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RESUMO 

 

 

O presente trabalho abordou o desenvolvimento de um eletrocardiógrafo portátil de três canais 

para aquisição e transmissão de sinais de eletrocardiograma (ECG) via aplicativo móvel, por 

meio do qual expuseram-se aspectos inerentes ao sistema cardíaco e à atividade elétrica 

coronariana. A revisão bibliográfica e o referencial teórico permitiram a ampla compreensão 

da atividade elétrica do coração, assim como das formas de ondas geradas e sua interpretação. 

O eletrocardiógrafo foi projetado em três etapas, as quais consistiram na amplificação do sinal 

gerado a partir de um simulador de ECG, na filtragem dos ruídos e interferências pré-existentes 

no sinal, os quais foram atenuados com auxílio dos filtros Passa-Altas, Notch e Passa-Baixas 

projetados e na conversão analógico/digital (A/D) do sinal, para a implementação no aplicativo 

móvel. A partir disso, desenvolveu-se a placa de circuito impresso responsável por amplificar 

e filtrar o sinal, o qual foi implementado em um aplicativo para dispositivos móveis Android 

desenvolvido na plataforma MIT APP Inventor, exibindo em tempo real o ECG coletado e 

permitindo que o profissional de saúde habilitado acrescente o laudo e ainda o encaminhe 

diretamente ao paciente. A conversão A/D e o processamento dos dados foram realizados com 

auxílio da plataforma Arduino. Todo protótipo foi desenvolvido de forma portátil, garantindo 

a viabilidade do sistema, uma vez que utiliza o sincronismo com o Bluetooth. 

 

Palavras-chave: Eletrocardiógrafo. Aplicativo Móvel. Amplificação. Filtragem. Dispositivos 

Móveis. Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This present paper approached the development of a portable three-channel electrocardiograph 

to acquisition and transmission of electrocardiogram signals via mobile app, through which 

aspects inherent to the cardiac system and coronary electrical activity were exposed. The 

bibliographic review and theoretical framework allowed a wide understanding of the heart 

electrical activity, as well as the generated waveforms and its interpretation. The 

electrocardiograph was designed in three stages, which consisted of the signal amplification 

right from an ECG simulator, filtering the noise and signal pre-existing interferences, that where 

attenuated with the use of High Pass, Notch and Low Pass designed filters, and analog/digital 

(A/D) signal conversion, for the implementation in the mobile application. From this, the 

printed circuit board responsible for amplifying and filtering the signal was developed, which 

was implemented in an application developed for Android mobile devices on MIT APP 

Inventor platform, displaying the collected ECG in real time and allowing the qualified health 

professional to add the report and still forward it directly to the patient. The A/D conversion 

and data processing were performed with the aid of the Arduino platform. The prototype was 

developed in a portable way, guaranteeing the viability of the system, since it uses the 

synchronism with Bluetooth. 

Keywords: Electrocardiograph. Mobile App. Amplification. Filtering. Mobile Devices. 

Bluetooth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas últimas décadas, a população 

europeia teve sua expectativa de vida aumentada, provocando um grande crescimento no 

número de pessoas idosas no continente e, consequentemente, houve uma intensificação 

crítica na busca por serviços médico-hospitalares, requisitando maior estruturação do serviço 

de saúde para o atendimento dos pacientes. Esse contexto ainda pode ser acentuado quando 

se trata de pessoas com doenças crônicas ou dificuldades de locomoção, cuja única forma de 

tratamento possível consiste em cuidados médicos realizados em domicílio (OMS, 2008). 

 Essas novas condições impostas à sociedade forçaram o desenvolvimento de uma nova 

proposta de cuidados, denominada home care, ou seja, assistência médica residencial. Essa 

técnica visa atender às demandas sociais por tratamentos de saúde de forma diferenciada: o 

paciente recebe cuidados de alta qualidade estando no conforto da sua residência. O principal 

objetivo dessa proposta é garantir a qualidade de vida dos pacientes, disponibilizando 

atendimentos supervisionados à população (MALDONADO, 2016). 

 Além disso, as rápidas mudanças demográficas e o processo acelerado da globalização 

têm obrigado os setores econômicos, tecnológicos e de desenvolvimento mundiais a se 

integrarem e promoverem crescimentos e avanços em todas as áreas de atividades humanas.  

 A instrumentação biomédica, por sua vez, tem ganhado grande espaço nessa 

contextualização, uma vez que passou a buscar formas de aprimorar e otimizar processos e 

equipamentos médicos, de modo a proporcionar maior precisão em exames e diagnósticos, de 

forma rápida e funcional e prezando, sobretudo, pela qualidade de vida do paciente. 

