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RESUMO 

 

Neste trabalho se realizou um estudo introdutório da bioinstrumentação. Foi construído 

e caraterizado uma bioinstrumentação de elevada performance para detecção automática de 

biossinais bioelétricos cardíaco. O dispositivo apresentou um ganho total de 1500 vezes e 

taxa sinal/ruído ou SNR de 52.5 dB. Uma ferramenta computacional usando Python, para o 

registro automático dos sinais foi desenvolvida. Experimentos realizados num voluntário 

adulto mostraram que a bioinstrumentação proposta consegue medir biossinais de ECG 

gerado pela atividade cardíaca de um voluntário assintomático de forma satisfatória, de 

acordo com a literatura.  Os ECG medidos mostraram todos os segmentos que compõem um 

eletrocardiograma. O bioamplificador de ECG foi habilitado para funcionar no conceito de 

internet das coisas (IoT), usando a placa Particle Photon, na qual pode-se programar seu 

firmware e embuti nela usando um software gratuito via web, que é aberto. Desta forma foi 

possível mostrar as medições de ECG na web. O dispositivo encontra-se em pleno 

funcionamento no LINFIS e serve de base para novos estudos na linha de bioinstrumentação 

na área de Física Médica. 

 

 

Palavras chave: Bioamplificador, ECG, IoT, Bioinstrumentação,  
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Abstract  

 In this work an introductory study of bioinstrumentation was carried out. A high 

performance bioinstrumentation was built and featured for automatic detection of cardiac 

bioelectric biosynthesis. The device had a total gain of 1500 times and signal-to-noise or SNR of 

52.5 dB. A computational tool using Python, and the measured data were processed using Matlab 

v 8.3 was developed. Experiments carried out on an adult volunteer showed that the proposed 

bioinstrumentation can measure biosynthesis of ECG generated by the cardiac activity of an 

asymptomatic volunteer in a satisfactory manner, according to the literature. The measured ECGs 

showed all the segments that compose an electrocardiogram of a subject without cardiac problems. 

The ECG bio-amplifier has been enabled to work in the internet concept of things (IoT), using the 

Particle Photon card, in which you can program your firmware and embed it in it using a free web-

based software that is opened in this way has been possible to show ECG measurements on the 

web. The device is fully operational in LINFIS and serves as a basis for further studies in the line 

of bioinstrumentation in the area of medical physics. 

 

Keywords: Bioamplifier, ECG, IoT,Bioinstrumentation,  
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Capitulo1: Introdução  

1.1: Internet das Coisas  

 

No decorrer dos anos, ouve uma enorme evolução dos dispositivos móveis (hardware) e 

tecnologia computacional. Esse avanço tecnológico abre um imenso leque no desenvolvimento de 

sistemas que visam facilitar e melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. A Internet das 

Coisas ou do inglês Internet of Things (IoT) é o mais novo conceito de revolução tecnológica que 

vem melhorando a forma de conectar objetos físicos e virtuais à Internet. Permitindo o 

armazenamento e posterior análise dos dados armazenados numa nuvem, e assim, a partir dessas 

informações armazenadas, disponibilizar a produção de serviços em diversas áreas em escala 

jamais vista. A (IoT) tem impacto positivo em todas as áreas, incluindo indústria, eletrônica de 

consumo, saúde e mais presente na forma como a sociedade consome informação de uma maneira 

geral [1]. 

 A IoT pode ser vista como a combinação de diversas tecnologias, as quais são 

complementares no sentido de viabilizar a integração dos objetos no ambiente físico ao mundo 

virtual, tendo ampla integração dos diferentes setores através de blocos básicos de construção [2]. 

  A Internet das Coisas já é realidade em nosso cotidiano ao conectar os objetos com 

diferentes recursos; ela potencializa o surgimento de novas aplicações. Dessa forma, os objetos 

conectados fornecem uma infinidade de possibilidades e aplicações e novos recursos, tais como 

monitoramento de ECG, automação nas indústrias dentre várias outras [1].  

Neste trabalho propomos a construção de um bioamplificador de baixo ruído, de alto 

desempenho, integrado a internet das coisas (IoT) por meio do microcontrolador arduino para 

medição automática dos sinais bioelétricos do coração (ECG). Uma plataforma para Internet das 

Coisas, em particular a Particle Photon, virou uma opção extremamente interessante devido a 

seu custo reduzido e aos seus recursos, suficientes para diversas aplicações de IoT. A Particle 

Photon está disponível em comunicação WiFi integrada, microcontrolador de 32 bits, e é 

vendido a um preço muito baixo nos sites. Além disso é totalmente compatível com o Arduino 

e consome muito mesmo energia que o próprio arduino. Sem dúvida, uma opção muito 

interessante para implementar o dispositivo ECG a IoT. Na parte final deste trabalho 

expomos os resultados preliminares obtidos e as respectivas discussões do protótipo 

construído.  
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1.2: Objetivos  

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é simular, construir e caracterizar um dispositivo (Bioamplificador) 

para a medição multicanal de sinais bioelétricos capacitado para internet das coisas-IoT. 

 

Objetivos específicos 

 

1- Simular o funcionamento do circuito nos diferentes modos, usando placa Arduíno e 

Particle Photon.  

 

2- Montar e caracterizar um Bioamplificador com as seguintes características:  

 

3- Seja capaz de medir de forma robusta biopotenciais elétricos gerados pelo coração (ECG); 

 

4- Seja habilitado a plataforma Arduíno para funcionar no conceito de internet das coisas 

(IoT); 

 

5- Utilize software gratuito e aberto para automatizar os sinais das medições; 

 
 

 

 

 

 

  



16 

 

Capitulo2: ATIVIDADE BIOELÉTRICA DOS SISTEMAS VIVOS 

2.1: Bioeletricidade dos Sistemas Vivos  

A bioeletricidade é a parte da ciência que trata de fenômenos elétricos que se 

produzem nos seres vivos, e está relacionada com a voltagem das células vivas dos 

organismos vivos, bem como a corrente elétrica que flui através de nervos e músculos 

proveniente de um potencial de ação. Sendo assim, uma forma interessante de começar a 

estudar a bioeletricidade é justamente estudar o comportamento das células excitáveis 

(células que quando recebem um estimulo dão respostas especificas), pois atividade elétrica 

nos tecidos vivos é um fenômeno que se dá em nível celular, sendo estritamente dependente 

da membrana celular. Em praticamente todas as células vivas detecta-se alguma diferença 

de potencial elétrico (DDP) entre o citoplasma e o exterior das mesmas. Este é o chamado 

Potencial de Repouso ou Potencial de Membrana, cujo valor varia em diferentes tipos de 

células, indo de 5 a 100 mV, quase sempre com o interior negativo em relação ao exterior[3]. 

