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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de implementação de um chip 
(Circuito Integrado - CI) de medição de bioimpedância de baixo custo, para realizar o 
monitoramento da insuflação pulmonar. Para um bom funcionamento das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) é de fundamental importância fazer o encaminhamento de 
pacientes para os leitos de UTI de forma criteriosa, evitando a ocupação 
desnecessária e também percebendo o aumento de gravidade de um paciente a ser 
encaminhado à UTI. Sob esta ótica, diversos estudos foram realizados ao redor do 
mundo a fim de evidenciar a possibilidade de utilizar o monitoramento de parâmetros 
do ciclo respiratório para a identificação de sinais de agravamento do estado de saúde. 
O uso da tomografia por bioimpedância elétrica tem se mostrado muito promissor, na 
literatura, para aquisição destes parâmetros. Assim, a partir do objetivo especificado 
para este trabalho, foram realizados diversos ensaios a fim de avaliar o CI de baixo 
custo. Como resultado, o uso do CI mostrou-se viável para o monitoramento da 
atividade respiratória. 
 
Palavras-chave: Pneumografia por Bioimpedância. EIT. Monitoramento Respiratório. 

Tomografia por Bioimpedância Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This aim of this paper is to verify the feasibility of implementing a low-cost 
bioimpedance measuring chip (Integrated Circuit - IC) to monitor pulmonary 
insufflation. For a great functioning of the Intensive Care Units (ICU) it is fundamental 
to carefully refer patients to the ICU beds. It is particularly important to avoid 
unnecessary occupation and important to notice the increased severity of a patient 
being referred to the ICU. In this sense, several studies have been carried to check the 
possibility of using the monitoring of respiratory cycle parameters to identify signs of 
worsening health status. The use of Electrical Impedance Tomography (EIT) has been 
very promising in the literature for the acquisition of these parameters. Thus, based on 
the specific objective for this paper, several tests were carried out to evaluate the low-
cost IC. As a result of this study, the use of IC proved to be feasible for monitoring 
respiratory activity. 
 

Keywords: Impedance Pneumography. EIT. Respiratory Monitoring. Electrical 

Impedance Tomography. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para o bom funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

essenciais para a preservação da vida de pacientes em estados graves, é de 

fundamental importância fazer o encaminhamento de pacientes de forma criteriosa.  É 

necessário analisar a real necessidade de cada indivíduo a fim de se evitar a ocupação 

desnecessária dos equipamentos e minimizar o período de internação, sem 

comprometer a saúde do paciente. Dessa forma, é necessário buscar formas de 

perceber rapidamente o aumento da gravidade de um paciente a ser encaminhado à 

UTI e, finalmente, evitar casos de readmissão na UTI. 

Em diversos estudos, autores como Tavares et al. (2008) e Tam et al. 

(2014) buscam evidenciar características que possam indicar a necessidade de 

readmissão de pacientes em UTIs. Em diversos destes, ficou demonstrado que 

doenças dos sistemas respiratórios são grandes responsáveis por readmissões. Por 

esta razão, busca-se realizar estudos para obter resultados que evidenciem a 

possibilidade de utilizar o monitoramento de parâmetros do ciclo respiratório para a 

identificação de sinais de agravamento do estado de saúde. 

Além de monitorar estes sinais, se faz de grande importância a garantia de 

que os ajustes da respiração de um paciente submetido à respiração mecânica sejam 

adequadamente regulados, de forma a prevenir maiores prejuízos à sua saúde. 

 Atualmente, existem diversos métodos utilizados para a aquisição de 

parâmetros do ciclo respiratório, desde os clássicos, como a utilização do 

pneumotacômetro, que possuem alta precisão, porém interferem na atividade 

respiratória, até abordagens inovadoras que buscam trazer melhorias às formas de 

adquirir os dados. Dentre estes métodos, a utilização da tomografia por bioimpedância 

elétrica tem se mostrado muito promissora na literatura. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Geral 

 

Analisar a viabilidade de implementação de um chip (Circuito Integrado - 

CI) de medição de bioimpedância de baixo custo para realizar o monitoramento da 

insuflação pulmonar. 

 

1.1.2. Específicos 

 

● Pesquisar sobre as formas de monitoramento do ciclo respiratório aplicados 

atualmente na medicina; 

● Analisar as características dos sinais de bioimpedância quando utilizados para 

monitoramento de parâmetros do ciclo respiratório; 

● Estudar a influência dos parâmetros de projeto do sensor sobre os resultados 

de medição; 

● Implementar equações de calibração, relacionando a variação de impedância 

pulmonar com parâmetros do ciclo respiratório (volume tidal, frequência 

respiratória). 

1.2. Organização do Trabalho 

O presente trabalho está dividido em um capítulo responsável pela 

fundamentação teórica sobre o conteúdo e métodos abordados ao longo do estudo, 

um capítulo descritivo dos procedimentos adotados em cada etapa da pesquisa, um 

capítulo contendo a apresentação e análise dos resultados obtidos e, finalmente um 

capítulo com as conclusões deste documento e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Fisiologia da Respiração 

A respiração é uma atividade essencial para a vida humana, em que é 

realizada a troca de gases necessária para o funcionamento das células do corpo. O 

processo é dividido em duas etapas, a inspiração e a expiração. Na primeira, ocorre 

a contração dos músculos ligados à caixa torácica e do diafragma, causando o 

aumento do volume no interior do tórax e, consequentemente, uma redução na 

pressão em relação ao ambiente externo. Dessa forma, devido à diferença de pressão 

o ar externo tende a entrar no sistema respiratório, enchendo os pulmões de ar. 

Após a entrada de ar nos pulmões e a realização da hematose (processo 

em que a troca gasosa é efetivamente realizada por difusão), a segunda etapa tem 

início. Os músculos ligados à caixa torácica e ao diafragma se relaxam, aumentando 

a pressão no interior do tórax e forçando o ar no interior dos pulmões, rico em C02, 

para o ambiente externo (Teixeira, 2021). 

 

2.1.1. Frequência respiratória 

 

Um dos parâmetros respiratórios mais básicos, a frequência respiratória 

(Respiratory Rate - RR) consiste na quantidade de ciclos realizados em um 

determinado tempo. Segundo Liu et al. (2019), existe suficiente evidência indicando a 

possibilidade do monitoramento da frequência respiratória anormal como preditor do 

agravamento do quadro clínico. A RR se apresenta como um parâmetro melhor para 

identificar pacientes de alto risco de deterioração cardiopulmonar catastrófica, do que 

outros parâmetros, como a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco, uma vez que a 

magnitude da frequência respiratória é bem maior, tornando mais prático discriminar 

um paciente estável de um paciente de alto risco (Subbe et al., 2003). Segundo 

Flenady (2017), um pequeno desvio de 4 bpm (breaths per minute) da RR normal (6 

a 24 bpm (Buist et al., 2004)) pode indicar uma possível condição de emergência 

médica como parada cardíaca resultante de hipóxia cerebral. Além disso, uma RR 

anormal é frequentemente presente horas antes da deterioração do quadro clínico do 

paciente. 