 Diante dessa perspectiva é proposto o desenvolvimento de um eletrocardiógrafo portátil 

de três canais para aquisição e transmissão de sinais de eletrocardiograma (ECG) via 

aplicativo móvel, visando descentralizar o cenário de saúde atual e facilitar o acesso aos 

resultados de exames de forma ágil, garantindo que a informação seja fornecida ao médico de 

forma segura e com qualidade, por meio do acesso à informação via Bluetooth, de forma a ser 

capaz de promover a transmissão local de exames. 

 

1.1 Justificativa 

 

  O processo de globalização decorrido após a Guerra Fria possibilitou a abertura das 

fronteiras tecnológicas mundiais, permitindo que novas descobertas de informação e 
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comunicação na área da saúde passassem a ser difundidas, com mais facilidade, para todo o 

planeta (HIRSCHFELD; OGUISSO, 2002).  

  Com o passar dos anos, destacou-se o surgimento da Telemedicina, que consiste no uso 

de tecnologias para ofertar serviços e atendimentos de saúde baseado em critérios de acesso, 

equidade, qualidade e custo, ou seja, a implantação dessa nova técnica visou, primordialmente, 

fornecer qualidade de vida aos pacientes, especialmente aos que não possuem condições de 

locomoção ou seu estado de saúde é considerado crítico para atendimentos em hospitais, como 

é o caso de doenças crônicas, por exemplo (MALDONADO, 2016). 

  O desenvolvimento e aprimoramento da Telemedicina muito deve-se no que tange à 

reformulação dos sistemas de saúde mundiais, uma vez que essa técnica permite redução de 

gastos em saúde nos hospitais e possibilita que as pessoas consigam acessar, remotamente e em 

tempo real, diagnósticos, laudos e receituários médicos, a partir de um parecer médico, também 

disponibilizado à distância (MALDONADO, 2016). 

  As técnicas de home care viabilizam a aceleração da recuperação do paciente em seu 

tratamento, bem como promovem a redução de custos de leitos nos hospitais, tornando-se uma 

forma humanizada de garantir que o paciente, independentemente de sua necessidade 

hospitalar, acabe mantendo-se afastado de enfermidades que possam acometer ainda mais sua 

saúde, além de contar com o benefício de poder acessar diretamente seu médico. A 

implementação da assistência médica residencial nos sistemas de saúde visa beneficiar não 

somente o usuário, mas também o órgão responsável por seu controle, uma vez que esse tipo 

de tratamento humaniza o atendimento ao paciente, diminui os riscos de infecções hospitalares 

e proporciona maior rapidez na recuperação (MENDES, 2001; AMARAL, 2001). 

  O grande nicho de aplicações das tecnologias do home care está relacionado aos 

cuidados de doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, problemas como diabetes, 

hipertensão arterial, cardiopatias e doenças ocasionadas pelo envelhecimento. Desse modo, 

além de promover a descentralização hospitalar, essa forma recente de assistência médica atua 

como uma opção suplementar, responsável por preencher lacunas existentes no sistema de 

saúde, o qual é incapaz de atender toda a população com qualidade e integralidade de cuidados 

(LOPES, 2019). 

  Desse modo, o trabalho consiste na integração de conceitos da Engenharia Elétrica e 

suas aplicações voltadas para a área da Engenharia Biomédica, buscando desenvolver um 

equipamento de monitoramento das atividades cardíacas para análise clínica, de forma a não 

somente evitar o deslocamento de pacientes incapacitados, preservando sua saúde, mas também 

garantindo que o atendimento domiciliar possua as mesmas características e cuidados dos 
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atendimentos ambulatoriais e hospitalares, sendo possível a determinação de diagnósticos por 

meio de um aplicativo móvel a partir da análise especializada. Além disso, o monitoramento 

remoto do ECG pode atuar no acompanhamento da resposta do paciente à medicação ou 

também correlacionar os sintomas do paciente com o sinal de ECG apresentado. 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.3 Geral 

 

 Desenvolver um eletrocardiógrafo de três canais para aquisição de Eletrocardiograma 

(ECG), o qual engloba o hardware do equipamento e o software de interface com o usuário 

para análise dos ciclos cardíacos. 

 

1.4 Específicos 

 

 Compreender os conceitos e princípios fisiológicos relacionados à aquisição do ECG; 

 Projetar um eletrocardiógrafo de 3 canais compacto e portátil para aquisição dos sinais 

de ECG; 

 Realizar a aquisição, amplificação e filtragem do sinal biomédico; 

 Analisar o funcionamento do ECG com o uso de filtros analógicos; 

 Implementar o protótipo em bancada para análise dos resultados obtidos; 

 Desenvolver a placa de circuito impresso; 

 Realizar a conversão A/D do sinal obtido; 

 Implementar o sinal em ambiente microcontrolado; 

 Apresentar o sinal digital em ambiente virtual, por meio de aplicativo móvel. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  

 Neste capítulo são mencionados conceitos acerca do funcionamento do sistema 

cardiovascular humano, do funcionamento do ciclo cardíaco, além da explanação sobre o 

eletrocardiograma (ECG) e a análise das formas de ondas. Por fim, são referenciados trabalhos 

publicados na área de instrumentação biomédica com relação à temática abordada, de modo a 

contextualizar a proposta desse trabalho. 

