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1. INTRODUÇÃO 

O registro de sinais biológicos é muitas vezes vital no diagnóstico e vigilância clínica de doentes. E, 

em determinados casos, a aquisição por meio de métodos invasivos e dolorosos gera efeitos estressores, 

principalmente em crianças e idosos, dificultando a análise e gerando uma medição imprecisa. Logo, na 

medicina atual, há a necessidade do desenvolvimento de um sistema de monitoração multiparamétrico não-

invasivo que simplifique o diagnóstico e que ainda possa conduzir o tratamento de pacientes críticos. E técnicas 

ópticas permitem tais medições, uma vez que não prejudicam o corpo por sua energia de radiação e não 

envolvem reagentes químicos que possam impor riscos à saúde a curto ou a longo prazo (SAPTARI, 2004). 

A fotopletismografia (PPG) é uma técnica óptica capaz de detectar ondas de pulso cardiovascular 

geradas pela contração cardíaca consequente da natureza elástica das artérias vasculares periféricas 

(ASSUNÇÃO, 2016) de forma não-invasiva e pode ser aplicada na avaliação de diversos sinais vitais, os quais 

são importantes indicadores das funções essenciais do corpo de um indivíduo. 

A técnica fotopletismográfica requer dois componentes: um emissor de luz (LED) 

vermelho/infravermelho e um fotodetector. A partir do LED, uma luz é emitida perpendicularmente sobre os 

tecidos onde uma fração é refletida e a outra fração é absorvida por elementos absorvedores como água, 

hemoglobina ou melanina (ASSUNÇÃO, 2016). A posição do fotodetector, por sua vez, define a técnica PPG 

entre o modo reflexivo e o modo transmissivo (ALMEIDA FILHO; OLIVEIRA; COSTA, 2018). Na técnica 

por reflexão, o emissor e o fotodetector são posicionados lado a lado, enquanto que no modo por transmissão 

o fotodetector é posicionado no lado oposto ao LED (OSHIRO, 2011). 

O fotodetector é responsável por receber a intensidade de luz decorrente de mudanças no volume 

sanguíneo a cada batida do coração (ALLEN, 2007), sendo que o sinal pulsátil detido pelo sensor corresponde 

ao componente de corrente alternada (AC) da PPG. A componente AC tem, geralmente, sua frequência 

fundamental em torno de 1 Hz, dependendo da frequência cardíaca, e está sobreposta a uma linha de base de 

variação lenta, correspondendo ao sinal de corrente contínua (DC), que está associada a alterações de baixa 

frequência e reflete variações relativas aos tecidos e ao volume sanguíneo (ALLEN et al., 2006). Tal sinal DC 

varia lentamente devido à respiração, atividade vasomotora e ondas vasoconstritoras, e termorregulação. 
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Por estar diretamente relacionada ao ciclo cardíaco, a fotopletismografia surge como a metodologia 

capaz de realizar o monitoramento não-invasivo de múltiplos parâmetros que fornecem informações valiosas 

sobre o sistema cardiovascular. Diante o exposto, o presente projeto de pesquisa teve como objetivo o 

desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo, preciso e capaz de realizar o monitoramento não-invasivo 

de diversos sinais fisiológicos de forma simultânea. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A metodologia deste projeto foi desenvolvida no laboratório de Circuitos Elétricos da UNIFESSPA e 

dividida em etapas: levantamento bibliográfico; definição e testes dos sensores; análise comparativa entre 

técnicas fotopletismográficas e construção do hardware. 

a. Levantamento bibliográfico 

Para a realização deste projeto, fez-se necessário a investigação sobre o assunto proposto, o qual se refere 

às aplicações biomédicas utilizando sistemas embarcados e o estudo de métodos não-invasivos para a medição 

de sinais fisiológicos. Nesse sentido, a fim de alcançar o objetivo almejado, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, selecionando artigos no idioma português, assim como em inglês, todos publicados entre os anos 

de 2004 a 2016 em repertórios online como os sítios de monografias de universidades, SciELO e CAPES. A 

busca ocorreu visando artigos com estudos sobre a espectroscopia no infravermelho, fotopletismografia e sobre 

a medição de sinais como a frequência cardíaca (FC), nível de oxigênio no sangue, nível de glicose no sangue 

e frequência respiratória. 

Para selecionar os trabalhos deveras adequados ao estudo, implementou-se dois processos de filtragem. 