“Embora a RR seja clinicamente um forte indicador de eventos 
graves, a medição da RR ainda é amplamente realizada por contagem 
manual com resultados imprecisos (Kellett et al 2011) ou negligenciada 
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(Flenady et al 2017). Estudos indicam que a medição da RR pela equipe de 
enfermagem pode não ser confiável (Edmonds et al 2002, Lim et al 2002, 
Lovett et al 2005, Bianchi et al 2013, Flenady et al 2017). Frequentemente, a 
RR não era registrada rotineiramente, mesmo quando o problema primário do 
paciente é uma condição respiratória (Smith e Wood 1998, Edwards e Murdin 
2001, Chellel et al 2002, Helliwell et al 2002, Hodgetts et al 2002, Hudson 
2004, Ryan et al 2004, McBride et al 2005, Hogan 2006). O monitoramento 
automático da RR pode prever eventos clínicos potencialmente graves, 
como parada cardíaca ou admissão na UTI. Os desvios do RR da faixa 
normal durante a medição podem ser identificados como de alto risco 
até 24h antes do evento com especificidade de 95% (Al-Khalidi et al 
2011).” (Liu et al., 2019, tradução nossa, grifo nosso). 

 

2.1.2. Parâmetros volumétricos 

 

Analisando o comportamento volumétrico dos pulmões é possível extrair 

diversos parâmetros da respiração do paciente. Dentre os principais, que podem ser 

visualizados na Figura 1, destacam-se: 

● Volume Tidal ou Volume Corrente (VC): dado pela diferença entre o 

volume de ar máximo e mínimo durante a respiração (aprox. 500ml); 

● Volume Residual (VR): dado pelo volume restante nos pulmões após 

expirar o máximo de ar possível dos pulmões (aprox. 1.200ml); 

● Capacidade Vital: dada pela diferença entre o máximo de ar que o 

pulmão suporta inspirar e o volume residual (aprox. 4.800ml). 

 

Figura 1 - Parâmetros volumétricos 

 

Fonte: Nirav (2010) editado pelo autor. 

Diversos estudos apontam a necessidade de acompanhar estes 

parâmetros durante a utilização da ventilação mecânica uma vez que uma má 

regulação no sistema de controle pode levar ao agravamento do quadro de saúde do 
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paciente. Manter o paciente com volumes elevados de ar nos pulmões pode causar a 

hiperdistensão que tende a causar inflamação nos alvéolos (Suguihara, 2005). 

2.2. Pneumografia por Impedância 

 A pneumografia consiste na ação da medicina de se obter informações 

das condições de funcionamento dos pulmões de um paciente. Com o ensaio 

pneumográfico clássico busca-se obter valores temporais relacionados ao volume de 

ar nos pulmões do paciente, assim como a frequência dos ciclos. 

 Conforme apontado por Seppä (2014), em sua extensa revisão 

bibliográfica, as primeiras observações da variação da bioimpedância devido ao fluxo 

sanguíneo e respiração foram feitas por Atzler & Lehmann em 1932. Durante o período 

de 1932 a 1974, houve considerável avanço na pesquisa e desenvolvimento de 

equipamentos que utilizassem o princípio da variação de impedância para o 

monitoramento do ciclo respiratório. No entanto, aparentemente, tais pesquisas 

cessaram até o início da década de 90. 

O ressurgimento de técnicas embasadas em impedância pode ser atribuído 

ao salto tecnológico na área de fabricação de CIs e de processamento digital de sinais. 

A partir dos anos 90, percebe-se novos estudos sobre bioimpedância voltados, 

principalmente, para o projeto e desenvolvimentos de tomógrafos capazes de gerar 

imagens a partir de múltiplas medições de impedância ao redor de uma determinada 

região (Chen et al.,2011; SOBOTA e ROUBIK, 2016; Frerichs et al., 2017; MARTINS 

et al., 2019; ZHAO et al., 2020). 

Hoje, pode-se encontrar tomógrafos comerciais tais como o ENLIGHT 

1800, da empresa Timpel, e o PulmoVista® 500, da Dräger. Ambos utilizam a 

Tomografia por Impedância Elétrica (Eletrical Impedance Tomography - EIT) para 

obter parâmetros relacionados à respiração. Também pode-se encontrar diversas 

iniciativas de grupos de pesquisa que buscam desenvolver novos circuitos de medição 

e/ou protocolos para melhoria da resolução das imagens obtidas por EIT. 

Atualmente, também pode-se encontrar no mercado componentes ou 

circuitos (Front-end) que poderiam ser aplicados para compor um sistema EIT ou um 

sistema de pneumografia por impedância. Como exemplo, tem-se os seguintes CIs 
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para medição de impedância: o AD5933, da Analog Device, o AFE4300 e o ADS129R, 

da Texas Instruments.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Proposta Estrutural do Sensor 

A estrutura implementada neste trabalho, representada na Figura 2, conta 

com um conjunto de eletrodos dispostos ao longo de uma seção transversal da região 

torácica conectados à um módulo responsável pela aquisição dos dados. Este 

módulo, por fim, é conectado via USB a um computador responsável por salvar os 

dados obtidos e realizar o controle de chaveamento entre os eletrodos de forma 

automatizada. 

 

Figura 2 - Diagrama do sistema de aquisição 

Fonte: Texas Instruments (2012) e MS Avan (2021). Colagem do autor. 

A fim de garantir respostas consistentes ao longo da realização dos estudos 

propostos por este trabalho foi necessário elaborar um protocolo de medição a ser 

implementado durante todas as aquisições de dados e que será apresentado nesta 

seção. 

 

3.1.1. Disposição dos Eletrodos e Protocolo de Medição 

 

Durante ensaios de pneumografia por impedância, o tipo e posicionamento 

dos eletrodos apresenta significativo impacto no resultado das leituras. Dessa forma, 

foram definidas previamente a disposição destes seguindo orientações da literatura 

científica. De acordo com Tomicic e Cortejo (2019), a disposição dos eletrodos abaixo 

do sexto espaço intercostal é prejudicial uma vez que o diafragma do paciente pode, 

ao longo dos ensaios, adentrar o plano de medição, interferindo assim nos resultados. 

Na experiência destes autores, o posicionamento dos eletrodos entre o terceiro e 

quarto espaço intercostal apresenta menor influência da atividade cardíaca e maior 

linearidade entre os valores de impedância e de volume de ar nos pulmões. 
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A partir destes dados, foi definido a disposição dos eletrodos como 

indicados na Figura 3, na altura do quarto espaço intercostal distanciados em 

aproximadamente 45o uns dos outros e nomeados sequencialmente a partir do 

eletrodo posicionado no lado direito do paciente. 

 

Figura 3 - Disposição dos eletrodos 

 

Fonte: Autor. 

O protocolo de medição implementado neste estudo foi baseado na 

utilização de um par de eletrodo fixo para a injeção de corrente entre as laterais da 

área torácica (eletrodos 1 e 5) enquanto realiza-se leitura (em série) da tensão elétrica 

entre a combinação dos demais eletrodos (2, 3, 4, 6, 7 e 8), totalizando assim 15 

leituras por ciclo de amostragem.  

Para avaliar a influência do tipo de eletrodos, foram realizados 

experimentos utilizando três tipos de eletrodos (Figura 4). A resposta obtida com os 

eletrodos ECG (Figura 4(a)) e EEG reutilizáveis (Figura 4(c)) apresentou ser muito 

influenciada pela movimentação do corpo, tonando assim, o sinal obtido muito ruído. 

Dessa forma, decidiu-se utilizar eletrodos ECG descartáveis (Figura 4(b)). 

 

Figura 4 - Tipos de eletrodos 

 

Fonte: 3M (2021), Seven-MD(2021) e Ambu(2021). Colagem do autor. 
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3.1.2. Placa de Aquisição 

 

Neste trabalho, foi optado por utilizar uma placa de desenvolvimento para 

a aquisição, ao invés de fabricar uma placa própria utilizando um CI uma vez que o 

foco deste trabalho não é o desenvolvimento do hardware. Assim, foi optado por 

utilizar a AFE4300EVM-PDK (Figura 5) produzido pela Texas Instruments (TI), por ser 

um modelo que já se havia à disposição no instituto.  