 

2.1 História do Eletrocardiograma 

 

 Segundo Giffoni e Torres (2010), a história da eletrocardiografia iniciou-se bem antes 

da criação do primeiro eletrocardiógrafo. Na metade do século XIX, Carlo Matteucci, um físico 

italiano, comprovou que as contrações do músculo cardíaco eram acompanhadas de corrente 

elétrica gerada pela movimentação do coração. Anos mais tarde, sua teoria foi confirmada por 

um fisiologista alemão chamado Emil DuBois-Reymond, que realizou experimentos em sapos 

e comprovou a teoria proposta pelo seu antecessor. Foi em 1856 que, finalmente, registrou-se 

o primeiro sinal de potencial cardíaco, incitando-se assim, novas buscas pelo entendimento do 

sistema cardíaco. 

 Em 1878, fisiologistas britânicos descobriram dois processos que caracterizam o 

funcionamento do ritmo cardíaco: a despolarização e repolarização, sendo que essas 

informações foram de grande valia para que, no ano de 1887, fosse registrado o primeiro 

eletrocardiograma realizado em humanos da história. O fisiologista Augustus D. Waller foi o 

responsável pela captação dos dados em seres humanos com a implementação de eletrodos no 

tórax anterior e posterior, demonstrando que os batimentos cardíacos eram acompanhados de 

pequenas correntes elétricas, que precediam a contração do músculo (GINEFRA, 2007). 

 Dois anos mais tarde, o fisiologista Willem Einthoven baseou-se no eletrômetro capilar 

desenvolvido por Lippman alguns anos antes e, com o uso de galvanômetros de cordas, ele 

projetou um sistema com um filamento de quartzo magnético, de modo que, até mesmo 

pequenas correntes elétricas provocadas pelas contrações cardíacas eram capazes de mover o 

filamento. As sombras provocadas pela movimentação desse filamento eram projetadas em um 

filme fotográfico a uma taxa de 25 mm/s, valor de referência para eletrocardiogramas até os 

dias atuais (GIFFONI; TORRES, 2010). Desde então, diversos novos aprimoramentos foram 
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realizados em eletrocardiógrafos, de forma a garantir maior precisão na aquisição dos dados e 

mais rapidez na detecção de anomalias e doenças coronarianas. 

2.2 Sistema Cardiovascular 

 

 O Sistema Cardiovascular corresponde ao sistema mais importante do corpo humano. 

Nele encontra-se o coração, músculo cuja função principal consiste em realizar o bombeamento 

de sangue para todas as células do corpo. 

 Segundo Guyton e Hall (2011), o coração é dividido em duas bombas: o lado direito, 

responsável pelo bombeamento de sangue para os pulmões e o lado esquerdo, responsável pelo 

bombeamento do sangue para os órgãos periféricos. A fisiologia cardíaca é formada por duas 

estruturas de grande importância: os átrios e os ventrículos, sendo um de cada localizado em 

cada lado do coração. A figura 1 a seguir apresenta a fisiologia cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 Os átrios são as estruturas que recebem o sangue proveniente dos pulmões e dos órgãos 

periféricos e bombeiam esse sangue para o ventrículo, atuando como uma bomba fraca, apenas 

sendo útil para impulsionar o sangue para a câmara ventricular. Os ventrículos, por sua vez, são 

os responsáveis por promover a propulsão do sangue para o resto do corpo (com o ventrículo 

esquerdo) ou para o pulmão (com o ventrículo direito) (GUYTON; HALL, 2011). 

Figura 1 - Estrutura do coração e fluxo do sangue pelas câmaras e valvas 

cardíacas. 
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 O momento em que as células do músculo ventricular estão realizando a contração para 

expulsar o sangue do coração é conhecido como sístole, enquanto a etapa de relaxamento é 

denominada diástole.  

 Para que o músculo cardíaco realize a sua atividade funcional de forma compassada, os 

movimentos são coordenados por descargas elétricas rítmicas e automáticas na forma de 

potenciais de ação, com o auxílio dos músculos atrial e ventricular, além das fibras 

coronarianas. Os potenciais de ação que incidem nas fibras ventriculares cardíacas têm cerca 

de 105 milivolts (mV), conforme apresentado na figura 2, sendo que, durante o batimento 

cardíaco, a tensão varia de aproximadamente -85 mV até 20 mV (GUYTON; HALL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 O tempo do ciclo cardíaco total corresponde à frequência cardíaca do paciente, sendo 

que, à medida que a frequência de batimentos aumenta, o período de cada ciclo é reduzido 

(GUYTON; HALL, 2011). A figura 3 apresenta os eventos cardíacos do coração, destacando a 

influência da artéria aorta na pressão do coração, bem como as variações de volume dos 

ventrículos durante o batimento do coração e o eletrocardiograma e fonocardiograma do 

músculo, apresentando os sons provocados pelo músculo. 