Não há elétrons livres movimentando-se nas células dos tecidos biológicos, as cargas 

elétricas então, estão presentes nos íons de compostos dissociados no meio aquoso no meio 

intracelular e extracelular. Assim, o potencial de repouso acontece devido à distribuição 

desigual dos íons em solução nos dois lados da membrana. As células excitáveis (neurônios, 

miócitos e células endócrinas) quando ativadas, o potencial muda de valor e sai do repouso 

elétrico e, por um breve período, o interior da célula fica positivo, e o exterior, negativo; 

então, rapidamente, a membrana da célula retorna o seu potencial de repouso, o que causa 

uma diferença de potencial. Este processo, com suas fases de despolarização e repolarização, 

envolve correntes elétricas (iônicas) transmembrana.  Não se pode falar em potencial 

bioelétrico sem explicar a membrana plasmática, pois a estrutura da membrana plasmática 

é bastante semelhante para a maioria das células, sendo constituída de uma bicamada 

fosfolipídica e uma grande variedade de moléculas protéicas. Por causa da sua estrutura, a 

membrana celular funciona como uma barreira seletiva entre os meios intracelular e 

extracelular que controla a entrada e saída de algumas substâncias e macromoléculas 

eletricamente carregadas (íons). Os íons mais importantes e quase sempre envolvidos são: 

Na+, K+ e Cl-; e entre os processos indispensáveis ao metabolismo celular podem-se destacar 

a bomba de sódio-potássio; que regula a concentração intracelular dos correlatos íons; e o 

potencial de ação, responsável por disparar o mecanismo de propagação de impulsos 

elétricos no interior das células (com destaque para as nervosas): permeável aos íons 

potássio, levemente permeável aos íons de sódio e totalmente impermeável às proteínas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
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muito carregadas negativamente e fosfatos (negativamente carregados), para mais detalhes 

ver referência [3], [4]. 

 

Fig.1: Modelo mosaico Membrana plasmática [4]. 

 

Na Fig.1, mostramos o modelo esquemático da membrana plasmática, chamado de modelo 

mosaico. Este modelo de membrana semipermeável explica a característica de uma membrana 

excitável para a célula da fibra muscular e nervosa, servindo como base para o estudo da atividade 

bioelétrica na matéria viva. Os fluidos, intracelular e extracelular que apresentam concentrações 

diversas de íons, ocasionam o surgimento e a propagação de uma corrente elétrica (iônica) na 

matéria viva e nos possibilita medir estas diferenças de potenciais, utilizando alguns dispositivos 

e instrumentos adequados [3]. 

2.2: Condução Elétrica Cardíaca  

No coração existe um grupo de células chamadas nó sinoatrial (SA) localizadas no 

átrio direito, capaz de gerar impulsos elétricos periódicos, impondo ritmo ao batimento 

cardíaco. Sendo assim um marca passo natural do coração. O eletrocardiograma mede o 

tempo entre o disparo do primeiro impulso no nó sinusal até o fim na contração dos 

ventrículos [5,6]. Na Fig.02, temos uma representação do caminho elétrico iniciado por 

células nervosas do nó sinoatrial (SA) durante um batimento cardíaco [7,6]. A condução do 

sinal elétrico do coração ocorre do seguinte modo: No início do ciclo cardíaco, o sinal elétrico 

gerado pelas células do nódulo sinoatrial, localizado na região do nó sinusal, produzem até 

600 estímulos por minuto que despolarizam os átrios esquerdo e direito resultando na 

contração de ambos. Essa despolarização é interpretada como onda, P, Fig.2(a, b, c, d). Esse 

sinal segue se propagando através do feixe de His que funciona como um fio condutor 

despolarizando os ventrículos, produzindo, desta forma, a contração de ambos. Essa 

despolarização é interpretada como complexo QRS, Fig.2(e, f, g). O sinal segue conduzido por 
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células do musculo cardíaco , provocando ré-polarização ventricular representada no ECG 

pela onda, T, Fig.2(h, i, j) [6], [7]. 

 

 

Fig.2: Caminho elétrico cardíaco. Adaptado do Wikipédia. 

2.3: Eletrocardiografia  

A eletrocardiografia é uma técnica experimental para estudar a atividade elétrica do 

coração. O sinal proveniente da atividade cardíaca é o mais intenso do biopotenciais 

produzidos no corpo, possui um padrão que traduz a contração e relaxação periódica do 

músculo do coração [3]. Um eletrocardiograma ECG é um registro gráfico dos impulsos 

gerados pela variação do biopotencial cardíaco durante um intervalo de tempo. Trata-se de 

uma técnica não invasiva e indolor que registra o funcionamento do coração através de 

eletrodos colocados na superfície da pele. O ECG serve para detecção e avaliação de diversos 

problemas cardíacos, como arritmia e insuficiência cardíaca. Os resultados do ECG também 

podem sugerir outros distúrbios que afetam a função cardíaca [4], [5]. 

2.3.1 Sistema Padrão Para Aquisição ECG  

O nosso corpo é composto em sua maior parte por conteúdo fluido, portanto o sinal 

elétrico produzido no coração pode ser medido através de eletrodos conectados a superfície 

próxima ao coração. Desta forma, as pernas, os braços e a parede torácica são locais 

apropriados para a aplicação dos eletrodos [8]. O sinal ECG é obtido por eletrodos 

posicionados em contato com a superfície no dorso, nos braços e nas pernas. Na Fig.3, temos 

o sistema padrão de 12 derivações. São colocados quatro eletrodos sobre os membros do 

paciente, e seis sobre o tórax. Os potenciais gerados no coração são processados por uma série 

de dispositivos eletrônicos compondo o ECG clínico. Esta atividade elétrica é captada por 

elétrodos posicionados na superfície e configurados de modos a obter várias derivações. Ele 

compreende uma combinação de eletrodos que fazem medições em diferentes regiões 
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designadas por membros, as derivações precordiais e as derivações do tórax. As derivações 

do membro derivam sinais dos eletrodos nos membros e são designadas como derivações I, 

II e III. Os eletrodos precordiais são designados aVR, aVL e aVF e são derivados pela 

combinação de sinais dos terminais dos membros. As seis derivações restantes, V1, V2, V3, 

V4, V5 e V6, são derivações no peito [7], [9]. Os eletrodos bipolares VR, VL e VF são derivados 

dos sinais dos membros, os outros eletrodos são monopolares posicionados na parte frontal 

do torso. Os eletrodos V1 a V6, são chamados de sinais precordiais. As derivações do ECG 

podem são classificadas em bipolares e unipolares [9]. 

Derivações Bipolares: 

 Derivação I: o elétrodo negativo é conectado ao braço esquerdo e o positivo no braço direito. 

 Derivação II: o elétrodo negativo é conectado no braço direito e na perna esquerda fica 

conectado o elétrodo positivo. 