A placa é construída utilizando o CI de baixo custo AFE4300, cujo propósito 

é ser utilizado no desenvolvimento de balanças digitais capazes de realizar a leitura 

da composição corpórea a partir da análise da bioimpedância entre diferentes partes 

do corpo. 

 

Figura 5 - Placa de desenvolvimento AFE4300EVM-PDK 

 

Fonte: Texas Instruments (2012) editada pelo autor. 

 

O CI possui a capacidade de gerar um sinal de corrente senoidal (8 - 255 

kHz) de baixíssima intensidade (aprox. 800 µA) que pode ser chaveado entre 

quaisquer dos 6 pinos de saída disponíveis. No caso deste estudo, como foi definido 

que ao longo de toda a análise o sinal de corrente deveria ser injetado entre os 

eletrodos 1 e 5, não foi necessário realizar o chaveamento. 

A bioimpedância elétrica da zona de interesse é obtida a partir da leitura da 

tensão entre pares de eletrodos conectados ao paciente e ao conversor analógico-
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digital de 16 bits (Analog-to-digital converter - ADC) disponível na AFE4300. A placa 

utilizada possui 6 terminais para medição de tensão e, dessa forma, permite a medição 

da impedância entre os pares de eletrodos na configuração tetrapolar a uma taxa de 

amostragem configurável de 8 a 860 amostras por segundo. Como o AFE4300 possui 

um multiplexador interno, os 6 terminais podem ainda ser combinados em pares, 

resultando em 15 medições independentes. 

 

3.1.3. Espirômetro SP80B 

 

 O ensaio de espirometria tem por objetivo fazer medições relacionadas 

à quantidade de ar trocado durante a inspiração/expiração. O espirômetro SP80B 

(Figura 6) é um equipamento médico portátil com conexão via USB e Bluetooth para 

realização de ensaio espirométrico capaz de calcular diversos parâmetros como a 

capacidade vital, o pico de fluxo respiratório, a média do fluxo entre 25% e 75% do 

volume exalado e o fluxo em diversos instantes do ensaio (25%, 50% e 75% do ar 

exalado). Para realizar tais medidas, o aparelho necessita que o paciente em repouso 

inspire profundamente e expire vigorosamente no conector plástico (bocal) tomando 

cuidado para selar a entrada com os lábios e sem deixar ar escapar pelas narinas. 

Dessa forma, o ar exalado gira uma pequena turbina no interior do aparelho que, por 

sua vez, interfere na quantidade de luz infravermelha recebida pelo receptor, gerando 

assim um sinal a ser processado e convertido internamente. Além dos parâmetros 

calculados, o dispositivo exporta três vetores de leituras, contendo as informações de 

tempo, volume e velocidade de cada amostragem permitindo, assim, acesso aos 

dados temporais. 

Figura 6 - Espirômetro SP80B 

 

Fonte: CONTEC (2021). 
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3.2. Ensaios Experimentais 

3.2.1. Características dos Sinais Obtidos 

 

A taxa de amostragem e a frequência do sinal de excitação da AFE4300 

foram mantidos constantes em todos os experimentos realizados neste trabalho com 

o valor de 128 amostras por segundo e 32 kHz, respectivamente. O número de 

amostras adquiridas foi definido de forma arbitrária para cada ensaio de acordo com 

a necessidade específica de cada um. 

A Figura 7 apresenta os sinais obtidos por par de eletrodos durante alguns 

segundos de respiração normal. Nota-se que diferentes pares apresentam grandes 

diferenças no valor de tensão obtido, uma vez que a diferença de potencial dependerá 

da distância entre os eletrodos e da distribuição de condutividade e permissividade do 

meio. Para os pares 2/8, 3/7 e 4/6 percebe-se não haver uma clara relação entre os 

sinais obtidos e o comportamento oscilatório característico da respiração. A Figura 8 

apresenta a variação máxima de tensão (𝛥V) dos sinais por eletrodos. Pode-se 

observar que, assim como a amplitude, os valores de 𝛥V também diferem entre os 

pares de eletrodos, indicando, assim, quais pares são mais influenciados pela 

variação de impedância devido à inspiração e expiração durante o ciclo respiratório. 

 

Figura 7 - Sinais obtidos pela AFE4300 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 8 - Amplitude dos sinais por par de eletrodo 

 

Fonte: Autor 

 

O espirômetro, ao fornecer os vetores com as leituras de volume, tempo e 

fluxo permite gerar gráficos como, por exemplo, a Figura 9, apresentando um histórico 

temporal das leituras. A taxa de aquisição dos dados deste aparelho é não constante 

e não configurável, uma vez que necessita muito mais aquisições no início do ensaio 

do que nas outras etapas. 

 

Figura 9 - Volume por tempo durante o ensaio de espirometria 

 

Fonte: Autor 

 

3.2.2. Organização dos Ensaios 

 

Para a realização do presente estudo, foi efetuada uma série de ensaios a 

fim de evidenciar a capacidade do uso da pneumografia por impedância para cumprir 
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os objetivos propostos e analisar a possibilidade da utilização da AFE4300 para 

aquisição dos dados. 

Dessa forma, primeiro foi desenvolvida uma simulação utilizando o software 

de análise de elementos finitos (Finite Element Analysis - FEA) Comsol Multiphysics 

onde o pulmão enche-se de forma linear (variando-se os valores de permissividade e 

condutividade) e calcula-se a tensão entre pares de eletrodos. De forma similar, foi 

realizado o mesmo ensaio experimentalmente, utilizando a Interface Gráfica do 

Usuário (Graphical User Interface - GUI) fornecida pela TI para obter valores de tensão 

reais a fim de verificar a semelhança entre os resultados e analisar a possibilidade de, 

em trabalhos futuros, realizar extrapolação de condições pulmonares, como pulmões 

parcialmente preenchidos por líquidos ou com problemas na capacidade de insuflação 

total. 

 

Figura 10 - Representação gráfica de diferentes padrões respiratórios implementados na 
segunda etapa do estudo. a) Inspiração por 4 segundos, retenção do ar por 4 segundos e 

expiração em 4 segundos. b) Inspiração em 2 segundos com expiração por 2 segundos sem 
retenção. c) Inspiração em 7 segundos, retenção por 4 segundos e expiração em 8 segundos 

 

Fonte: Autor. 

Numa segunda etapa foi realizada uma sequência de ensaios 

implementando diferentes padrões respiratórios, com o sujeito em posição sentada, a 

fim de identificar a capacidade da AFE4300 em detectar diferentes comportamentos. 

Na Figura 10, estão representados alguns dos padrões respiratórios aplicados ao 

longo deste estudo. Para automatização do processo de leitura da tensão, foi 

desenvolvido um script em Python conectado à GUI de forma a fazer o chaveamento 

dos pares conforme necessário. O script básico se encontra disponível no Apêndice 

A deste trabalho. 
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Em seguida, foi realizado um ensaio de espirometria, utilizando o 

espirômetro SP80B, enquanto se fazia a leitura das bioimpedâncias entre pares de 

eletrodos, a fim de se obter uma equação relacionando as leituras de bioimpedância 

com volume de ar nos pulmões. 

As equações de calibração foram determinadas selecionando amostras 

deste ensaio em que a diferença entre o tempo de leitura da tensão e do volume fosse 

menor que um intervalo de tempo (1 ms). O restante das amostras foi utilizado para 

validação das equações obtidas. As tensões deste grupo foram convertidas utilizando 

as equações anteriormente obtidas e seus resultados foram comparados com os 

dados do espirômetro. A representação gráfica da forma de seleção do grupo de 

calibração e validação, assim como a sua forma de utilização podem ser observadas 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Representação gráfica da separação dos grupos de calibração e validação 

 

Fonte: Autor. 

