
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2.4 – Absorbância da luz em Oximetria de Pulso 

2.4.1 – Lei de Beer-Lambert 

A Lei de Beer-Lambert é um método que relaciona a concentração de um 

soluto com a intensidade de luz transmitida através do soluto. Caso uma luz 

monocromática incida com intensidade I0 no meio do soluto, uma parte dessa 

luz é transmitida através do meio enquanto outra é absorvida. A intensidade I 

da luz que se propaga através do meio decai exponencialmente com a 

distância de acordo com a seguinte expressão: 

I = I0.e
-adc      (2) 

onde I representa a intensidade transmitida, I0 intensidade inicial, a 

absorbância, d distância e c concentração de hemoglobina oxigenada e 

desoxigenada (Figura 2.6) (KNOBEL, 1998). 

 

Figura 2.6: Lei de Beer-Lambert: A luz incidente I0 atravessa a distância d e a 

intensidade da luz I é determinada pela Lei de Beer (WEBSTER, 1997). 

A Lei de Beer, nos oxímetros de pulso, é usada para se determinar a saturação  

de oxigênio do sangue arterial pela medição da absorbância da luz  nos tecidos 

vivos em dois comprimentos de onda diferentes. 
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2.4.2 – Comprimentos de Ondas para Oximetria de Pulso 

A pigmentação vermelha da pele absorve uma grande parte da luz com 

comprimentos de ondas abaixo de 600nm e, portanto, não se torna adequado 

para que se meça a absorbância da luz. Uma boa escolha para o comprimento 

de onda é na região do vermelho de 660nm, pois há uma grande diferença nos 

coeficientes de extinção. 

Os espectros da absorbância da hemoglobina desoxigenada e da hemoglobina 

oxigenada são relativamente planos em torno de 660 a 940nm (MOYLE, 1994). 

MANNHEIMER et al (1989) demonstraram que, em diversas condições, os 

sensores fabricados com emissores de luz em 735 e 890nm conseguem 

leituras mais exatas em baixas saturações enquanto que os emissores de luz 

na faixa de comprimento de onda de 660 e 940nm conseguem leituras mais 

exatas em altas saturações. 

2.4.3 – Influência na leitura de Saturação de Oxigênio através 

da Dispersão de luz  

Os resultados obtidos baseados na Lei de Beer diferem dos resultados das 

medições da oximetria de pulso com sangue total. Um fenômeno físico 

chamado dispersão da luz aumenta significativamente o resultado da medição 

de absorção da luz. Entretanto, os oxímetros de pulso estimam a saturação de 

oxigênio arterial com exatidão suficiente para uso clínico, não influenciando a 

linearidade do dispositivo de forma negativa. Isso se deve ao fato que a maioria 

dos oxímetros de pulso comerciais usam uma curva de calibração baseada em 

dados empíricos, pois o modelamento matemático dos efeitos da dispersão da 

luz, para diferentes condições, é muito complexo. 

STEIKEN e SHEPERD (1986) compararam a teoria de Twersky para dispersão 

múltipla (TWERSKY, 1962, 1970a,b) com a equação de difusão de fóton e 

concluíram que a equação original de Twersky é mais consistente para os 

resultados medidos. 
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MARBLE et al (1994) concluíram que a teoria de difusão do fóton em terceira 

dimensão pode ser utilizada para modelamento óptico de tecidos, mas os 

sistemas de oximetria de pulso violam alguns requerimentos deste modelo, 

chegando à conclusão que esta teoria não pode substituir os estudos de 

calibração clínica. 

2.4.4 – Coeficientes de Extinção e Espectro da Absorbância da 

Hemoglobina 

As ligações químicas dos diferentes tipos de hemoglobina alteram as 

propriedades físicas da hemoglobina. Na Figura 2.7 são mostrados os 

coeficientes de extinção da hemoglobina oxigenada e da hemoglobina 

desoxigenada para os comprimentos de onda de interesse na oximetria de 

pulso. 

 

Figura 2.7: Coeficientes de extinção dos tipos mais comuns de hemoglobina 

(SITE OXIMETER.ORG, 2007). 

Para os dois comprimentos de onda mais utilizados em oximetria de pulso (660 

e 940nm), os valores para os coeficientes de extinção da hemoglobina 
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desoxigenada e da hemoglobina oxigenada, em adultos, foram medidos e 

calculados por ZIJLSTAR e são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 2.1: Tabela dos coeficientes de extinção da hemoglobina 

oxigenada e desoxigenada em adultos para os comprimentos de ondas de 

660nm e 940nm (Valores de ZIJLSTAR et al, 1991). 

Coeficiente de extinção (L mmol-1 cm-1) 
Comprimento de onda (nm) 

Hb HbO2 

660 0,81 0,08 

940 0,18 0,29 

 

2.4.5 – Oximetria de Pulso e a Pulsatilidade Sangüínea 

Em oximetria de pulso, diferentemente da oximetria in vitro (onde a saturação 

de oxigênio é medida com amostras do sangue arterial num 

espectrofotômetro), faz-se o uso da pulsação arterial. As luzes monocromáticas 

que atravessam os tecidos biológicos são absorvidas por diferentes 

substâncias como pigmentação da pele, ossos, sangue venoso e sangue 

arterial.  

Durante a sístole, as artérias contêm mais sangue do que durante a diástole e, 

por esse motivo, há um aumento do diâmetro das artérias pelo aumento da 

pressão. Nas veias, esse efeito de aumento de diâmetro não ocorre, apenas 

nas arteríolas e artérias. Com isso, a absorbância da luz em tecidos biológicos, 

com artérias e arteríolas, aumentam durante a sístole por causa do aumento de 

substâncias absorvedoras e pelo aumento da distância  do caminho óptico. 

Essa parte pulsátil total permite diferenciar das componentes absorvedoras não 

pulsáveis. A parte alternada da luz  absorvida pelo tecido biológico 

normalmente não excede 1 a 2% da absorbância constante.  

A intensidade de luz que se propaga através de um tecido, durante a diástole, é 

alta (IH). Os absorvedores que estão presentes durante a diástole são os 

componentes contínuos (DC). Todos os componentes DC, exceto o sangue 
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arterial não pulsátil, são representados por EDC(λ) (coeficiente de extinção da 

componente contínua), CDC (contração da componente contínua), e DDC 

(diâmetro da componente contínua). O diâmetro dos vasos arteriais é mínimo 

(dmin) e, então, a absorbância relativa à hemoglobina arterial é mínima, a 

quantidade de luz é alta (IH) e com um pico conforme a Figura 2.8 e a 

expressão a seguir (3): 

IH = I0 e
-EDC(λ) CDC DDC

 e
-[EHb(λ) CHb + EHbO2(λ)CHbO2] dmin   (3) 

 

Figura 2.8: Transmissão da luz através dos tecidos e suas respectivas 

absorções (WEBSTER, 1997). 

 O comprimento do caminho óptico nas artérias aumenta, durante a sístole, a 

dmax. A quantidade de luz absorvida encontra seu valor  máximo e a quantidade  

de luz  transmitida encontra seu valor mínimo IL, determinado por (4): 

IL = I0 e
-EDC(λ) CDC DDC

 e
-[EHb(λ) CHb + EHbO2(λ )CHbO2] dmax   (4) 

A intensidade de luz I que incide no fotodetector é uma função do diâmetro d 

das artérias e arteríolas. Durante um ciclo cardíaco, esse diâmetro se altera de 

dmin a dmax. Substituindo d por dmin + ∆d, pode-se expressar I em função de IH, 

de ∆d e da parte do diâmetro que se altera de zero a dmax – dmin com relação ao 

tempo, ou seja, (5):  

I  = IH e
-[EHb(λ) CHb + EHbO2(λ )CHbO2] ∆d     (5) 
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Na Figura 2.9 é apresentado o gráfico das quantidades de luzes absorvidas e 

transmitidas em tecidos biológicos em relação à distância. 