 

 

 

Figura 2 - Potenciais de ação rítmicos (em milivolts) das fibras 

cardíacas. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Guyton; Hall (2011) 

Dentre as formas de onda apresentadas, a mais importante consiste no 

eletrocardiograma, responsável pelo mapeamento dos batimentos cardíacos por meio das ondas 

P, Q, R, S e T. Segundo Guyton e Hall (2011), essas ondas são representações de pequenas 

tensões elétricas geradas pelo coração durante o processo do ciclo cardíaco e captadas pelo 

eletrocardiógrafo. 

 

2.3 Eletrocardiografia 

 

 Segundo Morhman (2011), a técnica da eletrocardiografia consiste no registro de como 

a tensão entre dois pontos da superfície do corpo se altera a partir das atividades elétricas do 

músculo cardíaco. A análise do eletrocardiograma é feita baseada nas ondas P, QRS e T, que 

estão relacionadas, respectivamente, à despolarização atrial, à despolarização ventricular e à 

repolarização ventricular. As ondas características de um eletrocardiograma estão descritas a 

seguir, em consonância com Reis et al. (2013). 

 Ondas P: são produzidas devido aos potenciais elétricos que são gerados no coração 

antes dos átrios iniciarem a contração para impulsionar o sangue, demonstrando as 

contrações dos átrios; 

 Intervalo PR: indica o período entre a despolarização das células do nó sinuasal e o 

início da despolarização do miocárdio ventricular; 

Figura 3 - Eventos do ciclo cardíaco para o funcionamento do ventrículo esquerdo. 
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 Complexo QRS: são geradas antes de os ventrículos iniciarem sua contração, durante o 

processo de despolarização, sendo composto por uma onda positiva (R) e duas negativas 

(Q e S); 

 Ondas T: são produzidas enquanto os ventrículos se reestabelecem após o processo de 

despolarização; 

 Ondas U: usualmente aparecem após a onda T, contudo não há um consenso sobre o 

significado dessa forma de onda, sendo mais comum em atletas e pacientes 

bradicardíacos. 

 A figura 4 apresentada a seguir representa o padrão de um eletrocardiograma normal, 

destacando os intervalos de cada uma das ondas. 

 

 

         Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 

 A tabela 1 apresenta a descrição detalhada das ondas, relacionando sua morfologia, 

amplitude e polaridade, com base nos dados apresentados no Manual Prático de 

Eletrocardiograma de Reis et al. (2013), dispostos na figura 5. 

 

 

 

Figura 4 - Eletrocardiograma normal. 
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Fonte: Reis et al. (2013) 

 

Figura 5 – Descrição detalhada do ECG com suas ondas e intervalos. 
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Tabela 1 - Descrição das ondas do eletrocardiograma. 

Fonte: Adaptado de Reis et al. (2013) 

 

TIPOLOGIA DURAÇÃO MORFOLOGIA AMPLITUDE POLARIDADE 

ONDA P 
0,08 - 0,11 

segundos em 
adultos 

Arredondada e 
monofásica 

Varia entre 0,25 
mV e 0,30 mV 

Podem ser positivas 
ou negativas, 

dependendo da 
orientação do 

eletrodo 

INTERVALO PR 

Do início da onda 
P até o início do 
complexo QRS - 

aproximadamente 
0,20 segundos 

N/A N/A N/A 

COMPLEXO 
QRS 

0,05 - 0,11 
segundos 

Onda 
pontiaguda 

Variável, 
dependendo das 

condições 
cardíacas do 

paciente 

Caráter 
predominantemente 
positivo em regiões 
anteroesquerdas e 

predominantemente 
negativo em regiões 
próximas ao ombro 

direito 

SEGMENTO ST N/A 

Caráter 
isoelétrico, 
tolerando 

desnivelamento 
máximo de 1 

mm 

N/A N/A 

ONDA T 
Associada ao 
Intervalo QT 

Arredondada e 
assimétrica 

Abaixo de 6mm 
Normalmente, 

polaridade positiva 

INTERVALO QT 

Do início do 
complexo QRS até 
o final da onda T - 
aproximadamente 

0,3 segundos 

N/A N/A N/A 

ONDA U 

Não especificado, 
pois nem sempre 

aparece no 
traçado de ECG 

Pequena, 
arredondada e 

de baixa 
frequência 

De 5 a 25% da 
amplitude da 

onda T 

Positiva nas 
derivações 
inferiores e 

precordiais e 
negativa em aVR 
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2.4 Derivações Eletrocardiográficas 

 Para a obtenção dos registros eletrocardiográficos do corpo humano de modo a detectar 

a atividade cardíaca do paciente, existem 3 métodos de derivações utilizados para a captação 

dos sinais: derivação bipolar, precordial e unipolar. 