3.2.3. Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Foi desenvolvido também um script em Matlab (Apêndice B) responsável 

por realizar a análise dos dados obtidos anteriormente. Neste script, a cada 

experimento, foram realizadas leituras dos valores de tensão entre pares de eletrodos, 

selecionando a região de interesse das amostras e tomando a medida de dois 

parâmetros: a amplitude do sinal a cada ciclo e o desvio padrão das amostras após a 

sua normalização. Além disso, foi desenvolvido um script para realizar a plotagem dos 

valores normalizados das amostras dos diferentes pares de eletrodos, a fim de se 
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observar o comportamento geral das leituras ao longo de um ciclo respiratório e se 

observar a dispersão dos resultados obtidos. 

Para a etapa de validação dos resultados, os valores lidos pelos sensores 

foram passados por um filtro passa baixa de Butterworth com uma frequência de corte 

(cutoff frequency) de 0,8 Hz, com o propósito de minimizar a interferência dos sinais 

das atividades cardíacas e circulatórias. 

3.3. Equações de Calibração do Sensor 

Para a conversão do valor em tensão obtido nos ensaios para o valor em 

volume, foi considerado uma relação linear entre estes. Apesar de, segundo Logic et 

al. (1967) a linearidade entre o volume de ar nos pulmões e a impedância ser 

fortemente dependente no posicionamento dos eletrodos na pele, segundo Seppä 

(2014) é consenso que o posicionamento lateral próximo às axilas tende a apresentar 

um resultado mais linear. 

Para a obtenção das equações de calibração para cada par de eletrodo, foi 

realizado um ajuste de primeira ordem entre os valores de volume obtidos ao longo 

do ensaio de espirometria e os valores de tensão obtidos, simultaneamente, pela 

AFE4300. Obtendo, dessa forma, equações da forma da Equação 1. 

  

                                      𝑉(𝑇)  =  𝑎𝑛𝑚 ⋅ (𝑇𝑛𝑚) + 𝑏𝑛𝑚                                           (1) 

  

em que V representa o volume de ar nos pulmões (l); 𝑇𝑛𝑚 representa a tensão elétrica 

entre os eletrodos n e m (V); 𝑎𝑛𝑚 e 𝑏𝑛𝑚 representam constantes por par de eletrodo n 

e m. 

Devido ao fato do espirômetro utilizado neste estudo ter uma taxa de 

aquisição variável durante o ensaio, a fim de se selecionar as amostras para 

realização do ajuste, foi definida uma tolerância de tempo em que se a diferença entre 

o tempo de aquisição pela AFE4300 e o tempo de aquisição pelo espirômetro forem 

menores que esta tolerância, as amostras são consideradas aquisições simultâneas. 

Assim, para um valor de tensão lido pela AFE4300 foi definido como valor volumétrico 

equivalente àquele registrado pelo espirômetro neste período. 

Além da Equação 1, de primeira ordem, foi feita também para cada par de 

eletrodos um ajuste com polinômio de terceira ordem com o propósito de se verificar 
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qual equação melhor descreve o sinal obtido. Dessa forma, para cada par de eletrodo 

também foram obtidas equações da forma da Equação 2. 

 

            𝑉(𝑇)  =  𝑎𝑛𝑚 ⋅ (𝑇𝑛𝑚)3 + 𝑏𝑛𝑚 ⋅ (𝑇𝑛𝑚)2 + 𝑐𝑛𝑚 ⋅ (𝑇𝑛𝑚) + 𝑑𝑛𝑚                    (2) 

 

em que V representa o volume de ar nos pulmões (l); 𝑇𝑛𝑚 representa a tensão elétrica 

entre os eletrodos n e m (V); 𝑎𝑛𝑚, 𝑏, 𝑐𝑛𝑚 e 𝑑𝑛𝑚 representam constantes por par de 

eletrodo n e m. 

3.4. Aquisição da Taxa Respiratória e Volume Tidal 

Para a análise da taxa respiratória, parâmetro fundamental no 

monitoramento de pacientes, foi realizado um ensaio no qual em um primeiro 

momento se respira lentamente e, após segurar a respiração por um momento, em 

seguida se aumenta a frequência respiratória. O método utilizado foi baseado na 

detecção dos picos da respiração como ponto fiducial para medição. 

Para o procedimento utilizado, baseado no trabalho de Charlton et al. 

(2016), foi desenvolvido um script em Matlab (Apêndice C) em que, após a filtragem 

do sinal por meio de um filtro passa-baixa, faz-se a localização dos pontos máximos 

locais em um determinado período de tempo encontrando, assim, o período médio por 

ciclo (𝑝𝑚) e consequentemente a taxa (frequência) respiratória (𝑓𝑟), Equação (3). 

 

                                                  𝑓𝑟 =
60

𝑝𝑚
                                                                    (3) 

 

 A obtenção do volume tidal durante a respiração foi calculada a partir do 

cálculo do desvio padrão do volume de ar nos pulmões. Como o desvio padrão 

representa o desvio médio (em módulo) do sinal, e sabe-se que o ciclo respiratório 

apresenta um sinal oscilatório, o volume tidal foi calculado como duas vezes o valor 

do desvio padrão do volume para uma região temporal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Tipo e Posicionamento dos Eletrodos Emissores 

Nesta etapa, buscou-se caracterizar a influência do tipo e posição dos 

eletrodos (emissores) no sinal de medição. Inicialmente, foram realizados alguns 

experimentos para avaliar a influência do tipo de eletrodo no sinal medido. Tal como 

dito na Subseção 3.1.1, foram utilizados eletrodos do tipo ECG descartável, ECG e 

EEG reutilizável. Na Figura 12 pode-se observar o resultado obtido quando utilizados 

os diferentes tipos de eletrodos para uma mesma posição. Nota-se, claramente, que 

o sinal obtido com os eletrodos reutilizáveis (ECG e EEG) apresenta baixo 𝛥V e muito 

ruído, quando comparados com o sinal obtido com o eletrodo ECG descartável. 

Acredita-se que tal influência está associada ao fato de que os eletrodos reutilizáveis 

não aderirem bem à pele, facilitando, assim, o deslocamento destes durante a 

respiração. Considerando esse resultado, utilizaram-se apenas eletrodos ECG 

descartáveis na realização dos demais experimentos.  

Figura 12 - Sinal de tensão obtido com diferentes tipos de eletrodos 

 

Fonte: Autor. 

Para a avaliação da influência do posicionamento dos eletrodos emissores, 

foi implementado um modelo de simulação computacional utilizando o software 

Comsol Multiphysics, facilitando, assim, a variação do posicionamento dos pares 
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emissores ao redor do tórax (seção transversal na altura do quarto espaço intercostal). 

A Figura 13 representa o resultado base obtido na simulação. Por simplicidade, 

implementou-se uma geometria 2D caracterizada por quatro regiões (pulmão direito, 

pulmão esquerdo, coração e cavidade torácica). Como resultado de simulação, 

obtém-se a distribuição do potencial elétrico devido a excitação dos eletrodos 

emissores (1mA, 100kHz). A partir da distribuição do potencial elétrico, pode-se, 

então, determinar a diferença de potencial entre os eletrodos receptores, tal como o 

protocolo implementado na AFE4300. 

Figura 13 - Resultado de simulação: (a) Geometria, (b) Malha, (c) Potencial elétrico 

 

Fonte: Autor.  

Na simulação, os órgãos (tecidos) foram caracterizados pelos seus valores 

de permissividade e condutividade elétrica (Tabela 1). Para simplificação, os tecidos 

ósseos e musculares torácicos foram substituídos por gordura. 