 

Figura 2.9: Lei de Beer-Lambert na Oximetria de Pulso. As componentes DC 

(sangue venoso, pigmentação da pele, osso, etc.) absorvem uma quantidade 

de luz constante (WEBSTER, 1997). 

2.5 – Normalização da Razão versus Saturação 

Baseado na Lei de Beer-Lambert, a saturação de oxigênio arterial pode ser 

obtida como uma função da razão das absorbâncias em dois comprimentos de 

onda, mas, devido à não linearidade dos LEDs, do fotodetector e da absorção 

das luzes pelos tecidos, as absorbâncias devem ser normalizadas em uma 

razão (WEBSTER, 1997).  

O modelo resulta em uma curva de calibração teórica que não é normalmente 

utilizada na prática, como será visto a seguir. 

2.5.1 – Normalização 

A intensidade de luz medida em um dado comprimento de onda tem que ser 

normalizada antes de ser comparada com o resultado da medição realizada em 

outro comprimento de onda. Isto porque cada LED pode emitir luz com 

diferentes intensidades em função das características de absorção dos 
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componentes contínuos e da sensitividade de cada fotodetector para diferentes 

comprimentos de onda; além disto, a absorção do tecido e o comprimento do 

absorvedor podem variar muito de paciente para paciente (KOCK; 

TARASSENKO, 1991). 

O sinal normalizado In é calculado pela divisão da intensidade de luz 

transmitida pelo valor de seu pico máximo, sendo IH,V para a intensidade do 

vermelho e IH,I para a intensidade do infravermelho. Através da equação 4 

obtém-se (6): 

I  = I/IH =  e
-[EHb(λ) CHb + EHbO2(λ )CHbO2] ∆d     (6) 

Os sinais normalizados da intensidade de luz transmitida para os comprimentos 

de onda vermelho e infravermelho são independentes do nível de luz incidente 

e da não linearidade do fotodetector, conforme representado na Figura 2.10. A 

componente AC do sinal normalizado representa apenas as variações da luz 

transmitida causadas pela pulsatilidade do sangue arterial e pode ser 

comparada com outras componentes AC. Essas componentes AC dependem 

dos absorvedores presentes no sangue arterial (HbO2 e Hb) e do comprimento 

óptico d através da variação de volume das artérias. 

 

Figura 2.10: A normalização dos sinais determina a base para os cálculos da 

saturação de oxigênio arterial (WEBSTER, 1997). 
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2.5.2 – Razão de Sinais Normalizados 

Segundo WEBSTER (1997), a forma normalizada dos sinais absorvidos é 

obtida através do cálculo do logaritmo natural da intensidade de luz transmitida. 

A razão R das absorbâncias normalizadas nos comprimentos de onda 

vermelho (V) e infravermelho (IV), dependentes apenas dos absorvedores de 

luz presentes no sangue arterial, é dada por (7): 

      (7) 

onde IminV significa a intensidade mínima do vermelho, ImaxV a intensidade 

máxima do vermelho, IminIV a intensidade mínima do infravermelho e ImaxIV 

a intensidade máxima do infravermelho. 

Utilizando as equações 6 e 7, a razão pode ser escrita como: 

    (8) 

Onde: EHb(
λ
IV) é o coeficiente de extinção da hemoglobina desoxigenada na 

faixa do 940nm (infravermelho), EHbO2(
λ
IV) é o coeficiente de extinção da 

hemoglobina oxigenada na faixa do 940nm, EHb(
λ
V) é o coeficiente de extinção 

da hemoglobina desoxigenada na faixa do 660nm (vermelho), EHbO2(
λ
V) é o 

coeficiente de extinção da hemoglobina oxigenada na faixa do 660nm, CHb é a 

concentração de hemoglobina desoxigenada e CHbO2 é a concentração de 

hemoglobina oxigenada. 

Assumindo que o comprimento do caminho óptico d para o comprimento de luz 

vermelho e infravermelho são iguais, e que apenas as artérias alteram seus 

diâmetros, chega-se ao seguinte resultado (9): 
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   (9) 

Desta forma, a razão R não é uma função do comprimento do caminho óptico e 

pode ser obtida a partir da saturação de oxigênio arterial (SaO2), ao invés da 

concentração de hemoglobina no sangue (KOCK; TARASSENKO, 1993). 

2.5.3 – Cálculo SpO2 Funcional 

Teoricamente, a saturação de oxigênio funcional do sangue arterial pode ser 

obtida pelo cálculo da razão R (7) e utilizando a equação seguinte (10): 

SpO2 =

R EHb λIV( )⋅ EHb λIV( )−

R EHb λIV( ) EHbO2 λIV( )−( )⋅ EHbO2 λV( )+ EHb λV( )−
100⋅







      (10) 

2.6 – Pletismografia 

A partir de 1939, pesquisadores, no mundo todo, indicam a necessidade de 

realizar estudos da circulação sanguínea utilizando técnicas não invasivas. 

Desenvolve-se, então, um dispositivo eletrônico que executava a medição do 

volume sanguíneo e do fluxo sanguíneo, nomeando-se a técnica de 

pletismografia (MADHAVAN, 2005).  

A técnica mantém sua popularidade por causa de suas efetivas habilidades de 

quantificar informações de insuficiências crônicas venosas. As diversas 

maneiras de realizar a técnica de pletismografia incluem o ar, fotoelétrica, strain 

gauge e impedância elétrica.  

Pletismografia é uma técnica usada principalmente para determinar e registrar 

variações de volume sangüíneo em diferentes partes do corpo. De acordo com 

o tipo de sensor utilizado, podem-se obter vários tipos de sinais de 

pletismografia (CHEANG & SMITH, 2003). 
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2.6.1 – Fotopletismografia 

A pletismografia fotoelétrica, também conhecida como fotopletismografia, é um 

método não invasivo para detecção do pulso cardíaco utilizando um 

fotodetector elétrico. O traçado da onda fotopletismográfica retrata as 

mudanças na atenuação que a energia luminosa sofre em seu caminho quando 

transmitida ou refletida nos tecidos biológicos (MOYLE, 2002). 

O sinal de fotopletismografia é derivado das mesmas formas de ondas usadas 

para calcular o SpO2. A fotopletismografia pode ser usada na oximetria para 

mostrar a taxa de batimento cardíaco, aplicando filtro passa-baixa no sinal, 

para diminuir os efeitos de ruídos de movimentação (WEBSTER, 1997). 

2.7 – Sensores de Oximetria de Pulso 

O aperfeiçoamento da tecnologia dos diodos emissores de luz (LEDs) e dos 

fotodetectores possibilitou a redução do tamanho dos sensores de oximetria de 

pulso.  

Os LEDs podem transmitir uma grande quantidade de luz proporcional à 

intensidade de corrente elétrica que flui através do mesmo. Os dois 

comprimentos de ondas escolhidos para uso em sensores de oximetria de 

pulso são o vermelho (660nm) e o infravermelho (940nm). Os LEDs, com tais 

comprimentos de onda escolhidos, foram baseados na disponibilidade 

comercial e também porque os coeficientes de extinção da hemoglobina 

oxigenada e desoxigenada variam nesta faixa. Veja Figura 2.7. 

A hemoglobina oxigenada apresenta um maior coeficiente de extinção que a 

hemoglobina desoxigenada na faixa do infravermelho e um menor coeficiente 

de extinção na faixa do vermelho; em outras palavras, a absorbância da luz 

aumenta na faixa do infravermelho e se reduz na faixa do vermelho. 

 O fotodetector utilizado é um fotodiodo de silício que produz uma corrente 

linearmente proporcional à intensidade da luz incidente. Este dispositivo 

elétrico permitiu a construção de oxímetros de pulsos mais exatos que seus 
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antecessores e que necessitavam de calibrações freqüentes por causa dos 

elementos fotossensíveis utilizados até então (MILLER, 1966). 