2.4.1 Derivações Bipolares dos Membros 

 

 As derivações bipolares consistem em dois eletrodos posicionados em lados diferentes 

do coração, ou seja, o par de eletrodos é conectado em membros opostos do corpo, de modo a 

formar três tipos de derivação: I, II e III. 

I. A Derivação I (DI) consiste em posicionar o terminal negativo do 

eletrocardiógrafo no braço direito do paciente e o terminal positivo no braço 

esquerdo. 

II. Na Derivação II (DII), o terminal negativo é conectado ao braço direito, 

enquanto o terminal positivo é ligado à perna esquerda. 

III. Para a Derivação III (DIII), conecta-se o terminal negativo no braço esquerdo e 

o terminal positivo à perna esquerda. 

 Conforme apresentado na figura 6, a combinação da conexão das derivações forma o 

Triângulo de Einthoven. Segundo Guyton e Hall (2011), essa configuração exibe que os braços 

e a perna esquerda do paciente formam os ápices de um triângulo que envolve o coração, 

representando os pontos pelos quais os braços e a perna se conectam eletricamente aos líquidos 

que envolvem o coração. Esse tipo de derivação está associado a interpretação de miopatias e 

arritmias cardíacas. 

 O sinal de eletrocardiograma obtido a partir da disposição convencional dos eletrodos 

pelo método da Derivação Bipolar dos Membros está apresentado na figura 7. 
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        Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 

 

Figura 6 - Disposição convencional dos eletrodos 

com destaque para o Triângulo de Einthoven. 

Figura 7 - Registro do ECG das três 

derivações eletrocardiográficas padrão. 
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2.4.2 Derivações Precordiais (Torácicas) 

 Nessa configuração, o eletrodo positivo é conectado na superfície anterior do tórax, 

enquanto o eletrodo negativo é conectado simultaneamente no braço direito, esquerdo e na 

perna esquerda do paciente. Além disso, posicionam-se seis derivações torácicas em posições 

determinadas abaixo do coração, conforme exibido na figura 8. Os diferentes eletrodos são 

denominados de derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Esse método é bastante utilizado para 

detectar anormalidades pequenas nos ventrículos (GUYTON; HALL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Guyton; Hall (2011) 

 A figura 9 a seguir, apresenta as formas de ondas obtidas a partir de cada uma das 

derivações torácicas posicionadas no peito do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Guyton; Hall (2011) 

Figura 8 - Posicionamento dos eletrodos para 

o método da Derivação Torácica. 

Figura 9 - Eletrocardiograma registrado pelas seis derivações torácicas padrão. 
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2.4.3 Derivações Unipolares dos Membros 

 

 Segundo Guyton e Hall (2011), nesse método de realização do eletrocardiograma, dois 

dos membros são conectados ao terminal negativo do eletrocardiógrafo e o terceiro é conectado 

ao terminal positivo. A denominação das derivações depende do local em que o terminal 

positivo está conectado, sendo aVR (braço direito), aVL (braço esquerdo) e aVF (perna 

esquerda). A figura 10 apresenta a forma de onda de ECG obtida a partir da utilização desse 

método de captação de sinal cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Guyton; Hall (2011) 
 

2.5 Normas Técnicas para Equipamentos Eletromédicos 

 Para que um produto possa ser disponibilizado comercialmente, exige-se o processo de 

registro, que objetiva avaliar a capacidade do equipamento de atender a todos os requisitos de 

um conjunto de normas, regulamentações técnicas e diretrizes, impostas de modo a garantir, 

prioritariamente, a segurança do usuário (BALOTIN, 2012). 

2.5.1 Introdução a IEC 60601 

 Os sistemas eletromédicos necessitam de tal certificação, a fim de assegurar que os 

equipamentos não apresentem riscos à saúde dos seus usuários, especialmente devido ao fato 

de que os equipamentos médico-hospitalares, em sua grande maioria, realizam análises e 

monitoramentos dos parâmetros vitais dos pacientes, para posterior determinação de 

diagnósticos, que exigem precisão e confiabilidade na informação (BRUNO et al., 2010). 

Figura 10 - Eletrocardiograma registrado a partir das três derivações 

unipolares no membros. 
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 Além da leitura incorreta dos dados exibidos nos dispositivos, o maior problema 

associado aos dispositivos hospitalares está relacionado ao fato de que a maioria destes se utiliza 

da aplicação de sinais elétricos para a captação de respostas corporais, exigindo que o 

procedimento seja realizado de forma precisa e, sobretudo, controlada, com o intuito de evitar 

danos aos sistemas corporais e órgãos (BRUNO et al., 2010). 