Tabela 1 - Propriedades elétricas dos tecidos modelados a uma frequência de excitação 

de 100kHz 

Tecido Condutividade [S/m] Permissividade relativa 

Pulmão (desinflado) 0,271 61 5.145,3 

Pulmão (inflado) 0,107 35 2.581,3 

Coração 0,215 11 9.845,8 

Gordura 0,024 414 92,885 

Fonte: Fan e Wang (2010) 
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Na Figura 14, pode-se observar a distribuição da densidade de corrente 

para diferentes posições do par de eletrodos emissores. Quando utilizado o par 

adjacente (1/2), observa-se que a distribuição da densidade de corrente fica restrita à 

uma pequena região da seção transversal torácica. Para os pares 1/5, 2/4 e 6/8, 

observa-se uma melhor distribuição da densidade de corrente, indicando que, nestes 

casos, a diferença de potencial nos eletrodos receptores será mais sensível à variação 

de condutividade e permissividade durante o processo de respiração. 

Figura 14 - Distribuição da densidade de corrente para diferentes posições de pares 
emissores: (a) Par 1/2, (b) Par 2/4, (c) Par 1/5 e (d) Par 6/8 

 

Fonte: Autor. 

No entanto, ao se observar a Figura 15, nota-se que a máxima variação do 

potencial elétrico (diferença de tensão medida quando os pulmões estão inflados e 

desinflados) nos eletrodos receptores não depende somente da distribuição da 

densidade de corrente, mas também da diferença entre os valores das propriedades 

elétricas adotadas para os tecidos. Para os pares 2/4, 1/5 e 6/8, percebe-se, ainda, 

que a máxima diferença de potencial medida para o par 3/7 é negativa; ou seja, o valor 

medido quando o pulmão está inflado é menor que o valor medido quando o pulmão 

está desinflado, caracterizando a forte influência da permissividade e condutividade 

do coração. 
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Buscando-se manter a simetria no posicionamento dos eletrodos 

receptores, adotou-se para os demais experimentos, o par 1/5 (localizados na linha 

midaxilar) como emissores. Dessa forma, foram posicionados três eletrodos 

receptores (2, 3 e 4) na região peitoral e três (6, 7 e 8) na região interescapular.  

Figura 15 - Máxima variação do potencial elétrico nos eletrodos receptores 

 

Fonte: Autor. 

Vale ressaltar que as simplificações adotadas na simulação podem gerar 

variações quando comparados os resultados de simulação com aqueles obtidos 

experimentalmente. Além dos tecidos não modelados (ósseo, muscular), sabe-se que 

o fluxo sanguíneo e a variação da seção transversal devido o deslocamento do 

diafragma irão influenciar nos valores de diferença de potencial medidos nos eletrodos 

receptores (ADLER et al., 2019). 

Por fim, com intuito de comparar os resultados obtidos na simulação com 

resultados experimentais utilizando a AFE4300, realizou-se uma simulação na qual 

tanto a permissividade quanto a condutividade variam desde os valores atribuídos aos 

pulmões desinflados até aqueles atribuídos aos pulmões inflados (ver Tabela 1). A 

variação temporal das propriedades foi implementada de acordo com o 
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comportamento observado nos experimentos. Na Figura 16, pode-se observar o 

resultado obtido, no qual compara-se os valores de tensão normalizada medidos no 

par 6/8 ao excitar os eletrodos 1/5. Percebe-se uma clara relação entre os sinais, 

evidenciando preliminarmente a capacidade do modelo implementado no Comsol de 

representar o processo de variação da bioimpedância torácica relacionado à 

respiração. 

Figura 16 - Comparação entre o sinal tensão simulado e o sinal real 

 

Fonte: Autor 

 

4.2. Resultados Obtidos para Diferentes Padrões Respiratórios 

Nos ensaios implementando diferentes padrões respiratórios, observou-se 

de forma geral a capacidade da AFE4300 de diferenciá-los. A Figura 17 representa os 

resultados obtidos nesta etapa, para um dos pares de eletrodos (3/6) após o sinal 

obtido passar por um processo de filtragem e normalização. Nota-se uma clara relação 

entre os padrões de respiração implementados e os resultados obtidos. Nota-se este 

mesmo comportamento para os demais pares de eletrodos receptores, cujos 

resultados estão disponíveis para consulta nos apêndices D, E e F. 
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Figura 17 - Gráficos das leituras da AFE4300 para o par de eletrodos 3/6 implementando os 
padrões de respiração: a) Respiração quadrada b) Respiração dente de serra c) Pranayama 7-

4-8 

 

Fonte: Autor. 

 

Apesar de uma boa relação entre o padrão de respiração e o sinal obtido 

pela AFE4300, observa-se que, em uma análise preliminar, os dados obtidos pelos 

pares de eletrodos 2/8, 3/7 e 4/6 não apresentaram sinais condizentes com os padrões 

implementados, conforme verificado na Figura 18(a). Tal fato se justifica por estes 

pares estarem posicionados em pontos equipotenciais, conforme indicado pelo 

resultado em simulação (Figura 19), fazendo com que a diferença de tensão elétrica 

entre eles não apresente variação significativa em relação à quantidade de ar nos 

pulmões. Entretanto, após uma análise mais criteriosa com a filtragem do sinal (Figura 

18(b)), percebe-se que apesar de apresentar resultados degradados para os pares 

2/8 e 4/6, torna-se possível fazer a comparação entre o sinal obtido e o padrão de 

respiração. 
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Figura 18 - Medições da AFE4300 durante respiração quadrada de 4 segundos por etapa entre 
o par de eletrodos 2/8 a) Sem filtragem b) Com filtragem 

 

Fonte: Autor. 

Figura 19 - Curvas equipotenciais obtidas em simulação 

 

Fonte: Autor. 

A partir da sequência de experimentos, foram obtidos os parâmetros de 

amplitude e desvio padrão dos sinais após normalização para verificação das 

características dos dados. Para isso foi desenvolvido um script em MatLab cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características dos sinais de tensão entre os eletrodos  

 Quadrada Dente de Serra Pranayama 

 Amplitude 

(mV) 

Desvio 

Padrão 

Amplitude 

(mV) 

Desvio 

Padrão 

Amplitude 

(mV) 

Desvio 

Padrão 

Par 2/3 0,4163 0,3380 0,3062 0,2432 0,4247 0,2978 

Par 2/4 0,4221 0,2097 0,2457 0,2274 0,8590 0,3062 

Par 2/6 0,7001 0,3525 0,3156 0,2446 1,4691 0,3734 

Par 2/7 0,4403 0,3527 0,1963 0,2190 0,4144 0,2281 

Par 2/8 0,0524 0,3746 0,0817 0,2608 0,0897 0,2057 

Par 3/4 0,2048 0,3295 0,1114 0,2439 0,4021 0,2627 

Par 3/6 0,4915 0,3399 0,3753 0,2580 0,8139 0,3592 

Par 3/7 0,1907 0,3549 0,1620 0,2729 0,4127 0,3068 

Par 3/8 0,5642 0,3808 0,2110 0,2557 0,8144 0,3449 

Par 4/6 0,5888 0,3231 0,6390 0,2864 0,8958 0,2502 

Par 4/7 0,1434 0,1850 0,3826 0,3011 0,2882 0,3477 

Par 4/8 0,4888 0,3436 0,6449 0,2093 0,9901 0,3624 

Par 6/7 0,4449 0,3582 0,5716 0,2003 0,9155 0,3297 

Par 6/8 0,7380 0,3528 0,7887 0,2644 1,5188 0,3563 

Par 7/8 0,3919 0,3923 0,6539 0,2306 0,8817 0,3542 

Fonte: Autor 
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4.3. Calibração do Sensor 

Com a realização do ensaio de espirometria em conjunto com a medição 

da tensão por bioimpedância foi possível comprovar uma clara relação entre os dados 

volumétricos (Figura 20 (b)) e as leituras normalizadas dos eletrodos (Figura 20 (a)). 