O fotodiodo não pode distinguir entre a luz vermelha e a infravermelha, mas, 

para resolver esse problema, um sistema microcontrolado faz com que os 

LEDs trabalhem alternadamente, mostrando repetidamente as amostras dos 

sinais do LED vermelho, quando aceso, do LED infravermelho, quando aceso e 

de quando ambos estão apagados (POLOGE, 1987). 

Um sensor refletivo mede a quantidade de luz refletida de volta para o sensor, 

enquanto o sensor transmissivo mede a quantidade de luz transmitida através 

de um tecido biológico. Ambos os sensores usam a mesma tecnologia, porém 

diferem apenas no posicionamento dos emissores e receptores. Na Figura 2.11 

é mostrado um exemplo de sensor de oximetria de pulso transmissivo e outro 

refletivo. 

 

Figura 2.11: Sensores de oximetria de pulso: 1 – Sensor transmissivo; 1 – 

Sensor refletivo (WEBSTER, 1997). 

2.8 – Microcontroladores 

Um microcontrolador é um dispositivo que possui um microprocessador, 

unidades de memória e outros periféricos, de acordo com o modelo, tudo em 

um mesmo chip. Quando se compra um circuito específico, este tem 

determinada função. Pode-se também definir microcontrolador como sendo um 

circuito integrado cuja função é definida de acordo com o programa nele 

inserido. Sendo assim, pode-se encontrar microcontroladores registrando 
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dados, controlando o tempo, como cérebro de máquinas e robôs, coletando 

dados de vídeo ou som ou escrevendo mensagens (CARVALHO, 2005). 

Existem diversos fabricantes de microcontroladores no mercado e todos 

oferecem uma gama de modelos que serviriam a qualquer aplicação que se 

possa imaginar. Dentre os fabricantes, pode-se citar Atmel, Motorola, Freescale 

Semiconductor, Intel, National Semicondutor, Texas Intruments, Microchip, 

entre outros. 

Devido ao custo, facilidade de se encontrar no mercado, de manipulação e 

programação, neste projeto optou-se pelo uso dos microcontroladores PIC da 

Microchip. 

2.8.1 – Microcontroladores PIC 

O PIC é uma família de microcontroladores RISC fabricados pela empresa 

Microchip Technology, derivada do PIC1650 e originalmente desenvolvida pela 

divisão de microeletrônica da General Intruments. Suas raízes originam-se da 

Universidade de Harvard, a partir de um projeto desenvolvido para o 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A Microchip não usa PIC como 

um acrônimo, na realidade a marca é PICmicro. Geralmente, assume-se que 

PIC significa Peripherical Interface Controller, embora o acrônimo original para 

o PIC1650 fosse Programmable Intelligent Computer. A arquitetura Harvard foi 

primeiramente usada no 8x300 da Signetics e foi adotada pela General 

Instruments para uso como interface controladora de periféricos (PIC) e 

projetada para compensar o fraco barramento de I/O da sua CPU CP1600 de 

16 bits (WIKIPÉDIA, 2007). 

Os microcontroladores PIC têm famílias com núcleos de processamento de 12 

bits, 14 bits e 16 bits e trabalham em velocidades de 1kHz a 48MHz, usando 

ciclo de instrução mínimo de 4 períodos de clock, o que permite uma 

velocidade de no máximo 10 MIPS (Milhões de instruções por segundo). 

NAGL et al. (2003) apresentaram um trabalho sobre monitoramento remoto de 

dados fisiológicos usando um PIC18F8720. O microcontrolador é responsável 



 25 

pelo processamento de todas as tarefas do dispositivo, composto de um 

oxímetro de pulso, um GPS (Global Positioning System), um sensor de 

temperatura e um sensor de respiração para monitoramento da saúde de 

animais.  

Outro projeto, apresentando o uso dos microcontroladores PIC, foi o de 

SCHNITZ et al. (2004), no qual foi utilizado um dispositivo de mapeamento 

cardíaco usando um PIC12C672. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

O sistema desenvolvido para monitoração de saturação de oxigênio e 

freqüência cardíaca para roedores está representado no esquema da Figura 

3.1. O sistema será composto de: 

• um sensor óptico transmissivo em formato de clip, com as dimensões 

proporcionais ao diâmetro da cauda dos roedores e 

• um dispositivo para o tratamento do sinal proveniente do sensor, 

transmissão a um display LCD e a comunicação utilizando a porta USB 

com um notebook ou PC. 

 

Figura 3.1: Sistema proposto para desenvolvimento de um protótipo para 

monitoração de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca para roedores. 

O dispositivo é composto de um microcontrolador que contém um módulo de 

comunicação USB (Universal Serial Bus) para interface com o PC e também 

possui um display LCD 20x4. No firmware (software contido no 

microcontrolador) do dispositivo protótipo estão residentes as rotinas 

necessárias para a comunicação com o PC via USB, rotinas necessárias para 

o controle dos LEDs, contidos no sensor óptico, e digitalização dos sinais. Os 

dados enviados pelo dispositivo protótipo são imediatamente transmitidos à 

interface USB do computador. 

O processo de aquisição envolverá os sinais fisiológicos de saturação de 

oxigênio no sangue arterial e freqüência cardíaca. O sinal de SpO2 e da 

freqüência cardíaca são adquiridos através de um sensor óptico e etapas de 

condicionamento dos sinais analógicos subseqüentes. 
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Nas seções seguintes, são discutidas as metodologias de desenvolvimento do 

projeto e especificações de hardware e software do sistema como um todo. 

3.1 – Dispositivo protótipo 

O dispositivo protótipo é encarregado da aquisição dos sinais de SpO2 e 

freqüência cardíaca, digitalização e transmissão dos sinais. Para realizar essas 

tarefas, o hardware será composto de unidades analógicas de 

condicionamento de sinal e unidade microcontrolada com conversores A/D 

incorporados. Na figura 3.2, é ilustrado, em diagrama de blocos, o sistema de 

aquisição completo para o dispositivo protótipo para roedores. 

 

Figura 3.2: Diagrama de blocos do sistema de aquisição de sinais utilizado nos 

roedores. 

3.1.1 – Sensor Óptico 

O sensor para medir a saturação de oxigênio - ou comumente conhecido como 

sensor de oximetria de pulso -, usualmente consiste de dois LEDs e um 

fotodetector. Os sinais emitidos pelos LEDs são parcialmente transmitidos 

através da pele e outros tecidos até incidir no fotodetector. A montagem do 

sensor deve ser feita de tal forma que o fotodetector fique livre da ação da luz 
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ambiente, ou seja, longe de luzes exteriores que estão na faixa de resposta 

espectral do fotodetector para que não ocorra interferência nas medições.  

O sensor (Figura 3.3) desenvolvido para o sistema de aquisição da saturação 

de oxigênio e freqüência cardíaca foi adaptado à cauda dos roedores: é 

composto de um clipe de plástico e, a ponta, onde há o contato com a cauda 

dos roedores, é preenchida com silicone de cor preta. 

Além disto, o sensor possui dois LEDs comerciais de 3mm, vermelho (660nm) 

e infravermelho (940nm), da empresa CROMATEK (Brasil), e um fotodiodo 

TSL251R, da empresa TAOSINC (USA), com amplificador de transimpedância 

integrado (Figura 3.4). Em um dos lados, foram colocados os dois LEDs de 

3mm e, no outro lado do clipe, o fotodiodo. Onde os LEDs se encontram, e no 

fotodiodo, foi feita uma raspagem oval côncava, de 3mm, para melhor 

acomodação da cauda. 

 

Figura 3.3: Imagem do sensor protótipo e do posicionamento dos LEDs e do 

fotodiodo. 