 Derivação III: o elétrodo negativo é conectado no braço esquerdo e o elétrodo positivo na 

perna esquerda. 

  

Fig.3: Sistema padrão de 12 derivações. [Desconhecido] 

 

Quando a corrente elétrica se aproxima de um elétrodo positivo é registrada com 

deflexão positiva quando se afasta do elétrodo positivo é registrado com deflexão negativa. Cada 

derivação é a combinação de 2 elétrodos que registram uma corrente elétrica. As conexões 

elétricas para estas derivações são tais que o potencial na derivação II é igual à soma dos 

potenciais captados nas derivações I e III [7], [9]. As três derivações bipolares podem ser 

arranjadas de tal modo que formem um triângulo, o triângulo de Einthoven. As derivações 

bipolares (I, II e III) e as unipolares aumentadas (aVR, aVL e aVL) representam as 6 derivações 

do plano frontal do corpo. As 6 derivações precordiais formam o plano horizontal mostradas 

conforme a Fig.4 e Fig.5. 
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Fig.4: O triângulo de Einthoven [10]. 

Derivações Unipolares  

São aquelas em que apenas um elétrodo contribui para o registro eletrocardiográfico, o 

outro elétrodo serve como neutro. Derivações unipolares aumentadas: são três: aVR (braço 

direito), aVL (braço esquerdo), aVL (perna esquerda). 

Derivações Precordiais: são as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. São colocados 6 elétrodos 

exploradores em 6 pontos no tórax anterior para registrar o potencial elétrico em relação a um 

ponto de referência. Os diversos registros obtidos por esse método estão ilustrados na Fig.5 

[9]. 

 V1 está localizado no quarto espaço intercostal a direita do esterno; 

 V2 está localizado no quarto espaço intercostal a esquerda do esterno; 

 V3 é colocado entre V2 e V4; 

 V4 é colocado no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda; 

 V5 é colocado quinto espaço intercostal na linha axilar anterior; 

 V6 é colocado no quinto espaço intercostal na linha axilar média. 

 

 

Fig.5: Eletrocardiogramas normais das derivações precordiais V1 a V6 [11]. 
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O sinal está sujeito a distorções, causadas pelo movimento na superfície de contato eletrodo 

pele, podendo essas distorções do sinal, serem minimizadas usando eletrodos adequados, como os 

revestidos de prata (Ag) com cloreto de prata (AgCl) ou com sinterizados de Ag-AgCl. No contato 

eletrodo pele deve-se usar um gel eletrolítico para melhorar a condução entre a pele e o 

metal do eletrodo. 

2.3.2 O Registro (ECG)  

A padronização dos eletrocardiogramas ECG possibilita comparar o padrão de batimento 

em diferentes pessoas. Todo eletrocardiograma é composto por um registro universal subdividido 

em componentes. Um registro ECG típico, deve mostrar deflexões ascendentes e descendentes 

característico, refletindo a contração rítmica dos átrios (as duas câmaras superiores) e dos 

ventrículos (as duas câmaras inferiores) [4], [7], [9]. A Fig.6, mostra o padrão de onda típica de 

um ciclo do batimento cardíaco natural. As deflexões ascendentes e descendente, representam as 

regiões excitadas pelo sinal elétrico propagado [5,6]. A primeira deflexão ascendente, P, é devida 

à contração atrial (SA). As demais deflexões, Q, R, S e T, são devidas ao estimulo dos ventrículos. 

As características da forma de onda do ECG incluem onda P, complexo QRS e onda T. 

 

 

Fig.6: Forma de onda normal do batimento cardíaco [11]. 

 

 

 

Onda P  

O primeiro pulso positivo é a onda P, que representa a onda de despolarização das 

aurículas antecedendo sua contração que se espalha a partir do nó sinoatrial quando os 

átrios se contraem levando sangue aos ventrículos, geralmente tem duração de 0,08 a 0,1 

segundos com amplitude de 0,3mV. O próximo segmento, em formato de pico, é determinado 

Complexo QRS [7], [9]. 
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Intervalo QRS  

O complexo QRS representa a despolarização ventricular e resultando na contração 

dos ventrículos tendo duração, entre 0,08 a 0,10 segundo e possui amplitude máxima de 3 

mV. 

Segmento ST  

O Segmento ST, representa o potencial elétrico da polarização dos ventrículos 

durante seu relaxamento medindo, assim, o tempo entre o fim da contração 

dos ventrículos e o início do período de repouso. Tem amplitude máxima de1 mV e não passa 

de 0,15 segundos. 

Onda T 

 Ao final, temos o pulso positivo a onda T, que representa a repolarização ventricular e é mais 

longa que a despolarização, P.  

 

Podemos tomar um eletrocardiograma padrão de uma pessoa saldável e compará-lo com 

qualquer outro sem conhecer o estado cardiovascular, caso ocorra qualquer desvio do normal é 

indicativo de um possível distúrbio cardíaco. 
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Capitulo3: PRINCÍPIOS FÍSICOS DA BIOINSTRUMENTAÇÃO 

Neste capitulo, abordamos as caraterísticas do circuito Bioamplificador para sinais ECG, 

trataremos das limitações do amplificador e abordamos sobre sinais de interferência 

presentes na detecção de sinais elétricos cardíacos.  

3.1: O Que É Bioinstrumentação  

Os seres vivos são uma fonte rica e complexa de sinais elétricos, devido a atividade 

celular dos mais diversos sistemas do corpo, sendo assim, para medir parâmetros biológicos, 

monitorização, sensoriamento, análise e caracterização de comportamento de sinais 

fisiológicos utilizam-se instrumentos específicos de acordo com o que se deseja medir.  

Através da capacidade de observar os biopotenciais obtemos informações do estado do 

corpo humano, que auxiliam no acompanhamento de pacientes e de pessoas exercendo 

esforço físico, por exemplo. Existem quatro tipos principais de biopotenciais a serem 

medidos em um ser humano que são: o eletrocardiograma, o eletromiograma, o 

eletrooculograma e o eletroencefalograma. A Medição desses e outros sinais elétricos do 

corpo, podem fornecer informações importantes para o estudo de funções normais ou 

patológicas dos órgãos humanos e de animais. O uso de circuitos e instrumentação para 

medida de sinais bioelétricos ECG, EEG, EOC, EGG, EMG, dentre outros é conhecido como 

Bioinstrumentação [3]. A bioinstrumentação pode ser entendida como o conjunto de 

técnicas em instrumentação para aquisição, estudo e controle do funcionamento de sistemas 

biológicos, fazendo uso dos conhecimentos e ferramentas da área médica e engenharias. 

O desenvolvimento de técnicas de bioinstrumentação para detecção de sinais Bioelétricos 

gerados pela atividade celular, pode ser usado para estudar e monitorar a função fisiológica 

dos organismos vivos fornecendo informações importantes para o estudo de funções 

normais e patologias dos órgãos em seres vivos [3]. 