Utilizando-se parte das amostras coletadas no ensaio, foram feitos os ajustes dos 

dados, utilizando polinômios de primeira e de terceira ordem para cada par de 

eletrodo, a fim de se obter as equações de calibração necessárias e, assim, converter 

os valores de tensão obtidos pelos sensores em valores volumétricos. 

Figura 20 - Características dos sinais de tensão 

 

Fonte: Autor. 

 

As equações de ambos os modelos de ajuste foram comparadas a fim de 

se definir qual melhor representa o fenômeno estudado. Comparando um mesmo par 

de eletrodos (4/8) (Figura 21), percebe-se que o polinômio de terceira ordem 

apresentou uma melhor adequação aos dados (R2=0.9991) e, portanto, foi adotado 

para o restante deste trabalho (resultados disponíveis em sua totalidade nos 

apêndices G e H).  
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Figura 21 - Ajuste para o par de eletrodo 4/8 a) 1ª ordem b) 3ª ordem 

 

Fonte: Autor. 

 

Assim, na Tabela 3 encontram-se disponíveis os coeficientes obtidos por 

par de eletrodo para as equações de calibração de terceira ordem (Equação 2). 

Ressalta-se que, devido ao fato das leituras entre os eletrodos 3 e 7 (dispostos entre 

o centro da região central do peitoral e a coluna) não terem apresentado uma curva 

satisfatória, sua equação foi suprimida nas etapas seguintes. 

Tabela 3 - Constantes das equações de calibração 

 𝑎𝑛𝑚 𝑏𝑛𝑚 𝑐𝑛𝑚 𝑑𝑛𝑚 

Par 2/3 1,58E+10 -1,99E+08 8,39E+05 -1181,0 

Par 2/4 3,27E+09 -1,03E+08 1,08E+06 -3760,0 

Par 2/6 1,11E+09 -4,18E+07 5,27E+05 -2212,0 

Par 2/7 1,13E+10 -1,43E+08 6,06E+05 -858,7 

Par 2/8 3,14E+08 9,06E+05 2,02E+03 4,6 

Par 3/4 5,68E+10 -9,87E+08 5,73E+06 -11090,0 

Par 3/6 3,24E+09 -7,96E+07 6,54E+05 -1794,0 

Par 3/8 6,17E+09 -1,24E+08 8,29E+05 -1852,0 
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Par 4/6 9,15E+09 -6,69E+07 1,68E+05 -142,4 

Par 4/7 4,96E+10 -8,44E+08 4,79E+06 -9085,0 

Par 4/8 1,64E+09 -6,01E+07 7,39E+05 -3033,0 

Par 6/7 4,17E+09 -1,02E+08 8,40E+05 -2303,0 

Par 6/8 4,89E+08 -2,15E+07 3,17E+05 -1564,0 

Par 7/8 4,80E+09 -9,50E+07 6,29E+05 -1390,0 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a validação das equações de calibração, parte das amostras 

coletadas pela AFE4300 durante ensaio de espirometria/pneumometria foram 

utilizadas como entrada das equações e, assim, obtidos os volumes calculados e, por 

fim, comparados com os dados obtidos pelo espirômetro. Comparando o resultado 

calculado com o esperado (Figura 22 - a totalidade dos resultados desta etapa estão 

disponíveis para consulta no Apêndice I), nota-se um resultado de forma geral 

condizente com os valores do espirômetro. É possível observar que os extremos, em 

que os pulmões se encontram cheios ou vazios, a equação obtida não representa 

adequadamente o comportamento do volume. Tal fato é compreensível, uma vez que 

o processo de calibração não considerou muitos pontos nessas regiões devido à 

diferentes frequências de aquisição. Além disso, o tipo de ensaio necessário para o 

uso do espirômetro tem como característica a exalação forçada do ar, resultando em 

uma variação abrupta do volume que dificulta a aquisição de dados adequadamente. 

Apesar disso, nota-se que as equações polinomiais de terceira ordem apresentaram 

um bom resultado para as outras regiões. 
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Figura 22 - Comparativo entre o resultado obtido pelo ensaio de espirometria e bioimpedância 
simultâneos utilizando o par de eletrodos 2/3 

 

Fonte: Autor 

 

Também foi realizado um ensaio adotando o padrão de respiração 

quadrada cuja leitura de tensão foi convertida utilizando a respectiva equação de 

calibração de terceira ordem para cada par de eletrodo, obtendo-se, assim, o histórico 

em volume conforme apresentado para um par de eletrodo (6/7) na Figura 23. Para a 

maioria dos resultados a curva apresenta um sobressinal, indicando a necessidade 

de implementar um novo filtro no resultado. Os gráficos para os outros pares de 

eletrodos constam no apêndice J para consulta. 

Figura 23 - Volume calculado para o par de eletrodos 6/7 durante respiração quadrada 

 

Fonte: Autor 
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4.4. Determinação da Frequência Respiratória e do Volume Tidal 

Para a determinação do volume tidal e da taxa respiratória, foi realizada a 

aquisição de dados com um dos pares de eletrodos (2/3) mantendo por 

aproximadamente 1 minuto a taxa constante, seguido de uma pausa na respiração 

por 15 segundos, 1 minuto com frequência respiratória acelerada e finalizando com 

uma inspiração e expiração profunda, como observado na Figura 24. 

Figura 24 - Resposta em volume durante a respiração 

 

Fonte: Autor. 

O volume tidal foi obtido a partir do desvio padrão calculado para as duas 

regiões de respiração (normal e acelerada). Os volumes obtidos foram de 

aproximadamente 575 ml, valor perfeitamente condizente com valores de referência 

na literatura. 

Em relação à determinação da taxa respiratória, observou-se que o filtro 

passa baixa interfere na amplitude do sinal obtido (Figura 25), entretanto suas 

características relacionadas à frequência não foram influenciadas, não 

comprometendo assim os resultados buscados. 
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Figura 25 - Comparação do sinal antes e após filtragem:(a) respiração normal e (b) respiração 
acelerada 

 

Fonte: Autor. 

  

A partir da identificação dos picos dos sinais (Figura 26) e da média de 

intervalo entre eles (períodos), obteve-se o valor da taxa respiratória (Equação 3). 

Para os padrões utilizados, chegou-se aos valores de 15,2 e 26,1 respirações por 

minuto, resultados perfeitamente condizentes com os sinais obtidos. 

 

Figura 26 - Identificação dos picos da respiração: (a) Respiração normal e (b) Respiração 
acelerada 

 

Fonte: Autor. 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados deste estudo, é possível cumprir com êxito o objetivo 

geral deste trabalho. O CI de baixo custo utilizado apresentou plena capacidade de 

identificar e acompanhar a curva de impedância ao longo do processo respiratório. 

A extração dos parâmetros respiratórios a partir destes dados se mostrou 

um sucesso considerando as condições e recursos disponíveis para este estudo. O 

método de aquisição da taxa de respiração e do volume tidal mostraram-se eficazes, 

obtendo valores bem condizentes com a realidade. 