O sensor desenvolvido no trabalho é bastante eficiente e de baixo custo, porém 

é muito sensível a artefatos de movimento e não foi o original idealizado por 

motivos de custo de produção. O protótipo do sensor deveria ter um molde de 

desenvolvimento cujo custo seria desnecessário agora, visto que a tese não 
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tem objetivos comerciais. Esse aspecto estará melhor desenvolvido no capítulo 

destinado à discussão de resultados. 

 

Figura 3.4: Dimensões em milímetros do fotodiodo usado no sensor protótipo 

TSL251R (imagem retirada do datasheet do site da empresa TAOSINC, 2005). 

A escolha pelo componente fotodiodo TSL251R se fundamentou nas seguintes 

razões: 

a) Alimentação de 2,7 a 5,5 volts; 

b) Bom ângulo de abertura, tornando o alinhamento entre emissor e 

receptor menos crítico (Figura 3.5); 

c) Possui resposta espectral nos dois comprimentos de onda, 660nm e 

940nm (Figura 3.6); 

d) Tempo de resposta curto (70µs); 

e) Resposta linear da tensão de saída em relação à intensidade de luz 

incidente; 

f) Amplificador de transimpedância com ganho de 8MΩ. 
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Figura 3.5: Gráfico de abertura angular do fotodiodo (gráfico retirado do 

datasheet do site da empresa TAOSINC, 2005). 

 

Figura 3.6: Resposta espectral do fotodiodo (gráfico retirado do datasheet do 

site da empresa TAOSINC, 2005). 
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Optou-se por desenvolver um sensor protótipo transmissivo (Figura 3.7) com 

base no custo, complexidade do sistema, requisitos necessários na 

compactação e por apresentar menor sensibilidade a artefatos de movimento 

(ASADA et al., 2003). 

 

Figura 3.7: Sensor transmissivo. Os sinais provenientes dos dois LEDs 

atravessam o tecido alternadamente e incidem no fotodiodo. 

Em sensores transmissivos, o fotodiodo  tem que detectar a luz transmitida 

através do tecido biológico. Portanto, os LEDs devem ser colocados 

alinhadamente e, neste caso, alinhados à cauda do animal, de modo que a 

maior quantidade transmitida de luz seja incidente, garantindo, dessa forma, a 

maior detecção de energia luminosa. Os LEDs e os fotodiodos devem ser 

colocados o mais perto possível do tecido e exercendo a mínima força 

possível, pois, caso a pressão seja exagerada, o sangue no tecido pode 

coagular (WEBSTER, 1997). 

3.1.2 – Sistema de Aquisição e Pré-tratamento dos Sinais 

O oxímetro de pulso fornece sinais com informações sobre a quantidade de 

oxigênio em um sistema biológico e a variação do volume sangüíneo que irriga 

um determinado volume corporal em determinados intervalos de tempo. 

Na Figura 3.8, é apresentado o diagrama de blocos completo do sistema 

previsto para aquisição de sinais do dispositivo protótipo de aquisição de sinais 

apresentado anteriormente de forma simplificada na Figura 3.3. Os LEDs 

contidos no sensor recebem uma modulação do microcontrolador para redução 
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do consumo de energia. Enquanto o LED infravermelho está em nível alto 

(ligado), o LED vermelho está em nível baixo (desligado) e vice-versa. Os LEDs 

ficam em nível alto durante alguns milisegundos e ambos permanecem em 

nível baixo durante mais alguns milisegundos para economia de energia. 

Com base no trabalho de RHEE et al. (1998), quando foi utilizada uma 

freqüência entre 300 e 500Hz, escolhemos uma freqüência entre 500 e 1000Hz 

não só por ser duas vezes maior que as principais componentes de freqüência 

do sinal de oximetria e fotopletismografia, mas por ser maior do que duas 

vezes a freqüência de acendimento das lâmpadas de descarga a gás para 

iluminação (como lâmpadas fluorescentes e a vapor de mercúrio) e que é de 

120Hz (nas redes de 60Hz). De acordo com o Teorema de Nyquist (NETO, 

2005), a quantidade de amostras por unidade de tempo de um sinal - chamada 

taxa ou freqüência de amostragem - deve ser maior que o dobro da maior 

freqüência contida no sinal a ser amostrado para que possa ser reproduzido 

integralmente sem erro de aliasing. 

Os sinais, partindo do sensor óptico, passam pelo filtro passa-faixa (0,05Hz a 

18Hz) que condiciona o espectro dos sinais, passa por um ganho de sinal e os 

entrega para o microcontrolador efetuar a conversão A/D e realizar o envio dos 

sinais ao LCD ou a porta USB.  

 

Figura 3.8: Diagrama de Blocos completo do sistema previsto para o dispositivo 

protótipo. 
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Os sinais recebidos pelo microcontrolador estão sendo capturados com uma 

freqüência de amostragem de 1kHz e o circuito que controla o ganho do sinal é 

ajustado de forma que atenda a resolução do conversor A/D, que está na faixa 

de 0 a 5V. Esse ajuste faz com que o sinal tenha uma melhor resolução. 

3.1.2.1 – Filtro Passa-Faixa 

Na saída do fotodiodo, a componente alternada encontra-se somada ao sinal 

de tensão contínua. Essa componente AC, corresponde às informações de 

variação de volume sangüíneo e tem amplitude pequena em relação ao sinal 

DC ao qual está sobreposto. Segundo MIT (2000), esse sinal representa cerca 

de 1% a 10% da amplitude total e esse sinal AC deve ser limitado em banda, 

antes de ser enviado ao conversor A/D, de modo a evitar o fenômeno de 

aliasing, já comentado anteriormente. No entanto, por estar sobreposto a uma 

grande parcela contínua, qualquer ganho imposto pelos filtros ativos o levaria à 

saturação. Dessa forma, é necessário eliminar sua componente DC fazendo-o 

passar por um filtro passa-faixa. 

O filtro passa-faixa é composto de um filtro passa-alta de segunda ordem e um 

filtro passa-baixa de quarta ordem. A freqüência de corte do filtro passa-alta é 

de 0,05Hz e do filtro passa-baixa de 18Hz. Essa faixa de interesse mantém as 

principais componentes de freqüência do sinal requerido. O diagrama do 

circuito proposto até o momento se encontra representado na Figura 3.9. 

O arranjo em cascata dos dois filtros forma um filtro passa-faixa e a resposta 

em freqüência desse filtro obtida por simulação no software PSPICE v. 8.0 

pode ser vista na Figura 3.10. 
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Figura 3.9: Resposta em freqüência do filtro passa-faixa Butterworth utilizado 

(obtida por simulação no software PSPICE v. 8.0).  
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Figura 3.10: Diagrama esquemático do filtro passa-faixa atual. Filtro passa-alta 

de segunda ordem em cascata com filtro passa-baixa de quarta ordem. 
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3.1.2.2 – Ganho do Sinal 

O sinal de saída sofre variações em amplitude quando o sinal é tomado de 

diferentes tipos de roedores. Considerando que, nesse caso, o local escolhido 

para a instalação do sensor é a cauda, pode haver diferenças na espessura da 

pele, no diâmetro da cauda, na cor da pele ou na condição vascular que 

levarão a uma maior ou menor amplitude do sinal recebido. Para compensar 

estas diferenças, foi implementado um circuito de ganho controlado com um 

potenciômetro analógico, conforme mostrado na Figura 3.11. 

O controle do ganho atua somente na amplificação da parcela AC do sinal. 

Com essa amplificação adicional, pode-se melhorar a resolução do sinal dentro 

da faixa dinâmica fixada para o conversor A/D. 

 

Figura 3.11: Amplificador com ganho controlado por potenciômetro analógico. 
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3.1.2.3 – Microcontrolador PIC18F4550 

Um resumo das principais características do PIC18F4550 (Figura 3.12) está 

apresentado na seqüência a seguir: 

a) Está conforme com a tecnologia USB 2.0; 

b) 10 bits A/D; 

c) Suporta low-speed (1.5 Mb/s) e full-speed (12Mb/s); 

d) Suporta até 32 endpoints; 

e) Possui 1Kb de memória RAM para USB; 

f) Contém 32Kb de memória programável; 

g) Transceptor e regulador de voltagem interna; 

h) Interface para transceptor USB externo, entre outras funcionalidades. 