3.2: Amplificador de Instrumentação (A.I) 

O amplificador de instrumentação (A.I.) é utilizado para amplificar sinais elétricos de 

origem biológica de baixa amplitude para que possam ser processados adequadamente. 

Esses amplificadores normalmente são usados em fontes de tensão biológica, aumentando a 

amplitude desses sinais. Encontram também, aplicações isolando a carga da fonte, 

fornecendo apenas ganho de corrente, mantendo os níveis de tensão inalterados. Em 

aplicações biológicas devem apresentar alta impedância de entrada, fornecendo 

carregamento adequado do sinal medido. Os modernos amplificadores biopotenciais 
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apresentam impedâncias de entrada de pelo menos 10 MΩ, a fim de minimizar as distorções 

resultantes de correntes produzidas pelo amplificador [12].  

Os amplificadores de instrumentação são circuitos básicos que tem a finalidade de 

amplificar pequenos sinais de tensões aplicadas nos terminais de entrada da ordem de 

microvolts, em geral o A.I. também deve manter elevada rejeição a sinais comum CMRR 

(Common-Mode Rejection Ratio), em uma larga banda de frequência, ganho diferencial 

ajustável e elevada impedância de entrada. Realizamos estudos sobre modelos de 

amplificadores de instrumentação disponíveis no mercado para o desenvolvimento do 

bioamplificador atendendo os requisitos específicos que caracterizam os sinais ECG [13, 14]. 

A Fig.7, mostra um projeto básico do amplificador de instrumentação Genérico, 

implementado para um circuito bioamplificador, basicamente o A.I. é composto por um 

circuito no mesmo encapsulamento. 

 

  

Fig.7: Modelo do amplificador de instrumentação A.I Básico [14]. 

 

 

Este circuito é constituído a partir de um estágio do amplificador de diferenças com 

dois Buffers e três resistores três novos resistores ligando para formar um único circuito. 

Admitimos todos os resistores com mesmo valor R, exceto Rganho que controla o ganho do A.I. 

A realimentação negativa dos Buffers faz com que sobre Rganho se estabeleça uma queda de 

tensão dada pela diferença entre as tenções de entrada v1 e v2. Dessa forma a corrente de 

igual valor para Rganho, e através dos dois resistores R em série com Rganho, acima e abaixo 

produz uma queda de tensão nos pontos de entrada 3 e 4, igual a equação (1), cujo ganho 

ajustável por Rganho, é dado pela equação (2). 
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 O Amplificador de instrumentação nesta configuração apresenta vantagens por 

possuir impedâncias de entrada extremamente altas nas entradas V1 e V2  e ganho ajustável 

que pode ser definido por um único resistor Rganho. Dentre as características operacionais do 

A.I. devemos dar atenção especial ao CMRR elevado, pois ele é ideal para amplificar sinais de 

amplitudes muito baixas com sinais de modo comum de grandes amplitudes e 

principalmente se o produto ganho –banda passante (GBP) requerido pelo projeto for menor 

que GBP individual dos A.I. [15].   

3.2.1: Limites De Operação Do A.I. 

Qualquer que seja o dispositivo eletrônico, ele tem o seu limite de operação. Seja qual 

for a frequência, corrente, tensão, etc. Esse limite de operação geralmente é muito próximo 

da faixa de interesse para um projeto em bioinstrumentação. Dessa forma, devemos 

conhecer os limites do A.I. empregado para uso em bioamplificadores. Devemos ter atenção 

sobre a variação de tensão de alimentação VCC e VCE, pois uma variação da tensão de 

alimentação leva alterações no valor do Offset de entrada (VIO) [15]. Para praticidade dos 

projetos os Fabricantes disponibilizam parâmetros que asseguram o bom funcionamento 

dos A.I. que são: 

 A Razão de rejeição de fonte de alimentação. Na equação 03, VCC e VCE, são variados 

simetricamente para obter o PSRR. O PSRR decai na mesma taxa do CMRR de 20 

dB/década com o aumento da frequência. Por tanto devemos evitar expor o A.I. a 

ruídos de alta frequência, evitando assim, offsets indesejados nas entradas do A.I. 

[15]. 

      
fonte

VIO
PSRR

V





   (3) 

 A Máxima tensão de alimentação tomando-se o ponto médio entre VCC e VCE para 

especificar a tensão de alimentação máxima no A.I. em geral esse limite é de 18V .  

 Temos a Máxima tensão diferencial de entrada é a máxima diferença de entradas 

entre os terminais de entrada. Para um A.I. esse valor deve ser menor do que a tensão 

de alimentação. 
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3.3: Interferências Da Rede Elétrica  

As interferências são qualquer tipo de influência física que estão presentes em um 

sistema e que reduz a qualidade desse sistema. Qualquer equipamento eletrônico cria 

campos eletromagnéticos que se propagam em todos os meios, inclusive pelo corpo humano 

dando origem ao que se convencionou chamar de interferência eletromagnética (EMI-

eletromagnética interferência. Como fazemos uso indiscriminado da rede elétrica, as 

interferências em 60 Hz são as mais presentes e influenciam no funcionamento de circuitos 

bioeletrônicos [8]. Embora grande parte dos amplificadores de instrumentação não 

respondam a faixa de frequência destas radiações, fenômenos não lineares ocorridos nos 

transistores do estágio de entrada do amplificador de instrumentação acarretam na 

conversão dos sinais de 60Hz, captados pelo corpo e cabos, em tesões continuas, as quais 

produzem erros de offset na saída do amplificador de instrumentação. Podemos minimizar 

os efeitos de interferências elétricas no circuito, acoplando etapas de filtragem especificas 

para cada tipo de interferência.  

 

3.4: Interferências Eletrodo-Pele  

A interferência resultante em um único bioeletrodo pode mascarar os sinais 

eletrofisiológicos de interesse. Cada interface eletrodo-tecido tem uma impedância finita que 

depende de diversos fatores, como o tipo de camada de interface (por exemplo, gordura, pele 

preparada ou despreparada), área da superfície do eletrodo, ou temperatura da interface 

eletrolítica. O sinal registrado como a saída de um amplificador biopotencial pode ser 

modelado por uma série de transformações entre os parâmetros de tensão, impedância e 

tensão em cada estágio da transferência de sinal ilustrados na Fig.8 [8]. 
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Fig.8: Modelo elétrico eletrodo-pele [16]. 