As equações de calibração de terceira ordem de forma geral levaram a 

curvas-resposta boas, entretanto é possível observar que em trabalhos futuros são 

sigeridas algumas alterações: 

● Realizar a calibração com um pneumotacômetro no lugar do 

espirômetro; 

● Realizar a calibração com a média de vários ensaios, e não com o valor 

de um único ensaio; 

● Buscar a generalização das equações de calibração independente do 

indivíduo (considerar fatores como peso, idade, altura…); 

● Buscar reduzir o sobressinal na curva volumétrica durante a inspiração, 

que pode ser feita com a utilização de um filtro ou até mesmo 

aumentando a taxa de aquisição do CI; 

● Embarcar as equações de calibração em um microcontrolador a fim de 

se obter um equipamento móvel e com dados em tempo real. 
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APÊNDICE A – Script em Python para aquisição de dados 

import win32com.client as win32 

import os 

import xlrd 

import time 

import DefaultRegisterValues as default 

from datetime import datetime 

# import matlab.engine 

 

startTime = datetime.now() 

time_monitoring_array = [] 

 

excel = win32.Dispatch('Excel.Application') 

excel.Visible = True 

 

# Dictionary to convert the number of the electrode to the pin. 

# Position_of_electrode : pin of the board 

electrodes = { 

  1: 4, #IOUT4 

  2: 0, #VSENSE0 

  3: 1, #VSENSE1 

  4: 2, #VSENSE2 

  5: 5, #IOUT5 

  6: 3, #VSENSE3 

  7: 4, #VSENSE4 

  8: 5  #VSENSE5 

} 

 

path = 'C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\\AFE4300 Device GUI\\Log Data' 

files = [] 

 

def set_bit(value, bit): 

    return value | (1<<bit) 

 

def clear_bit(value, bit): 

    return value & ~(1<<bit) 

 

time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

wb = xlrd.open_workbook(os.path.abspath('Inputs.xls')) 

sheet = wb.sheet_by_name('Input') 

time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

GUI_Module=__import__('Device_GUI') 
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GUI=GUI_Module.Device_GUI("AFE4300 Device GUI") 

 

time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

for element in range(1,sheet.nrows): 

    print "Injecting current between electrodes ", sheet.row_values(element)[0], " and 

", sheet.row_values(element)[1] 

    print "Sensing voltage between electrodes ", sheet.row_values(element)[2], " and 

", sheet.row_values(element)[3] 

 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

    #VSENSE Electrodes Configuration 

    custom_VSENSE_MUX = default.VSENSE_MUX 

    custom_VSENSE_MUX = set_bit(custom_VSENSE_MUX, 

int(8+2+electrodes[sheet.row_values(element)[2]])); 

    custom_VSENSE_MUX = set_bit(custom_VSENSE_MUX, 

int(2+electrodes[sheet.row_values(element)[3]])); 

    GUI.write_register("AFE4300","VSENSE_MUX", custom_VSENSE_MUX) 

    print hex(custom_VSENSE_MUX) 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime)   

     

    #CURRENT Electrodes Configuration 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

    custom_ISW_MUX = default.ISW_MUX 

    custom_ISW_MUX = set_bit(custom_ISW_MUX, 

int(8+2+electrodes[sheet.row_values(element)[0]])); 

    custom_ISW_MUX = set_bit(custom_ISW_MUX, 

int(2+electrodes[sheet.row_values(element)[1]])); 

    GUI.write_register("AFE4300","ISW_MUX",custom_ISW_MUX) 

    print hex(custom_ISW_MUX)  

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

    time.sleep(0.5) 

 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

    # #Turns BCM on 

    GUI.write_register("AFE4300","DEVICE_CONTROL1",0x6006) 

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER2",0x71)  

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER2",0x63)  

    GUI.write_register("AFE4300","DEVICE_CONTROL2",0x0) 

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER1",0x4140) 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 
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    time.sleep(1) 

 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

 

    print "Breath in 3 seconds" 

    time.sleep(1) 

    print "2" 

    time.sleep(1) 

    print "1" 

    time.sleep(1) 

    print "BREATH" 

 

    GUI.capture_analysis(int(sheet.row_values(element)[6]),0,0) 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

    # Save 

    print "Saving..." 

    GUI.save_results() 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

    # r=root, d=directories, f = files 

    for r, d, f in os.walk(path): 

        for file in f: 

            print file 

            if '.xls' in file: 

                print 'eh excel' 

                if 'Volts' in file: 

                    print 'Abrindo excel...' 

                    excel_file = excel.Workbooks.Open(os.path.join(r, file)) 

                    fs = excel_file.ActiveSheet 

                    fs.Range('A1:A6').EntireRow.Delete() 

                    print 'Excluindo Header' 

                    excel_file.Save() 

                    excel_file.Close() 

 

                    os.rename(os.path.join(r, file), 

os.path.join(r,'Elet'+str(int(sheet.row_values(element)[2]))+str(int(sheet.row_values(el

ement)[3]))+'.xls')) 

                    print 'Arquivo renomeado' 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

 

    # Turn BCM off 
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    GUI.write_register("AFE4300","DEVICE_CONTROL1",0x6004) 

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER2",0x3) 

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER2",0x11) 

    GUI.write_register("AFE4300","DEVICE_CONTROL2",0x0) 

    GUI.write_register("AFE4300","ADC_CONTROL_REGISTER1",0x5140) 

    print "\n" 

    time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

    print "Stop breathing" 

     

GUI.__del__() 

 

print 'Finished python script.' 

print 'Calling MatLab...' 

 

print datetime.now() - startTime 

time_monitoring_array.append(datetime.now() - startTime) 

 

print datetime.now() - startTime 

print time_monitoring_array 
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APÊNDICE B – Script em MatLab para análise de dados 

clc;clear all; 

 

%% Excel setup 

% Specify file name 

file = 'C:\Users\guilherme\Desktop\TCC\myfile.xlsx'; 

% Open Excel Automation server 

Excel = actxserver('Excel.Application'); 

Workbooks = Excel.Workbooks; 

% Make Excel visible 

Excel.Visible=1; 

% Open Excel file 

Workbook=Workbooks.Open(file); 

 

%% Inputs 

Sheets = Excel.ActiveWorkBook.Sheets; 

inputSheet = get(Sheets, 'Item', 'Input'); 

invoke(inputSheet, 'Activate'); 

Activesheet = Excel.Activesheet; 

 

Range_Input_File = get(Activesheet,'Range', 'A2:A16'); 

files = Range_Input_File.value; 

 

Range_Input_Begin = get(Activesheet,'Range', 'B2:B16'); 

input_begin = Range_Input_Begin.value; 

 

Range_Input_End = get(Activesheet,'Range', 'C2:C16'); 

input_end = Range_Input_End.value; 

 

for i = 1:length(rmmissing(string(files))) 

    disp(files(i)) 

    Elet = load (strcat(string(files(i)),'.xls')); 

     

    %% Raw data     

    figure(i); 

    plot(Elet) 

    img = 'figure1.png'; 

    print('-dpng', img); 

 

    Sheets = Excel.ActiveWorkBook.Sheets; 

 

    Test1sheet = Item(Sheets,1); 

    OutputSheet = Add(Sheets,[],Test1sheet); 
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    OutputSheet.Name = string(files(i)); 

    Activesheet = Excel.Activesheet; 

     

    % Insert img to sheet 

    Shapes = OutputSheet.Shapes; 

    left = Excel.ActiveSheet.Range('A4').Left; 

    top = Excel.ActiveSheet.Range('A4').Top; 

    Shapes.AddPicture([pwd '\' img] ,0,1,left,top,300,235); 

         

    %% Selected region data 

    PairElet=Elet(cell2mat(input_begin(i)):cell2mat(input_end(i)),1); 

    figure(i+100); 

    plot(PairElet) 

    img = 'figure1.png'; 

    print('-dpng', img); 

     