 

Figura 3.12: Diagrama de pinos do microcontrolador PIC18F4550 (imagem 

retirada do datasheet do site da empresa Microchip, 2003). 

O conversor A/D utilizado para digitalizar os sinais analógicos de oximetria de 

pulso e fotopletismografia é parte integrada do microcontrolador PIC18F4550. 

O diagrama de blocos básico do sistema que será gerenciado pelo 

microcontrolador é ilustrado na Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Diagrama de blocos básicos do sistema microcontrolado do 

sistema de aquisição de sinais. Microcontrolador tem as rotinas de controle dos 

LEDs, envio de dados ao LCD e USB. 

3.1.2.4 – Alimentação do Dispositivo 

Dada a capacidade de fornecimento de energia pela porta USB, todos os 

blocos componentes no sistema foram alimentados por esta via. A porta USB 

disponibiliza uma tensão de alimentação de 5V e uma corrente nominal de 

500mA, o que é mais que necessário para alimentar todo o circuito do 

dispositivo protótipo. Os componentes trabalham nas faixas de tensão entre 5V 

e 3.3V. 

3.1.3 – Firmware 

O firmware foi desenvolvido com base no uso de interrupções globais. Assim, 

na rotina principal (main), a quantidade de instruções a realizar é pequena, 

deixando-se grande parte do código a ser executado por solicitação de 

interrupções do hardware externo ou interno ao microcontrolador. Logo que a 

alimentação é ligada, acontece a inicialização dos periféricos do próprio 

microcontrolador e a inicialização do sistema.  

Caso o dispositivo seja ligado à rede elétrica ou a um PC, e o sensor não 

esteja conectado ao dispositivo, o LCD apresenta uma mensagem de sensor 

desconectado. Conectando o sensor, o LCD apresenta os valores iniciais 0 
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(zero) tanto para a saturação de oxigênio quanto para a freqüência cardíaca. 

Para que o dispositivo inicie o funcionamento, basta conectar o sensor à cauda 

do roedor; desconectado o sensor da cauda do roedor, a leitura permanecerá 

em 0 (zero). O diagrama de bloco da figura 3.14 permite melhor entendimento 

da rotina inicial. 

 

Figura 3.14: Diagrama de blocos do início do funcionamento do firmware. 

Na opção de conectar o cabo USB no notebook ou PC, além das informações 

apresentadas no LCD, o firmware desenvolvido provém de um driver plug-and-

play ao qual o dispositivo é reconhecido e instalado automaticamente, 

facilitando seu funcionamento com o software de interface. Os sistemas 

operacionais testados foram Windows 98 até Windows Vista e Linux. 
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Além das rotinas de funcionamento normais de inicialização, o firmware 

contém: 

• funções que são responsáveis pelo controle do pulso alternado dos 

LEDs;  

• conversão A/D dos sinais analógicos recebidos do fotodiodo;  

• os cálculos de saturação de oxigênio na hemoglobina arterial e 

freqüência cardíaca;  

• todo o protocolo de comunicação USB que é responsável pelo envio do 

sinal de fotopletismografia, SpO2 e BPM;  

• função RESET através de um push-buttom (caso ocorra algum erro e o 

sistema venha a necessitar de uma inicialização) e  

• avisos sobre valores emergenciais de saturação de oxigênio (< 65%) e 

freqüência cardíaca(> 250 pulsos, < 900 pulsos). 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos com o uso 

experimental, em campo e em laboratório, do protótipo desenvolvido. 

4.1 – Resultados de Laboratório 

Os resultados de laboratório compreendem a avaliação de desempenho dos 

circuitos analógicos que compõem as etapas de aquisição e condicionamento 

do sinal até o atual desenvolvimento do projeto. 

4.1.1 – Consumo de Energia 

Na Tabela 4.1 é apresentado um levantamento do consumo de energia dos 

componentes da do dispositivo protótipo. Os valores constantes na tabela 

foram medidos diretamente no circuito através de um osciloscópio Tektronix 

TDS 420A. 

Tabela 4.1: Consumo de energia para o dispositivo protótipo. 

Componentes Tensão [V] Corrente [mA] 
Microcontrolador PIC18F4550 5 1,5 
Circuito de condicionamento +/- 5 10 

LEDs 5 <1 (Corrente média) 

4.1.2 – LEDs 

Os LEDs utilizados no desenvolvimento do sensor óptico adaptado aos 

roedores foram testados através da técnica de fotoespectroscopia, com o 

aparelho disponível na USP, o Osma Detector Controller (Princeton 

Instruments, Inc., USA), para verificar se estão na faixa dos comprimentos de 

onda necessários para a aplicação. Os LEDs de 3mm foram doados como 

amostras pela empresa CROMATEK (Brasil). Os resultados da 

fotoespectroscopia realizada nos LEDs vermelho e infravermelho podem ser 

vistos nas figuras 4.1 e 4.2. Os comprimentos de ondas 660nm para o 

vermelho e 940nm para o infravermelho, como dito anteriormente, foram 

escolhidos devido aos seus coeficientes de extinção da hemoglobina. 
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A fotoespectroscopia foi realizada a partir de um protocolo que seguia uma 

seqüência de cinco (5) medições, com intervalos de 5 segundos cada. Nos 

gráficos apresentados nas figuras 4.1 e 4.2 estão as cinco medidas 

intercaladas. 

 

Figura 4.1: Fotoespectroscopia do LED vermelho. As cinco medidas estão 

apresentadas sobrepostas. 

 

Figura 4.2: Fotoespectroscopia do LED infravermelho. As cinco medidas estão 

apresentadas sobrepostas. 
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4.1.3 – Circuito e Leiaute 

O circuito do dispositivo protótipo teve todos os componentes SMD agrupados 

em um lado da placa para facilitar a soldagem e identificação dos mesmos. Já 

os componentes discretos foram todos colocados do lado contrário ao SMD. A 

figura 4.3 ilustra o circuito, com suas camadas intercaladas. O desenvolvimento 

do leiaute da placa levou em conta a maior imunidade possível a ruído, bem 

como uma mínima irradiação de ruído, pois, como este circuito é parte 

integrante de um sistema, é importante que não seja um fator limitante contra 

compatibilidade eletromagnética. Sendo assim, foram seguidas as 

recomendações sugeridas por CALOY (2003) a respeito deste assunto. 

A placa foi montada com duas camadas, sendo as partes externas para as 

conexões dos componentes e as internas para plano terra e plano de 

alimentação. 

 

Figura 4.3: Desenho do circuito final do protótipo do dispositivo de monitoração. 

4.1.4 – Aspecto Final do Protótipo 

O dispositivo protótipo de monitoração foi montado em uma caixa plástica de 

cor preta. Na figura 4.4 é apresentado o aspecto final do protótipo montado na 
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caixa sem o display LCD. O conector USB foi colocado do mesmo lado que o 

potenciômetro e o conector DB9, responsável pela comunicação do sensor, foi 

colocado do lado contrário para evitar desconforto no uso. 

 

Figura 4.4: Fotografia do protótipo dentro da caixa plástica preta sem o display 

LCD. 

A imagem do protótipo já com o display LCD, o cabo USB e o adaptador  

conversor AC/DC e pode ser visto na figura 4.5. O LCD possui as dimensões 

necessárias para deixar o dispositivo com um aspecto amigável. 
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Figura 4.5: Fotografia com o cabo, adaptador e LCD. 

O dispositivo, já com o circuito e com o revestimento da caixa preta de plástico, 

ficou compacto (120x80x30mm) e leve (< 300g), aspecto que pode ser 

observado nas imagens laterais registradas na figura 4.6. Nas fotos, é possível 

observar, ainda, a disposição dos conectores USB e DB9 e do potenciômetro 

que controla o ganho do sinal. 