 

Os padrões emitidos pela Association for the Advancement Instrumentação Médica 

(AAMI) especificam que os amplificadores eletrocardiográficos (ECG) devem tolerar um 

componente DC de até 300 mV resultante do contato eletrodo-pele. Os eletrodos comerciais 

de ECG têm compensações de eletrodos geralmente baixas o suficiente para oferecer pouco 

perigo de exceder as especificações máximas permitidas de compensação de entrada DC dos 

padrões. No entanto, o projeto de um amplificador biopotencial deve considerar que existem 

situações nas quais o offset DC pode ser muito maior. Da mesma forma, existe uma tensão na 

interface eletrólito-pele, e movimentos entre a pele e o eletrólito que alteram esse potencial. 

Esse tipo de interferência produz flutuação do sinal em baixa frequência que são inferiores 

a 1Hz de difícil filtragem. Este problema é atenuado através de fixação eficiente do eletrodo 

à pele, usando gel e evitando qualquer movimento desnecessário [8]. 

3.5: Filtro Notch  

O corpo humano é um condutor, dessa forma, se comporta como antena para captar 

radiação eletromagnética de 50/60 Hz e seus harmônicos vindos da linha de energia e 

irradiados pelo ar e, por cabos de energia. Como mostrado na Fig.9. Além disso, outros 

componentes espectrais são adicionados pelas lâmpadas e computadores.  

 

 

Fig.9: Acoplamento de interferência de 60Hz vinda da rede [8]. 

 

Os sinais de ECG estão sujeitos a ruído de 60 Hz proveniente do sistema de 

distribuição de energia eléctrica. O nível de ruído acaba limitando o ganho para o pré-

amplificador. Embora possamos utilizar cabos e conexões blindados, o próprio circuito atua 

como uma antena captando 60 Hz da rede elétrica. Podemos então pré-amplificar e remover 

a interferência de 60 Hz usando Filtro notch com banda de rejeição estreita.  O filtro Notch 
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atenua uma faixa de frequência especifica, deixando passar apenas frequências a cima e abaixo 

desta faixa. 

 

 

Fig.10: Filtro Notch 60Hz Twin-tee. 

 

A Fig.10, mostra o filtro Notch 60Hz Twin-tee. Este projeto pode ser implementado 

em bioamplificadores sendo acoplado entre a fonte de sinais e a entrada do Amplificador 

funcionando como um bloqueio útil para eliminar o ruído de linha CA de 60Hz deixando 

outras frequências passarem sem sofre atenuações. Ao ajustar "Q Adjust", podemos obter 

um ajuste fino para abanda rejeitada próxima de 60 Hz.  

 

Fig.11: Resposta em frequência, filtro Notch 60Hz Twin-tee. Com ajuste para abanda 

rejeitada próxima de 60 Hz por "Q Adjust". 

  

Observamos na Fig.11, gráfico de bode da resposta em frequência do filtro Notch 

60Hz Twin-tee proposto do circuito proposto na Fig.10. Podemos ver os gráficos 

superpostos pelo ajuste de "Q Adjust".  
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3.6: Filtro Passa Altas  

Devido a variação de impedâncias, entre os eletrodos e a superfície de contato da pele, 

resultantes da variação de temperatura da pele, humidade na região de contato pele-

eletrodo e outros fatores do ambiente próximos, encontramos o problema do deslocamento 

DC gerada pela diferença de potencial entre o eletrodo de referência, e os demais eletrodos 

ativos, portanto espera-se que o sinal eletrofisiológico sob medição sofra uma leve 

atenuação, devido ao potencial DC.  

Um amplificador de ganho acima de 1000 vezes, vai amplificar o sinal DC para um 

valor alto, provocando a saturação do amplificador, impedindo assim a detecção de 

componentes CA de baixo nível. Podemos usar um filtro passa alta como forma de minimizar 

o sinal DC, e assim a saturação do amplificador [8]. 

 

 

Fig. 12: Projeto de Filtro passa-altas Butterworth ordem 2, Fc =1KHz. 

 

A Fig.12, mostra um circuito básico de Filtro passa-alta Butterworth ordem 2 utilizado 

para implementação em bioamplifcadores. Este filtro foi projetado usando o software 

"FilterPro" da TI. A frequência de corte e o ganho podem ser alterados editando este circuito 

com os novos valores de RC determinados pelo FilterPro. Essa topologia de filtro é 

inerentemente uma configuração de inversão de fase. Como mostrado, este filtro foi 

projetado para uso em uma única fonte de alimentação.  

 

 

 



30 

 

 

Fig.13: Resposta em frequência, Filtro passa-altas Butterworth ordem 2, fc =1KHz. 

 

Podemos observar na Fig.13, a resposta em frequência do filtro passa-altas 

Butterworth ordem 2 proposto na Fig.12. Trata-se de um gráfico de bode. O filtro passa-alta 

permite apenas a passagem de frequências acima do corte fc=1KHz, atenuando os demais 

sinais abaixo desta. 
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Capítulo 4: ARDUINO E INTERNET DAS COISAS (IoT) 
 

O Arduino® e Particle Photon são tecnologias avançadas para desenvolver projetos 

automáticos de instrumentação com capacidade de conexão à internet, este paradigma é 

chamado de Internet das Coisas (IoT). Atualmente a IoT está ganhando espaço na 

comunidade científica e não científica sobretudo pela sua capacidade de disponibilizar dados 

em qualquer parte de forma robusta na web.   

4.1 Conceitos básicos de Arduino 

Arduino® (https://www.arduino.cc/) é uma plataforma de código aberto que é 

composta de muito simples e fácil de usar hardware e software. Em poucas palavras, o seu 

Arduino pode ler dados e controlar sensores, componentes como luzes, motores, 

termostatos e portas de garagem. Sido desenvolvido principalmente para fins de 

prototipagem, por isso é uma ótima opção para o principiante do IoT. 

Para trabalhar na plataforma Arduino é necessário ter conhecimentos sobre: 

1. Característicos do hardware do Arduino, 

2. Familiarizar-se com a interface IDE Arduino, que inclui, escrever, fazer upload e 

executar programas básicos do Arduino,  

O Arduino vem em vários modelos (também conhecidos como placas). Cada prancha tem 

diferentes especificações. Se a sua placa não vem integrada com os recursos para o qual você 

está procurando, então você sempre tem uma opção para adicionar um escudo que suporte 

os recursos necessários. 

 

Fig.14: Arduino Uno 

 

Fig.14, mostra-se o diagrama do Arduino Uno. No mundo do Arduino, um shield ou 

escudo é muito semelhante a uma placa, mas suporta apenas funcionalidade, como a 

capacidade de se conectar a uma rede Wi-Fi ou a capacidade de controlar Servo Motors. Um 

escudo age como um complemento; isto é, está fisicamente ligado ao topo de uma laca 

https://www.arduino.cc/
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Arduino. Uma vez conectada, a placa Arduino torna-se capaz de lidar com os recursos dos 

módulos ou shields também.  