 Para tanto, é de extrema necessidade que haja o devido registro regulamentado dos 

dispositivos, especialmente na área da saúde, de modo a garantir não somente a segurança do 

equipamento, mas também a saúde do paciente. No Brasil, o órgão regulamentador para 

fiscalização desses processos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

responsável por nortear o registro dos produtos no Ministério da Saúde brasileiro com base em 

normas técnicas. 

 Em conformidade com a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), desenvolveu-se 

a norma ABNT NBR IEC 60601, cuja seção 1-11 é voltada à proteção e homologação de 

equipamentos médico-hospitalares, abordando todos os perigos relacionados ao uso da 

eletricidade e orientando a correta elaboração de equipamentos eletromédicos, de modo a 

preservar o público em geral de danos à saúde durante a manipulação dos mesmos. 

  O dispositivo proposto para ser desenvolvido nesse trabalho não possui finalidade 

comercial, sendo projetado apenas para fins de validação de hipóteses e análises de resultados, 

sendo de suma importância destacar que esse trabalho não utilizará seres humanos, não havendo 

prejuízo ou riscos. Por esse motivo, esse trabalho não necessita de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) – 

Câmpus de Erechim. 

2.6 Tipos de Eletrocardiógrafos 

 Na Cardiologia, os aparelhos de eletrocardiograma podem ser classificados em 

analógicos ou digitais. Os aparelhos analógicos são responsáveis por amplificar de forma linear 

as medições dos potenciais cardíacos, registrando o sinal de forma contínua por meio de uma 

saída com um papel térmico e um estilete aquecido, que se desloca sobre o papel, registrando o 

sinal de ECG obtido (SILVA, 2008). 

 Nesse tipo de dispositivo, o papel pode operar com taxas de impressão de 25 mm/s e 50 

mm/s, enquanto os ganhos de sinais podem variar de 5 mm/mV até 20 mm/mV. Podem possuir 

de 1 a 3 canais e, sendo assim, podem realizar medições simultâneas de até 3 derivações. Além 

disso, podem apresentar filtros para eliminação de ruídos da rede e de outros sinais biológicos 

que podem interferir na obtenção do sinal (SILVA, 2008). A figura 11 exibe um modelo de 
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eletrocardiógrafo analógico, sendo possível visualizar o estilete responsável por imprimir no 

papel térmico milimetrado o eletrocardiograma, à medida que a atividade cardíaca é captada 

pelos eletrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Fonte: Silva (2008) 

 

 Os eletrocardiógrafos digitais, por sua vez, são os mais comuns de serem utilizados. 

Nesses modelos, os registros do eletrocardiograma podem ser visualizados por meio de um 

display, bem como impressos em um papel térmico ou ainda armazenados em unidades de 

memória, como pen drives e cartões de memória. Os filtros responsáveis por filtrar os ruídos 

existentes são digitais e, por vezes, podem ser ajustados para filtragem de frequências 

específicas, dependendo da aplicação necessária pelo médico. 

 A figura 12 apresenta um eletrocardiógrafo de 3 canais com aquisição simultânea de 12 

derivações da marca Ecafix. O modelo ECG-12SPCI, por exemplo, permite a impressão do 

traçado em 25 ou 50 mm/s, além de possuir comunicação USB (Universal Serial Bus) e 

software próprio para a execução e armazenamento do exame em computador. 

 

 

 

Figura 11 - Eletrocardiógrafo Analógico. 
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      Fonte: Ecafix. Disponível em: <http://loja.ecafix.com.br/ecg-12s-pci.html>. 

2.6.1 Canais e Eletrodos do Eletrocardiógrafo 

 Os eletrocardiógrafos captam as diferenças de potencial elétrico provocadas pela 

contração e relaxamento do músculo cardíaco por meio de eletrodos posicionados sobre a pele 

do paciente, em locais como peito, pulsos e tornozelos. A quantidade de eletrodos a serem 

posicionados pelo corpo pode variar de seis a dezoito, sendo seis o valor mínimo de eletrodos 

para que o sinal possa ser captado com qualidade de informação (MEDICALEXPO, 2014). 

 Devido ao posicionamento dos eletrodos no corpo, a atividade elétrica cardíaca é 

medida de diferentes ângulos, as chamadas derivações, sendo que, cada uma dessas diferenças 

de potencial que são medidas pelos eletrodos, constitui um canal do ECG. Os modelos mais 

comuns possuem 1, 3, 6 ou 12 canais (MEDICALEXPO, 2014). 