 

Figura 4.6: Fotos: a) Lateral do protótipo apresentando conector DB9; b) Lateral 

do protótipo apresentando conector USB e potenciômetro. 

4.2 – Resultados de Campo 

Para realização dos testes de campo, foi utilizado um software desenvolvido 

especialmente para realizar a interface com o dispositivo do sistema de 
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monitoração de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca para roedores em 

ambiente LabVIEW da National Instruments (USA). Os valores de saturação de 

oxigênio e freqüência cardíaca também são apresentados no display LCD e 

também foram alvo dos testes. 

4.2.1 – Funcionamento através do LCD 

O dispositivo, quando ligado através do adaptador, tem sua independência de 

uso realizando sua interface apenas com o LCD 20x4. Após conectar o sensor 

na saída DB9 e colocá-lo na cauda de um dos camundongos, em um dos 

testes realizados na UNIFESP, instantaneamente os valores de saturação de 

oxigênio e freqüência cardíaca foram apresentados no display. 

Devido à falta de equipamento, como ECG ou algum oxímetro de pulso de uso 

veterinário que pudesse realizar a captação dos sinais, em conjunto com os 

testes realizados no dispositivo protótipo desenvolvido, não foi possível fazer 

uma comparação de valores para confirmar se o funcionamento estava dentro 

de uma certa condição de uso. Por outro lado, os valores apresentados de 

saturação de oxigênio (65% a 90%±5) e freqüência cardíaca (300 a 800bpm) 

ficaram próximos dos testes realizados por MEDEIROS (2006), de freqüência 

cardíaca em roedores, e por FORD (2005), em valores de saturação de 

oxigênio. 

4.2.2 – Software de Monitoração 

Os sinais enviados pelo sistema de monitoração de saturação de oxigênio e 

freqüência cardíaca são recebidos pelo PC pela porta USB. O software é capaz 

de mostrar, em um ambiente gráfico, os sinais de fotopletismografia, calcular a 

saturação de oxigênio e também a freqüência cardíaca. Como resultados 

complementares, apresentam-se as janelas do ambiente de monitoração 

mostrando os sinais de fotopletismografia, tanto pelo LED vermelho quanto 

pelo LED infravermelho. No software, também foram integrados gráficos de 

FFT Linear e FFT Logaritmo apresentando os espectros do sinal, gráfico de 

intensidade em relação à freqüência, menor e maior valor de intensidade de 

tensão do sinal do LED vermelho e LED infravermelho e gravação dos dados 
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de freqüência cardíaca e saturação de oxigênio. Nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9 

podem ser vistas as interfaces do software. 

Para o desenvolvimento central do programa foi utilizada a ferramenta de 

programação e controle LabVIEW 8.0 (National Instruments, USA). O LabVIEW 

disponibiliza também o desenvolvimento dos drivers necessários  para realizar 

a comunicação entre dispositivo e o software gráfico. O programa desenvolvido 

inicia sua execução com a tela que está sendo apresentada na figura 4.7.  

Uma grande vantagem da utilização da ferramenta de programação LabVIEW é 

que a aplicação desenvolvida neste projeto pode ser executada em diversos 

tipos de sistemas operacionais e até em PDA, diversificando e ampliando as 

fronteiras de desenvolvimento biomédicos.  

 

Figura 4.7: Interface principal do software de comunicação do dispositivo 

protótipo. 

Na figura 4.7, a imagem apresenta a interface principal com os gráficos do sinal 

do LED vermelho, LED infravermelho, do sinal de fotopletismografia 

normalizado, dos valores de freqüência cardíaca (BPM), a saturação de 
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oxigênio (SpO2) e a opção para salvar os dados ou encerrar a aplicação 

através do botão “STOP”. 

Os dados que são salvos pelo programa desenvolvido possuem extensão 

“.TXT” e podem ser integrados a diversos arquivos de geração de gráficos e 

tabelas, como por exemplo os softwares OringinPro (OriginLab Corporation, 

USA), Excel (Microsoft Office, USA), DIAdem (National Instruments, USA), 

entre outros. 

Apesar da grande maioria dos dispositivos que servem para realizar a medida 

de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca apresentarem apenas um 

gráfico - normalmente a componente alternada do comprimento de luz 

infravermelho (940nm) -, o programa computacional desenvolvido nesta 

pesquisa apresenta 9 (nove) tipos de gráficos de curvas simultaneamente e em 

tempo real. Essa capacidade foi particularmente útil na fase de 

desenvolvimento da placa do dispositivo protótipo, possibilitando a visualização 

gráfica em tempo real da ação dos filtros e outras rotinas implementadas na 

placa. 

 

Figura 4.8: Outra interface com diversos gráficos e valores indicativos. 
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Os gráficos da figura 4.8 apresentam o sinal de fotopletismografia em 5 (cinco) 

segundos e 1 (um) segundo, mostram os menores e maiores valores de 

intensidade do LED vermelho e LED infravermelho (os quais são importantes 

para realizar os cálculos de saturação de oxigênio na hemoglobina arterial e 

cálculo da freqüência cardíaca) e a opção de salvamento dos dados medidos 

em arquivos “.TXT”, como já citado anteriormente.  

 

Figura 4.9: Interface que contém os gráficos diferenciados de FFT e 

intensidade. 

Como exemplo dos itens citados, e que foram aplicados ao programa deste 

projeto, a figura 4.9 exibe os gráficos que fazem a medida dos espectros dos 

sinais e o gráfico que mede a intensidade do sinal em relação à freqüência. 

No programa desenvolvido (pelo qual se pode realizar a interface com o 

usuário e a comunicação com o dispositivo protótipo), foram implementados 

alguns tipos de filtragens digitais que colaboraram para diminuição de 

componentes analógicos aplicados ao circuito e melhoramento do sinal. Foram 
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aplicados dois filtros de suavização de sinais, um filtro passa-baixa de segunda 

ordem, do tipo Butterworth, e, em outra parte, um filtro passa-baixa de terceira 

ordem, também do tipo Butterworth. A resposta em freqüência do filtro passa-

baixa é apresentada na figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Resposta em freqüência do filtro passa-baixa implementado em 

ambiente LabVIEW. 



 51 

Os filtros passa-baixa foram aplicados para tentar diminuir os efeitos dos ruídos 

de movimentação. Os artefatos de movimentação são um grande problema na 

área de medidas ópticas de saturação de oxigênio e fotopletismografia porque 

o ruído está na mesma faixa do sinal. 

4.2.3 – Integração com o Software de Monitoração 

Após o desenvolvimento do programa computacional foram aplicados alguns 

testes para verificar o funcionamento do sistema e possível validação. Os 

testes foram realizados na UNIFESP, com a ajuda da pesquisadora Enia Lucia 

Coutin. Devido à falta de um dispositivo de ECG para camundongos e de 

oximetria de pulso para realizar os testes em paralelo com o dispositivo 

desenvolvido no projeto, foi elaborado um protocolo com uma série de testes 

cujos resultados foram, posteriormente, comparados com os resultados de 

projetos de pesquisa semelhantes.  

O protocolo de medidas para a validação do sistema foi a seguinte: 

1) Quantidade de roedores: 

• Utilizaram-se 06 (seis) roedores de diferentes linhagens e de diferentes 

cores, sendo 03 (três) camundongos BobC e 03 (três) camundongos 

C57-Black/6, todos com 03 (três) semanas de vida e pesando 

aproximadamente 30g. 

2) Tipos de medidas: 

• 1 (um) minuto de medida contínua para cada roedor; 

• 30 (trinta) segundos de medida com a luz ambiente acesa e 30 (trinta) 

segundos com a luz ambiente apagada; 

• Efetuaram-se medições sem movimentação e com movimentação para 

se registrar o quanto os artefatos de movimentação interferem no sinal. 