A seguir listamos algumas das características do Arduino Uno uns dos modelos de mais 

utilizado no mundo e no Brasil: 

Os pinos digitais, no total, existem 14 pinos digitais no Arduino Uno. Os pinos digitais 

podem ser INPUT e OUTPUT, mas seu estado pode só ser ALTO ou BAIXO. ALTO significa que 

há corrente, enquanto LOW significa sem corrente. Um exemplo de uso de pinos digitais está 

transformando LED acende ou apaga. Para ligá-lo, o pino digital deve ser ajustado para ALTO 

e para desligá-lo, o pino digital deve ser ajustado para BAIXO. 

Sobre os pinos analógicos: o Arduino Uno suporta seis pinos analógicos, A0 até A5. Ao 

contrário dos pinos digitais, as leituras dos pinos analógicos podem variar de 0 a 1023. Um 

bom exemplo de um sensor que fornece leituras analógicas é um sensor de umidade do solo. 

O intervalo ajuda a identificar como muda a umidade que é deixada no solo.  

Um conector USB permite conectar o Arduino ao computador, ligue a placa, carregue 

o código e receba os registros em um monitor serial. A alimentação é um fator importante 

em aplicações IoT, que precisam ser colocados em os locais que precisarão de sua própria 

fonte de energia. Você pode usar o conector de energia da bateria para alimentar a placa. 

Requisitos de Software: o Arduino fornece uma linguagem semelhante ao C para programar 

placas Arduino, chamado de Arduino IDE para escrever código e enviá-lo para uma placa 

Arduino. É possível encontrar a versão mais recente do Arduino IDE em 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software. Na Fig.15, mostramos uma imagem da 

interface gráfica do Arduino IDE. 

 

Fig.15: Arduino IDE 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Na continuação resumimos alguns dos mais importantes conceitos que são essenciais 

para desenvolver projetos usando a tecnologia Arduino. 

4.2: Placa “Particle Photon” E Internet das Coisas 

A Particle Photon é uma pequena e poderosa plataforma para Internet das Coisas, 

vendida pela empressa Particle (https://www.particle.io/). Possui um microcontrolador 

ARM Cortex M3 e um chip WiFi Cypress WICED. Isto significa que é um microcontrolador de 

32 bits, que tem um desempenho de uma placa Arduino com um microcontrolador de 8 bits 

(Arduino Uno utiliza um  ATMega 328) e já possui WiFi integrado, eliminando a necessidade 

de hardware adicional. O Phton constitui uma moderna e completa solução de 

desenvolvimento IoT.  

Na Fig.16, mostramos o esquemático da placa de desenvolvimento “Particle Photon”, 

alojado num pequeno módulo de tamanho miniatura chamado PØ (-P-zero) e representa 

uma solução completa de desenvolvimento IoT robusto.   

 

 

Fig.16:  Particle Photon com conectores 

O Photon tem poder e capacidade suficiente contando com os seguintes recursos: 

 Microcontrolador STM32F205RGY6: ARM-Cortex-M3 operando em 

120 MHz; 

 Memória RAM de 128 KB; 

 Memória flash de 1 MB; 

 Cypress BCM43362 Wi-Fi chip; 

 802.11b/g/n Wi-Fi; 

 LED RGB; 

 18 GPIO e periféricos avançados; 

 FreeRTOS; 

https://www.particle.io/
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 Open source design. 

A seguir descrevemos brevemente alguns destes componentes que se encontram no 

interior do Particle Photon,  

 

O módulo Wi-Fi. 

Este dispositivo possui um módulo Wi-Fi da Cypress WICED, que permite que o 

Photon se comunique com a Internet. Ele conecta seu dispositivo à Internet da mesma forma 

que seu smartphone pode se conectar a uma rede Wi-Fi. As configurações de WiFi, possui 

um roteador capaz de transmitir sinais na banda de 2.4GHz e Criptografia WPA / WPA2. 

 

O microcontrolador. 

 

 O microcontrolador é o cérebro do seu dispositivo, esta placa usa o poderoso 

microcontrolador ARM Cortex M3. Ele roda o software e diz ao hardware o que fazer. Ao 

contrário do seu computador, ele só pode executar um aplicativo (geralmente chamado de 

firmware ou um aplicativo incorporado). Esta aplicação pode ser simples (apenas algumas 

linhas de código) ou muito complexa, dependendo do que você deseja fazer. O 

microcontrolador interage com o mundo exterior usando pinos. 

 

Os pinos ou portas entradas\saídas analógicas e digitais. 

 

Os pinos ou portas são as partes de entrada e saída do microcontrolador que estão 

expostas nas laterais do seu dispositivo. Os pinos GPIO podem ser conectados a sensores ou 

botões para ouvir o mundo, ou podem ser ligados a luzes e campainhas para atuar sobre o 

mundo. Existem também pinos para permitir que você ligue o seu dispositivo, ou motores e 

saídas de energia fora do seu dispositivo. Existem pinos para comunicação serial / UART e 

um pino para redefinir seu dispositivo. 

 

Botões e LEDs. 

  

Existem vários botões e LEDs incríveis no Photon para facilitar o seu uso. O botão 

SETUP está à esquerda e o botão RESET está à direita. Você pode usar esses botões para 

ajudá-lo a definir o modo do seu dispositivo. O LED RGB está no centro do seu fóton, acima 

do módulo. A cor do LED RGB indica em que modo o seu Photon está atualmente. O LED D7 
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fica ao lado do pino D7 do seu fóton, no quadrante superior direito. Este LED acenderá 

quando o pino D7 estiver ajustado em HIGH. Na Fig. 4.3 mostramos o diagrama de blocos da 

Particle Photon 

 

 

Fig.17: Diagrama de blocos da Particle Photon 

 

Comparando com um Arduino Uno ou NodeMcu (este módulo barato também possui 

conectividade WiFi), a Photon é muito menor. Pelas suas dimensões o Photon pode ser 

muito versátil para criar projetos que exigem pequenos espaços e sobretudo um excelente 

desempenho na transmissão dos sinais 
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Capítulo 5: MÉTODOS E MATERIAIS 
 

Este capítulo trata sobre os componentes e métodos utilizados para aquisição de 

sinais bioelétricos multicanal adaptado a internet das coisas (IoT). Foi desenvolvido um 

sistema de aquisição de sinais bioelétricos usando o amplificador de instrumentação 

INA2128P, a aquisição dos sinais foi realizada usando Python. 

5.1: Descrição Geral do Bioamplificador  

O desenho e construção de uma bioinstrumentação envolve a análises de circuitos 

analógicos e digitais para aquisição de sinais de origem biológica extremamente tênues e 

ruidosas na ordem µV até mV. Na Fig.18, mostramos o esquema geral circuito 

bioamplificador para medir automaticamente ECG, desenhado e construído neste trabalho.  