Inicialmente, houve uma identificação a partir dos resumos, seguida da leitura dos materiais na íntegra 

verificando quais, efetivamente, estavam consonantes com os objetivos da pesquisa. 

b. Definição e testes dos sensores 

A partir de trabalhos na temática da espectroscopia no infravermelho próximo e médio, pôde-se definir 

quais sensores seriam coerentes ao dispositivo almejado. 

Com a conclusão do estudo, realizou-se a aquisição no mercado do sensor óptico TCRT5000 e, com o 

auxílio do Arduino, foi possível testar a funcionalidade dos mesmos. 

c. Análise comparativa entre técnicas fotopletismográficas e construção do hardware 

Para a realização da análise comparativa, desenvolveu-se um protótipo de filtragem e amplificação do 

sinal de frequência cardíaca. Para uma melhor avaliação dos resultados, a pesquisa focou em um sinal vital por 

vez e, pela praticidade, optou-se pela construção de um hardware voltado para a medição da FC, inicialmente. 

A fim de realizar a leitura do sinal de FC e gerar os gráficos correspondentes, utilizou-se o osciloscópio 

Tektronix TBS 1072B e a ferramenta computacional Octave, respectivamente.  O circuito foi construído com 

base em dois estágios de saída, sendo o segundo estágio uma réplica do primeiro.  

O primeiro estágio é constituído por um filtro passa-alta passivo seguido de um filtro passa-baixa 

ativo. Após a filtragem e amplificação, o sinal é submetido à etapa de processamento realizada pelo Arduino. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta o resultado do protótipo construído. A fim de comparar os dois modos de 

detecção de intensidade da luz, reflexivo e transmissivo, para medir sinais de frequência cardíaca, foi 

necessário tomar amostras dos referidos sinais de três indivíduos distintos. Diante disso, diferentes tipos de 

testes foram realizados em cada pessoa, sendo o primeiro no modo reflexivo e os outros no modo transmissivo, 

um usando os sensores com uma distância de 1,7 cm entre eles e o outro, 0,5 cm.  

A priori, o teste no modo reflexivo apresentou resultados positivos, uma vez que as formas das ondas 

apresentaram um certo padrão, contudo as amplitudes de cada sinal foram divergentes. Essa inconsonância é 

resultante das particularidades de cada um, ou seja, fatores como idade, sexo, ansiedade, sedentarismo e entre 

outros, todos esses aspectos interferem nos resultados.  

Por outro âmbito, ao comparar o teste feito no modo reflexivo com os testes feitos no modo 

transmissivo, verificou-se uma dissonância significativa no formato de onda e na amplitude dos sinais. 

Enquanto que os sinais no modo reflexivo apresentaram-se precisos, os sinais no modo transmissivo variaram 

de acordo com a distância entre os sensores; conforme diminuiu-se a longinquidade de 1,7 cm para 0,5 cm 

entres esses componentes, visualizou-se que a intensidade do sinal captado pelo fototransistor aumentava. 
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Figura 1 - Protótipo para medição da FC. 

 

Essa conjuntura pode ser explicada não só pelas mesmas considerações supracitadas, como também 

pela condição de performance do modo transmissivo, isto é, ao aplicar luz sobre o tecido biológico, parte dela 

é espalhada haja vista que as moléculas presentes na derme a absorvem e a desviam. Por isso, ao reduzir a 

distância entre os sensores, a luminescência é mais centrada, no entanto, devido aos efeitos de absorção e 

difração, a luminância captada pelo fototransistor é tão ínfima que a intensidade e forma são disformes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos testes realizados, foi possível verificar que a fotopletismografia reflexiva é a técnica 

mais adequada para ser implementada em um futuro dispositivo de monitoramento não-invasivo de múltiplos 

sinais. Em comparativo ao modo reflexivo, o modo transmissivo apresentou menor estabilidade na magnitude 

dos picos e desvantagem com relação a variação da distância dos sensores que influenciou na precisão das 

medições. 

Em trabalhos futuros, pretende-se potencializar o dispositivo para que seja capaz de realizar a 

medição do nível de oxigênio no sangue em conjunto com a frequência cardíaca. Desta forma, alcançando um 

dispositivo com a mesma precisão de resultados dos existentes no mercado, todavia mais acessível 

economicamente. 
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