3) Procedimentos experimentais: 
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a) O teste foi realizado com um roedor de cada vez e previamente sedado. 

Cada roedor ficou com o sensor óptico em sua cauda e foi feita a 

gravação dos sinais em um arquivo de formato ".TXT", com um tempo 

pré-determinado de 1 minuto de atuação. Foi efetuada uma captura da 

imagem de uma das telas por motivo de documentação e comprovação 

do funcionamento do software. 

b) O teste de percepção da variação e interferência da luz ambiente no 

sinal foi realizado com uma seqüência de intervalos de 30 segundos 

entre luz ambiente acesa e apagada. Foram feitos testes com apenas 2 

roedores, um roedor de cauda branca com diâmetro de 2mm a 3mm 

aproximadamente, e um camundongo de cauda preta com diâmetro de 

2mm a 3mm aproximadamente. 

c) Foram realizados 2 testes, com 2 roedores diferentes, um com cauda 

branca e outro com cauda preta, forçando a movimentação do sensor 

para se registrar o quanto os artefatos de movimento modificam o sinal. 

Também foi efetuada uma captura da imagem de uma das telas. 

Na figura 4.11, pode ser visto o primeiro teste realizado com o camundongo 

BobC. O sinal mostrou-se constante durante o período de um minuto, o pulso 

variou entre 450 a 650 BPM e a saturação de oxigênio variou entre 85 a 90%. 

Esta imagem da interface foi exposta para apresentar os menores e maiores 

valores de intensidade dos LEDs vermelho e infravermelho e apenas o sinal do 

LED infravermelho. 

 

Figura 4.11: Imagem das curvas do sinal de fotopletismografia com o 

camundongo BobC. 
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Na figura 4.12, pode ser visto o sinal e valores do teste realizado com um dos 

roedores C57-Black/6. Na interface, são apresentados os sinais do LED 

vermelho e LED infravermelho. Os valores de BPM variaram entre 530 a 700 e 

os valores de SpO2 variaram entre 90 e 95%. 

 

Figura 4.12: Interface com valores e sinais do camundongo C57-Black/6. 

Comparando os valores apresentados nos testes com os de trabalhos 

semelhantes, pode-se afirmar que o sistema portou-se de modo satisfatório. As 

curvas pletismográficas formaram-se com certa exatidão e possuíam as 

características de sinais pletismográficos de aparelhos comerciais. 

Os batimentos cardíacos foram comparados com os registros obtidos por CHU 

et al (2002): o autor obteve uma freqüência cardíaca registrada por aparelho de 

ECG para roedor, de um animal entre 3 e 4 semanas de vida, de 600 a 700±20 

em camundongos BobC e de 650 a 715±20 para camundongos C57-Black/6. 
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BRIDGES et al (2002) efetuaram medidas de freqüência cardíaca em 

camundongos C57-Black/6 utilizando um equipamento de ECG que registrou 

valores de BPM entre 600 a 720±38, dados que fortalecem ainda mais o 

funcionamento do dispositivo protótipo do presente trabalho. 

Em outro trabalho realizado por CHU et al (2001), comparando-se os valores 

da freqüência cardíaca entre camundongos, reforça-se a funcionalidade do 

software e do protótipo apresentado neste trabalho. A média de valores de 

BPM estão entre 550 e 740±20. 

Os valores de SpO2 conseguidos nos testes foram comparados com os de 

FORD (2005). Os valores encontrados no trabalho referenciado estavam entre 

75 e 90% de saturação de oxigênio enquanto os valores obtidos pelo protótipo 

desenvolvido neste trabalho se situavam entre 80 e 95%. 

O cálculo que foi implementado no sistema é diferenciado em relação aos  

encontrados nos oxímetros comerciais e que  utilizam a componente DC para 

realizá-lo. Como o cálculo para encontrar a razão R, apresentado por 

WEBSTER (1997), não necessita da componente DC, por efetuar o logaritmo 

natural da variação de intensidade dos comprimentos de onda entre o vermelho 

e infravermelho, teoricamente não necessita de uma curva de calibração e nem 

de um controle de intensidade dos LEDs visto que apenas as componentes 

pulsantes interferem no resultado final. 

Seguindo a seqüência do protocolo, foram feitos os testes com a variação de 

30 (trinta) segundos com luz ambiente acesa e 30 (trinta) segundos com a luz 

apagada.  

Tanto o teste realizado com o camundongo BobC quanto o teste realizado com 

o camundongo C57-Black/6 apresentaram valores da intensidade dos LEDs 

que não sofreram nenhuma alteração, ou seja, como os LEDs e os fotodiodos 

estavam bem no centro do clipe, a luz ambiente não chegou a afetar a 

medição. 

No último teste do protocolo, o de movimentação, pode-se notar uma certa 

mudança no comportamento dos sinais e em seus respectivos valores. Na 
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figura 4.13 pode ser visto o momento em que ocorreu a movimentação dos 

roedores e como os sinais se portaram. 

 

Figura 4.13: Curvas fotopletismográficas com efeito de artefatos de 

movimentos. 

Na figura 4.13, é apresentado o teste realizado no camundongo C57-Black/6. 

As curvas de fotopletismografia foram muito afetadas; porém, com os cálculos 

atribuídos à detecção do pulso cardíaco e saturação de oxigênio, 

aparentemente os valores não sofreram alterações. Na figura 4.14, é 

apresentado o teste realizado no camundongo BobC, obedecendo-se os 

mesmo passos do teste feito com o outro camundongo. 



 56 

 

Figura 4.14: Artefatos de movimentos dos sinais do camundongo BobC. 

Na figura 4.14, no teste de movimentação com o camundongo BobC, pode-se 

notar uma grande interferência no sinal de fotopletismografia, mas, á 

semelhança do teste com o outro camundongo, o valor de BPM não se alterou. 

Todos os testes foram realizados nos diferentes tipos de camundongos e os 

valores são apresentados na tabela 4.2. Os valores referem-se à média dos 

testes realizados pelo protocolo descrito neste capítulo. 

Tabela 4.2: Valores de batimento cardíaco e SpO2. 

Camundongos BPM 
(repouso) 

SpO2 
(repouso) 

BPM 
(movimento) 

SpO2 

(movimento) 
C57-Black/6 - 1 580 92% 620 90% 
C57-Black/6 - 2 545 91% 660 89% 
C57-Black/6 - 3 600 93% 610 87% 

BobC - 1 610 95% 620 85% 
BobC - 2 615 90% 610 92% 
BobC - 3 600 89% 630 91% 
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5 – DISCUSSÕES  

Nesse capítulo, são apresentadas algumas hipóteses que poderão ser 

desenvolvidas em trabalhos futuros e alguns aspectos que introduziram novos 

desafios ao desenvolvimento do projeto. 

5.1 – Interface on-line 

Usando o software LabVIEW, o projeto de monitoração da saturação de 

oxigênio e freqüência cardíaca poderá contar com uma tecnologia de controle 

do dispositivo via Internet. O LabVIEW contém uma função que se chama Web 

Publishing Tool que cria uma interface HTML através da qual o computador 

cliente poderá controlar ou apenas visualizar o software que receberá e 

interpretará os dados vindos dos dispositivos remotos. 

Essa função será importante, senão crucial, para o trabalho científico, caso 

seja implementada: os pesquisadores poderão acessar dados de qualquer PC, 

notebook, PDA ou qualquer dispositivo que simule o software LabVIEW, e de 

qualquer localização geográfica que tenha uma conexão com a Internet. 

5.2 – Pressão Sistólica/Diastólica 

Como o sensor de oximetria de pulso trabalha de forma semelhante ao de PPG 

(fotopletismografia), a captação da pressão sistólica e pressão diastólica não 

invasiva pode vir a ser implementada. Na saída da cadeia analógica de 

aquisição é disponibilizado o sinal contendo uma parcela DC que é responsável 

pela detecção da pressão sangüínea. A maior amplitude do sinal elétrico obtido 

corresponde ao momento da diástole, onde o volume sangüíneo é menor na 

região de observação do sensor, ao passo que, o instante de menor amplitude 

corresponde à sístole, onde o volume de sangue é maior na mesma região. 