    % Insert img to sheet 

    Shapes = OutputSheet.Shapes; 

    left = Excel.ActiveSheet.Range('H4').Left; 

    top = Excel.ActiveSheet.Range('H4').Top; 

    Shapes.AddPicture([pwd '\' img] ,0,1,left,top,300,235); 

     

    % [Amplitude, SD]= AmplitudeMethod(Elet, cell2mat(input_begin(i)), 

cell2mat(input_end(i))); 

    minimum=min(PairElet) 

    maximum=max(PairElet) 

 

    % Normalization 

    PairEletNormalized=(PairElet-minimum)./(maximum-minimum); 

    figure (3) 

    plot(PairEletNormalized) 

    img = 'figure1.png'; 

    print('-dpng', img); 

     

    % Insert img to sheet 

    Shapes = OutputSheet.Shapes; 

    left = Excel.ActiveSheet.Range('O4').Left; 

    top = Excel.ActiveSheet.Range('O4').Top; 

    Shapes.AddPicture([pwd '\' img] ,0,1,left,top,300,235); 

     

     

    Amplitude = maximum-minimum; 

    SD = std(PairEletNormalized); 

    Info=[ 
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        minimum, maximum, Amplitude, SD]; 

     

    %% Saves data to spreedsheet 

    insert_text_cell = get(Activesheet,'Range', 'A1:A1'); insert_text_cell.value = 

'Minimum'; 

    insert_text_cell = get(Activesheet,'Range', 'B1:B1'); insert_text_cell.value = 

'Maximum'; 

    insert_text_cell = get(Activesheet,'Range', 'C1:C1'); insert_text_cell.value = 

'Amplitude'; 

    insert_text_cell = get(Activesheet,'Range', 'D1:D1'); insert_text_cell.value = 

'Standart Deviation'; 

     

    insert_data_range = get(Activesheet,'Range', 'A2:D2'); 

    insert_data_range.value = Info; 

     

    close all 

end 

     

 

% Save file 

%invoke(Workbook,'Save') 

% Close Excel and clean up 

% invoke(Excel,'Quit'); 

% delete(Excel); 

% clear Excel; 
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APÊNDICE C – Script MatLab para extração da taxa respiratória 

clc;clear all; 

load 5454.txt; 

Ip_Signal=X5454(600:end,2); 

Time=0.0078:0.0078:(0.0078*length(Ip_Signal)); 

%%%% Filtro passa baixa 

smoothIP_BPF=lopass_butterworth(Ip_Signal,0.8,128,1); 

%% %   Peak analysis frequency 1 

Ip_Signal_Fre1=X5454(600:5986,2); 

Time=0.0078:0.0078:(0.0078*length(Ip_Signal_Fre1)); 

smoothIP_BPF=lopass_butterworth(Ip_Signal_Fre1,0.8,128,1); 

 

figure(1) 

plot(Time,Ip_Signal_Fre1); 

hold on; 

plot(Time,smoothIP_BPF,'LineWidth',2); 

xlabel('Tempo [s]'); 

ylabel('Tensão [V]'); 

legend('Sinal','Passa baixa') 

 

%%%% Peaks 

figure(2) 

xlabel('Tempo [s]'); 

ylabel('Tensão [V]'); 

findpeaks(smoothIP_BPF,Time) 

[pks, locs] = findpeaks(smoothIP_BPF,Time); 

peakInterval = diff(locs); 

Freq1=60/mean(peakInterval) 

 

%% %   Peak analysis frequency 2 

Ip_Signal_Fre2=X5454(10650:end,2); 

Time=0.0078:0.0078:(0.0078*length(Ip_Signal_Fre2)); 

smoothIP_BPF=lopass_butterworth(Ip_Signal_Fre2,0.8,128,1); 

 

figure(3) 

plot(Time,Ip_Signal_Fre2); 

hold on; 

plot(Time,smoothIP_BPF,'LineWidth',2); 

xlabel('Tempo [s]'); 

ylabel('Tensão [V]'); 

legend('Sinal','Passa baixa') 

 

figure(4) 

xlabel('Tempo [s]'); 

ylabel('Tensão [V]'); 

findpeaks(smoothIP_BPF,Time) 

[pks, locs] = findpeaks(smoothIP_BPF,Time); 

peakInterval = diff(locs); 

Freq2=60/mean(peakInterval) 
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 APÊNDICE D – Gráficos obtidos pela AFE4300 implementando a 

respiração quadrada 

 Padrão Normalizado 

Par 2/3 

 
 

Par 2/4 

 
 

Par 2/6 
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Par 2/7 

 
 

Par 2/8 

 
 

Par 3/4 

 
 

Par 3/6 
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Par 3/7 

 
 

Par 3/8 

 
 

Par 4/6 

 
 

Par 4/7 
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Par 4/8 

 
 

Par 6/7 

 
 

Par 6/8 

 
 

Par 7/8 

 
 

 



57 
 

APÊNDICE E – Gráficos obtidos pela AFE4300 implementando a 

respiração dente de serra 

 Padrão Normalizado 

Par 2/3 

 
 

Par 2/4 

 
 

Par 2/6 
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Par 2/7 

 
 

Par 2/8 

 
 

Par 3/4 

 
 

Par 3/6 
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Par 3/7 

 
 

Par 3/8 

 
 

Par 4/6 

 
 

Par 4/7 
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Par 4/8 

 
 

Par 6/7 

 
 

Par 6/8 

 
 

Par 7/8 
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APÊNDICE F – Gráficos obtidos pela AFE4300 implementando a 

respiração pranayama 

 Padrão Normalizado 

Par 2/3 

 
 

Par 2/4 

 
 

Par 2/6 
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Par 2/7 

 
 

Par 2/8 

 
 

Par 3/4 

 
 

Par 3/6 
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Par 3/7 

 
 

Par 3/8 

 
 

Par 4/6 

 
 

Par 4/7 
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Par 4/8 

 
 

Par 6/7 

 
 

Par 6/8 

 
 

Par 7/8 
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APÊNDICE G – Ajuste Polinomial de 1a Ordem 

 Padrão 

Par 2/3 

 

Par 2/4 

 

Par 2/6 

 

Par 2/7 
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Par 2/8 

 

Par 3/4 

 

Par 3/6 
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Par 3/8 

 

Par 4/6 

 

Par 4/7 

 

Par 4/8 
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Par 6/7 

 

Par 6/8 

 

Par 7/8 
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APÊNDICE H – Ajuste Polinomial de 1a Ordem 

 Padrão 

Par 2/3 

 

Par 2/4 

 

Par 2/6 

 

Par 2/7 
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Par 2/8 

 

Par 3/4 

 

Par 3/6 

 

Par 3/8 
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Par 4/6 

 

Par 4/7 

 

Par 4/8 

 

Par 6/7 
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Par 6/8 

 

Par 7/8 
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APÊNDICE I – Comparativo entre o resultado das equações de 

calibração e volume do espirômetro 

 

 Padrão 

Par 2/3 

 

Par 2/4 

 

Par 2/6 
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Par 2/7 

 

Par 2/8 

 

Par 3/4 

 

Par 3/6 
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Par 3/8 

 

Par 4/6 

 

Par 4/7 

 

Par 4/8 
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Par 6/7 

 

Par 6/8 

 

Par 7/8 
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APÊNDICE J – Gráfico dos volumes calculados (3a ordem) 

 Padrão 

Par 2/3 

 

Par 2/4 

 

Par 2/6 

 

Par 2/7 

 



78 
 

Par 2/8 

 

Par 3/4 

 

Par 3/6 

 

Par 3/8 
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Par 4/6 

 

Par 4/7 

 

Par 4/8 

 

Par 6/7 
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Par 6/8 

 

Par 7/8 
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