 
 

  

Fig.18: Diagrama esquema tico do sistema bioamplificador ECG. 

 

O circuito bioamplificador é composto em três estágios principais:  circuitaria de 

entrada, depois temos a etapa de Filtragem e por último a do controle e automação das 

medidas dos biossinais. Foram usados eletrodos de Ag/AgCl descartáveis para 

monitoramento cardíaco da MAXICOR® com gel condutor de celulose sólido e lâmina 

protetora de PVC para todas as medidas de biosinais de ECG.  Também forma usados cabos 

especiais de 0,9 m de comprimento blindados a ruídos eletromagnéticos, apropriados para 

medições de voltagem ultrabaixa. Nesse diagrama podemos ver os três eletrodos utilizados, 

dois deles captando o sinal biológico e o terceiro fornecendo o potencial de referência, 

conectam ao amplificador. O sinal de entrada para o amplificador é complexo e composto 

por pelo menos cinco tipos ou componentes: o biopotencial desejado, biopotenciais 
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indesejáveis, um sinal de interferência de linha de energia de 60 Hz (50 Hz em alguns países) 

e seus harmônicos, interferência sinais gerados pela interface tecido / eletrodo e ruído. O 

projeto adequado do amplificador fornece rejeição de uma grande parte das interferências 

de sinal. A principal tarefa do amplificador diferencial, como mostrado na Fig.18, é rejeitar a 

interferência da frequência da linha que é acoplada eletrostaticamente ou magneticamente 

ao sujeito. O biopotencial desejado aparece como uma tensão entre os dois terminais de 

entrada do amplificador diferencial e é referido como a diferença dos sinais. Os sinais 

elétricos medidos pelos bioeletrodos e1, e2, er passam-se pelo condicionamento analógico 

que envolve os processos de filtragem e amplificação, logo o sinal é acoplado pelo buffer com 

as placas de conversão analógica/digital. Neste trabalho foram usadas duas placas de 

desenvolvimento de projetos à base de sistemas embebidos ou embarcados, a primeira foi a 

conhecida tecnologia Arduino Due com conexão com cabo pela porta USB. A outra foi Particle 

Photon para transmitir dados via wireless, e tem conexão wifi sendo capacitada para 

trabalhos de internet das cosias. Ambas possuem uma resolução de 12 bits para a conversão 

analógica/digital.  

5.2: INA 2128p 

O principal componente do bioamplificador proposto é amplificador de 

instrumentação modelo INA2128P. Foi escolhido porque ele satisfaz vários requisitos para 

medir sinais elétricas de origem biológico, tais como,  

 Eles têm que realizar amplificação seletiva para o sinal fisiológico;  

 O amplificador deve fornecer a melhor separação possível de sinal e 

interferências;  

 Garantir proteção contra danos através de surtos de tensão e corrente tanto para; 

o paciente quanto para o equipamento eletrônico; 

 O amplificador não deve influenciar os processos fisiológicos  

Para atender tais especificações, usamos neste trabalho o amplificador INA 2128 

cujas características operacionais são:  

 CMRR mínimo de 100 dB dentro da banda utilizada 

 Rejeitar frequências baixo de 0,01 Hz e rejeitar frequências acima de 100 Hz; 

 Rejeita o ruído de interferência do sinal da rede (60 Hz); 

 Ganho mínimo total = 1000; 

Ele foi usado como pré-amplificador na primeira etapa da bioinstrumentação 

apresentado na Fig.19, nessa etapa também podemos ver a chamada Circuitaria de Entrada. 

Ligada a esta última então encontramos o bloco de um dos estágios mais importante da 
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bioinstrumentação, a etapa de filtragem e amplificação composta por uma filtragem passa-

alta, uma amplificação secundária e antes da digitalização o sinal é filtrado com uma 

filtragem passa-baixa. Após isto, o sinal filtrado analogicamente é conectado ao bloco da 

conversão analógica/digital, usando a placa de aquisição Arduino due e a Particle photon. O 

Arduino foi conectado ao computador via porta serial USB3. A aquisição automática dos 

biossinais de ECG foi realizada utilizando uma rotina escrita em Python 2.0, na qual se 

registram os biossinais, se visualizam em tempo real, e se guardam para posteriores análises, 

usando o software MATLAB v8.3. Os bioeletrodos de referências foram escolhidos longe da 

área onde os músculos excitáveis produziam atividade bioelétrica mensurável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19: Foto (inferior direita) e desenho do circuito da bioinstrumentação para a detecção 

automática de biossinais geradas pela atividade elétrica do coração. 

 

Na Fig. 19, mostramos uma foto do circuito da bioinstrumentação para a detecção 

automática de biossinais de ECG. Nesta podemos ver os circuitos integrados da etapa de 
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entrada com o objetivo de eliminar as possíveis voltagens offsets criados na interface de 

contato bioeletrodos-pele, além de melhorar o CMRR de toda a instrumentação; foi realizado 

na etapa inicial um acoplamento com buffers e outro de referência do corpo, este último 

através do bioeletrodos er. Depois podemos ver o estágio do circuito em configuração 

diferencial com ganho fixo de aproximadamente 15x, realizada pelo amplificador de 

instrumentação de alto desempenho modelo INA 2128P. A bioinstrumentação apresenta 

elevada taxa de modo comum de rejeição (CMRR), acima de 120 dB e ruído de voltagem na 

entrada muito baixo na ordem dos 8 𝑛𝑉/√𝐻𝑧. .  

Na mesma Fig. 19 observamos a circuitaria correspondente a etapa de filtragem 

passa-alta a qual foi construída utilizando componentes ativos e passivos de elevada 

precisão. Para a segunda etapa de amplificação, quadro foi utilizados o amplificador 

operacional OPA8222 de ruído da voltagem de entrada extremamente baixo para a banda de 

frequência de 0.1 Hz a 10 Hz é da ordem de 90 nVp-p, e da banda de 1º Hz até 100 Hz fica na 

casa dos 3 𝑛𝑉/√𝐻𝑧. Usando este amplificador nesta etapa os sinais foram amplificados em 

100x vezes, totalizando um ganho total do circuito de 1500x.   Uma vez filtrados os biossinais 

foram conectados a placa de aquisição Arduino due com resolução de 12 bits, com uma 

frequência de amostragem de 3 KHz, e utilizando uma configuração diferencial de seus 

canais. Finalmente o dispositivo de aquisição de dados foi conectado a um computador 

portátil pela porta USB. Usando a linguagem Python, foi escrita uma rotina para o registro 

dos dados de ECG gerada pelo músculo cardíaco.  