5.3 – LCD Gráfico 

O display usado no projeto protótipo foi um LCD não gráfico de 20 colunas por 

4 linhas. Uma proposta de implementação futura seria a de colocar um display 
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de LCD gráfico, fazendo com que os sinais de fotopletismografia também 

possam ser apresentados caso não haja um PC ou notebook para realizar essa 

interação. 

5.4 – Sensor Óptico de Oximetria de Pulso para Roedores 

O sensor óptico idealizado de oximetria de pulso, que realiza a medição de 

saturação de oxigênio e freqüência cardíaca (e que não foi desenvolvido no 

trabalho devido ao custo de produção), pode ser visto nas figuras 5.1 e 5.2 

tanto em relação à sua parte de plástico, e outros componentes da estrutura 

física, quanto em relação aos componentes que o integram. 

 

Figura 5.1: Imagens do sensor de forma expandida para melhor visualização  

das partes constituintes. 
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Figura 5.2: Detalhes de montagem do sensor. 

Na imagem seguinte, pode ser apreciada a explicação das indicações 

numéricas das figuras apresentadas na figura 5.2. 
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Os componentes eletrônicos que compõem o sensor de oximetria idealizado, e 

já apresentados na seqüência explicativa da estrutura, são o fotodiodo com 

amplificação de transimpedância da TAOSINC (USA), que podem ser tanto o 

TSL250R, 51R ou 52R e o LED bicolor PDI-E835, de 660nm (vermelho) e 

940nm (infravermelho), da empresa API (Advanced Photonix, Inc., USA), 

próprios para sensores de oximetria de pulso. Na figura 5.3, observa-se a foto 

do sensor e suas medidas. As características eletro-ópticas do LED estão 

apresentadas na tabela 5.1. 

 

Figura 5.3: Dimensões e imagem do LED bicolor de 660nm (vermelho) e 

940nm (infravermelho). 

Tabela 5.1: Característica eletro-ópticas do LED bicolor PDI-E835. 

 

Pode-se verificar, na tabela 5.1, que os comprimentos de onda estão dentro do 

indicado para a oximetria de pulso e o tempo de resposta de Rise Time e Fall 

Time são mais do que necessários para a aplicação. 
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6 – CONCLUSÕES 

De acordo com a proposta inicial do trabalho, o desenvolvimento de um 

dispositivo protótipo para monitoração de saturação de oxigênio e freqüência 

cardíaca para roedores foi desenvolvido. Os resultados obtidos 

experimentalmente, tanto em laboratório quanto em campo, comprovam que os 

objetivos foram alcançados.  

Contudo, os testes prescritos no protocolo – e cujos resultados mostram que o 

sistema funcionou e mantém um certo padrão de valores - não anulam a opção 

por realizar outros testes com acompanhamento de um ECG e um oxímetro de 

pulso em paralelos.  

Tanto o software quanto firmware desenvolvidos no projeto apresentaram-se 

robustos. Não ocorreram problemas em relação a travamento ou perda de 

sincronismo capazes de causar a perda dos dados. O LCD implementado 

demonstrou ser uma ótima opção em situações em que não há um sistema 

computacional. O programa computacional desenvolvido conseguiu executar 

suas tarefas de forma similar a um programa em tempo real, mesmo com 

diversas outras aplicações sendo rodadas simultaneamente.  

Essa capacidade se torna interessante porque outras ferramentas de análise 

podem ser executadas conjuntamente no mesmo sistema computacional sem 

afetar a aquisição do dispositivo e a qualidade do sinal, não limitando a 

aplicação em questão. 

O circuito adotado para o desenvolvimento do dispositivo protótipo de 

monitoração de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca mostrou-se 

adequado à aplicação, apresentando um desempenho dentro do esperado. 

A tecnologia USB aplicada ao trabalho realçou a importância de desenvolver, 

na área médica e de pesquisa, aparelhos que contenham uma conectividade 

mais acessível. O USB facilita a instalação do dispositivo em sistemas 

computacionais e ajuda na compactação do dispositivo, por conseguir 

alimentar todo o circuito elétrico pelo mesmo meio de comunicação dos dados. 
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O uso do microcontrolador PIC18F4550 foi de extrema importância para a 

redução de componentes analógicos e melhor processamento dos sinais. O 

avanço dos microcontroladores apresenta diversas soluções para diferentes 

áreas e facilitam implementações, antes muito complexas, devido à sua 

capacidade de integração de diversas tecnologias. 

A aquisição do sinal de fotopletismografia, nos testes aplicados, mostrou-se 

muito prejudicada pelos artefatos de movimento. O filtro passa-baixa, 

desenvolvido no circuito analógico e os filtros digitais apresentaram uma leve 

diminuição nos efeitos de movimento, porém, para medições durante o período 

em que o camundongo se encontra em grande movimentação, diferentes tipos 

de filtragens deverão ser implementados - tanto em software, firmware e 

hardware - para trabalhos futuros. Além das filtragens necessárias, seria 

interessante desenvolver o sensor idealizado neste projeto, que se fixa melhor 

na cauda do animal, reduzindo o stress causado pelo manejo experimental e 

diminuindo consideravelmente o problema atual. 
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7 – PUBLICAÇÕES 

Artigos, resumos e pôsteres produzidos a partir dos resultados deste projeto 

são citados a seguir: 

1) Pôster apresentado no "XXX Encontro Nacional de Física da Matéria 

Condensada", realizado nos dias 07 a 11 de Maio de 2007, em São Lourenço, 

MG, Brasil. – Desenvolvimento de Oximetria de Pulso Compacta. 

2) Pôster e Artigo apresentados e publicados no RIAO/OPTILAS'07, realizado 

nos dias 21 a 26 de outubro de 2007, em Campinas, SP, Brasil. – 

Development of Transmissible Photopletysmography Prototype Sensor 

Using Polimeric Fiber Optic. 

3) Pôster e Artigo aceitos ao "Internacional Conference on Biomedical 

Electronics and Device" (BIODEVICES 2008), que será realizado nos dias 28 a 

31 de janeiro de 2008, em Funchal, Madeira, Portugal. - Compact Pulse 

Oximeter Using PIC18F4550 Microcontroller. 

4) Artigo submetido à “Revista de Física Aplicada e Instrumentação”, 

Development of a Differentiated Photopletysmography Sensor., 2007. 

5) Resumo e pôster apresentado no “III Workshop de Nanotecnologia 

Aeroespacial”, realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2007 em São José dos 

Campos, SP, Brasil. – Oxímetro não Invasivo para Aplicações 

Aeronáuticas. 

6) Artigo e pôster apresentados e pulbicados no “III Simpósio de 

Instrumentação e Imagens Médicas”, realizado nos dias 7 a 9 de novembro de 

2007 em São Carlos, SP, Brasil. – Desenvolvimento de um Protótipo para 

Monitoração de Saturação de Oxigênio e Freqüência Cardíaca para 

Roedores. 
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Anexo A – PATENTES 

No decorrer do mestrado sobre o desenvolvimento de um protótipo para 

monitoração e freqüência cardíaca em roedores, além do presente trabalho, 

diversos outros projetos de dispositivos eletrônicos foram desenvolvidos em 

paralelo e estão sendo providenciadas as documentações necessárias para 

solicitação de patente. 

Os dispositivos eletrônicos que foram desenvolvidos em paralelo são: 

- Dispositivo compacto de telemetria sem fio para aquisição de sinais 

fisiológicos. 

- Dispositivo de monitoração e freqüência cardíaca para roedores. 

- Sensor óptico para roedores. 

- Biosensor para análises clínicas. 
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