 Para a realização do exame, o número de eletrodos a serem utilizados no paciente 

depende da quantidade de canais disponíveis no eletrocardiógrafo. Geralmente são utilizados 

10 eletrodos (figura 13), dos quais quatro são periféricos e seis são precordiais. Os eletrodos 

periféricos são posicionados no paciente de acordo com suas cores (vermelho, amarelo, verde 

e preto), sendo respectivamente posicionados no braço direito, braço esquerdo, perna esquerda 

e perna direita, sendo que o eletrodo preto consiste na referência para as medições dos demais. 

Os eletrodos precordiais, por sua vez, são posicionados no tórax do paciente (MORSCH, 2018).  

 

 

Figura 12 - Eletrocardiógrafo Digital. 
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                  Fonte: UpnMed. Disponível em: <http://www.upnmed.com>. 

 Sabe-se que a garantia da precisão do diagnóstico depende da quantidade de eletrodos 

que o eletrocardiógrafo possui. Usualmente, os eletrocardiógrafos com 4 derivações são 

utilizados para avaliações mais simplificadas, que envolvam a medição do ritmo cardíaco e a 

análise das ondas P, complexo QRS e ondas T, sendo que o eletrodo da perna direita serve como 

referência de medição, enquanto os demais realizam a captação da atividade cardíaca 

(MEDICALEXPO, 2014). Em contrapartida, os eletrocardiógrafos com 12 derivações 

favorecem maior precisão no exame, filtrando ruídos existentes e permitindo análises mais 

específicas de partes da onda de ECG. 

2.7 Vantagens da Medição de ECG na Prática do Home Care 

 A prática da Telemedicina tem crescido significativamente nos últimos anos e ela traz 

inúmeras vantagens não somente ao paciente, mas também ao médico e até mesmo à instituição 

hospitalar. Segundo Morsch (2019), a implementação da Telemedicina Cardiológica acaba por 

possibilitar a troca de informações entre médicos da área, bem como a discussão de diagnósticos 

e casos clínicos entre os especialistas. 

 A implementação dos eletrodos no corpo do paciente e a execução da medição remota 

podem ser realizadas por qualquer profissional da área da saúde. Contudo, cabe exclusivamente 

ao médico realizar a análise e o diagnóstico do eletrocardiograma do paciente, ressaltando-se 

que a medição de sinais de ECG é válida para as técnicas de home care, uma vez que permite 

ao médico correlacionar sintomas do paciente com a sua situação cardíaca, podendo intervir de 

forma mais rápida. (MORSCH, 2019). 

Figura 13 - Tipos de Eletrodos. 
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 Segundo Marques (2005), dentre as vantagens dessa técnica estão a conveniência e o 

conforto garantido aos pacientes, a facilidade do acesso ao médico 24 horas por dia para 

atendimento e o acesso a especialistas da área e não somente de médicos clínicos gerais. 

 Já para os médicos, essa técnica acaba por permitir uma análise mais apurada, podendo 

atender o paciente a qualquer hora. Além disso, os hospitais também acabam por ter vantagens 

com essa técnica, uma vez que promove uma redução da ocupação dos leitos hospitalares, 

racionalizando os investimentos e reduzindo despesas (MARQUES, 2005). 

2.8 Filtros 

 Conforme apresentado, o sinal de ECG adquirido do paciente necessita passar por um 

processo de amplificação e filtragem, para que o médico seja capaz de realizar a análise e o 

diagnóstico. Isso ocorre devido à baixa amplitude do sinal que é captado a partir das derivações 

posicionadas no corpo do paciente, geralmente na faixa de 5 mV, de tal forma que é necessário 

que o sinal seja amplificado e sejam removidos os ruídos incidentes (SANTANA et al, 2017). 

 As interferências que acometem os sinais de ECG podem ser de origem fisiológicas, 

devido a contrações musculares e espasmos corporais, ou de origem ambiental, ocasionadas 

pela rede elétrica que alimenta o sistema. A aplicação de filtros visa minimizar esse problema, 

a fim de que os ruídos não prejudiquem o sinal de eletrocardiograma e consequentemente, a 

interpretação médica (YELSHYNA; COSTA, 2015). 

 Dentre os tipos de interferências possíveis de ocorrer, podem-se destacar três: as 

interferências de origem muscular, ocasionadas pela contração e relaxamento dos músculos 

corporais, incluindo o próprio coração; as inerentes ao próprio eletrodo, geradas devido à 

diferença de potencial que existe ao conectar o eletrodo à pele humana, podendo às vezes ser 

até maior que as tensões provocadas pelo coração; e as interferências de origem 

eletromagnética, que estão associadas aos campos eletromagnéticos gerados próximos ao corpo 

devido a aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo, as quais são captadas pelos eletrodos 

(MORSCH, 2019). 