Na Fig. 20, podemos ver o circuito de alimentação. Toda a instrumentação foi 

alimentada por duas baterias conectadas em série, formando uma configuração simétrica 

geradora de uma tensão elétrica de 12.023 ± 0.001 V. A linha terra real é situada no ponto 

de união entre as duas baterias. A função dos capacitores no circuito de alimentação é de 

estabilizar a corrente elétrica, evitando assim as mudanças dramáticas da mesma. Isto é 

necessário pois a corrente elétrica no circuito tende a oscilar quando atravessa componentes 

eletrônicos distantes da fonte de alimentação, fato este que não é aconselhável quando se 

trata de circuitos integrados (CI) de elevada performance como é o nosso caso.  
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Fig.20:  Circuito de alimentação do bioamplificador para ECG. 

5.3: Automação da Bioinstrumentação   

O controle automático do setup experimental, foi realizado utilizando a linguagem 

de programação Python. Foi escrito um programa, com o objetivo de visualizar, processar e 

guardar os sinais bioelétricos via porta USB, através da placa de aquisição Arduino Due. A 

criação do Firmware usado na placa Particle Photon foi realizada num aplicativo web que 

pode ser encontrado https://build.particle.io/build/new, na Fig. 21 à esquerda mostramos 

a interface gráfica da rotina em Python e na direita a interface da Particle Photon.  

 

Fig.21: Painel frontal da interface gráfica da rotina em Python (superior) e da Particle 

Photon  https://build.particle.io/build/new, (inferior). 

5.4: Calibração do Bioamplificador  

O procedimento de calibração do amplificador é bastante básico.  A ideia da 

calibração é comparar o valor da tensão na saída na bioinstrumentação com o valor da tensão 

elétrica na entrada.  Na Fig.22 mostramos o diagrama esquemático da ideia da calibração e 

caracterização inicial do circuito do bioamplificador. Na Fig.23 mostramos também uma 

https://build.particle.io/build/new
https://build.particle.io/build/new
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fotografia da montagem experimental para a calibração do circuito de medida. Este método 

utiliza um gerador de funções para gerar o sinal de entrada na circuitaria analógica da 

bioinstrumentação. Foi escolhida uma onda senoidal de amplitude 5 mV e frequência de 10 

Hz. Com um ganho de 1500x do bioamplificador. 

 
Fig.22: Diagrama esquemático do procedimento de calibração do bioamplificador[17]. 

 

Foi escolhida uma onda senoidal de amplitude de 1 mV e frequência de 10 Hz. Assim, o 

sinal é reduzido 1.000 vezes via divisor de tensão, produzindo sinais de amplitude na ordem de 1 

µV, que simulam sinais bioelétricos em geral e em particular ECG.  

 

 

Fig.23: Fotografia da montagem experimental para a calibração do circuito de medida.  

 

O sinal então é condicionado pelo circuito e sua saída lida no osciloscópio. Como 

podemos observar na Fig. 24, a bioinstrumentação proposta consegue visualizar o sinal de entrada 

seguindo a mesma forma de onda e mostrando o efeito da amplificação de forma adequada. Como 

podemos ver o sistema mostrou bom desempenho para medir sinais de amplitude extremamente 

baixas, abaixo de 1 mV. 
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Fig.24: Parte inferior sinal de muita baixa amplitude na ordem de 1µV, ligada na entrada do 

bioamplificador e na parte de cima mostramos a forma de onda do sinal elétrico na sua saída. 
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Capítulo 6: RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Do experimento da calibração obtivemos a seguinte análises, considerando os 

valores da amplitude de 180 mV e o ruído na ordem de 1 µV, a razão sinal – ruído ou SNR a 

calculamos da seguinte forma, 

SNR = 10 log
𝐴𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
= 10 log

0.18

0.000001
= 52.5 𝑑𝐵 

Sendo 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 e 𝐴𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 as amplitudes do sinais de interesse e do ruído, respectivamente.  

Foram realizados experimentos utilizando-se a bioinstrumentação proposta para 

medir eletrocardiogramas de um voluntário sem sintomas de problemas cardíacos.  Os 

parâmetros de ajuste geral do sistema experimental comum para todos os experimentos 

foram, frequência de aquisição de 3000 Hz; número de amostras adquiridas e processadas 

por ponto de amostragem foi de 500 amostras; configuração da placa de aquisição em modo 

diferencial com fundo de escala de ± 5 V e ganho de 1500 vezes. Na Fig. 25, mostramos uma 

foto do sistema experimental da bioinstrumentação usada neste trabalho, destacando-se os 

bioeletrodos posicionados na superfície do tórax perto do coração e a placa de digitalização 

de 12 bits, conectada ao computador pela porta USB.   

 

Fig.25: Foto do sistema experimental Bioinstrumentação de alta performance, com os 

bioeletrodos posicionados na superfície do tórax, na mão direita e no pé direito.    
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6.1: Detecção Bipolar de ECG   

Com o objetivo de avaliar a viabilidade do bioamplificador, foram realizadas 

medidas de ECG do músculo cardíaco gerado por um voluntário adulto, na posição dos 

bioeletrodos e1 e2 e er.  Na Fig.26 mostramos a forma do sinal bioelétrico cardíaco ECG, ou 

eletrocardiograma, medidos num voluntário adulto, e processada pelo bioamplificador para 

ECG proposto neste trabalho. 

 

Fig.26: Forma de onda característica do ECG medido num voluntário adulto usando o 

bioamplificador para ECG proposto. 

 

Na Fig. 26 se pode ver a forma de onda de um eletrocardiograma típico, mostrando 

nitidamente todos os segmentos de ondas que compõem a onda elétrica gerada pelo coração, 

isto é, os segmentos P, QRS e a onda, T. De acordo com estes resultados podemos dizer que 

o bioamplificador para ECG consegue de forma robusta medir sinais bioelétricos geradas 

pela atividade bioelétrica do coração e pode server de bases para futuros estudos de 

aplicações da bioinstrumentação na cardiologia.  
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Capítulo 6: Conclusões e Perspectivas    
 

Um estudo das bases físicas da bioinstrumentação e da bioeletricidade, e em específico 

das técnicas que medem ECG.  Foi construído e calibrado uma bioinstrumentação de elevada 

performance para detecção automática de biossinais bioelétricos gerados pela atividade 

Bioelétrica do coração. Foi desenvolvida uma ferramenta computacional usando Python, e 

os dados medidos foram processados usando Matlab v 8.3. Experimentos realizados num 

voluntario adulto mostraram que o a bioinstrumentação proposta consegue medir biossinais 

de ECG gerado pela atividade cardíaca de um voluntário assintomático de forma satisfatória, 

de acordo com a literatura.  O bioamplificador de ECG foi habilitado para funcionar no 

conceito de internet das coisas (IoT), usando a placa Particle Photon, foi possível visualizar 

os ECG na web. O dispositivo encontra-se em pleno funcionamento no LINFIS e serve de base 

para novos estudos na linha de bioinstrumentação na área de física médica. 
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