 Em consonância com Carvalho (2016), os filtros consistem em circuitos cujo ganho de 

potência depende da frequência do sinal aplicado na entrada. A forma de implementação dos 

filtros determina a classificação dos mesmos, podendo ser filtros digitais (de resposta finita ou 

infinita quando submetidos a um impulso – FIR e IIR, respectivamente) quando implementados 

por software ou analógicos, quando da utilização de componentes eletrônicos.  

 Os filtros são projetados de modo a permitir a passagem de determinadas frequências 

pelos circuitos, atenuando as frequências que não correspondem aos valores buscados pelo 
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projetista, ou seja, a definição das bandas de filtragem deve ser baseada no espectro do sinal de 

interesse (YELSHYNA; COSTA, 2015). 

 As tipologias dos filtros analógicos passivos e ativos são apresentadas no Anexo A. 

2.9 Amplificadores de Instrumentação e Sinais de ECG 

 A explanação e conceituação sobre os amplificadores de instrumentação são 

apresentadas no Anexo B, destacando a necessidade da amplificação do sinal de ECG a fim de 

tornar possível a visualização e análise médica do sinal. 

 Segundou Coulon (2012), os sinais típicos de ECG possuem amplitudes que variam 

entre 0,1 mV até 5 mV e operam com baixas frequências, dependendo da aplicação do 

eletrocardiograma. Dentre as faixas de frequência apresentadas na tabela 2, a mais importante 

consiste na aplicação clínica. Isso se deve ao fato de que o eletrocardiógrafo de monitorização 

é utilizado apenas para unidades de terapias intensivas e atendimentos ambulatoriais, uma vez 

que a faixa de frequências é menor, o que garante a análise de perturbações de ritmo cardíaco 

(arritmias), ao invés de sutis mudanças na forma de onda, como apresentado no ECG clínico de 

rotina (TOMPKINS, 2000).  

 As faixas de frequência devem ser determinadas de forma a conter todos os 

componentes essenciais à caracterização do eletrocardiograma, abrangendo o espectro mais 

completo e adequado para a análise desejada pelo médico (YELSHYNA; COSTA, 2015). 

      Tabela 2 - Faixa de frequência de sinais de ECG. 

APLICAÇÃO DO ECG FAIXA DE FREQUÊNCIA 

Clínico 0,05 – 100 Hz 

Monitorização 0,5 – 50 Hz 

Batimento (Complexo QRS) 17 Hz 

      Fonte: Tompkins (2000) 

2.10 Conversor Analógico-Digital 

 Uma vez que o sinal é tratado, ou seja, amplificado e filtrado, é necessário que o sinal 

analógico seja convertido em digital, para poder ser processado. Os sinais analógicos são sinais 

contínuos os quais possuem infinitos valores de tensão (ou corrente) para cada intervalo de 

tempo, tornando impossível converter todos os valores para a forma digital, que tem se tornado 

a forma mais usual para leitura de dados (SILVA, 2016). 

 Estes conversores são aplicados para aproximar ao máximo o sinal convertido digital 

do sinal real analógico, com o uso de ferramentas matemáticas e eletrônicas capazes de 
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parametrizar as variações temporais, a fim de realizar a conversão mantendo a qualidade do 

sinal, muito embora algumas amostras analógicas não sejam convertidas (QUINTAS, 2015). 

 O processo de conversão A/D consiste no recebimento de um sinal analógico em tempo 

contínuo na entrada do conversor e que, após seu processamento, apresenta-se na saída um sinal 

digital em tempo discreto. Para que essa conversão seja realizada, é necessário definir a taxa de 

amostragem do sinal, ou seja, o número de vezes que o sinal analógico fornecido na entrada 

deve ser armazenado em função do tempo (SILVA, 2016). 

 O Teorema de Amostragem (também chamado de Teorema de Nyquist) consiste em 

uma técnica que relaciona os sinais de tempo contínuo e discreto, de forma a reconstruir o sinal 

a partir de um conjunto de amostras. Dadas essas amostras, é possível obter o sinal amostrado 

aplicando-se um trem de impulsos unitários periódicos espaçados em um intervalo de tempo 

(OPPENHEIM, 2010). 

 Para que isso seja possível e não haja perda na informação a ser transmitida, não pode 

ocorrer a sobreposição dos ciclos e, dessa maneira, a frequência de amostragem deve ser o 

dobro da frequência do sinal. A menor taxa necessária para preservar a informação é 

denominada Taxa de Nyquist e a Frequência de Nyquist é obtida dividindo-se pela metade a 

referida taxa (OPPENHEIM, 2010). 

 Após a etapa de amostragem do sinal, é necessário realizar a quantização das amostras, 

ou seja, deve-se quantificar as amplitudes dos sinais amostrados para que estes possam ser 

representados por meio de uma quantidade finita de bits (QUINTAS, 2015). 

 Para finalizar o processo de conversão, essas amostras quantizadas devem passar por 

um codificador, que as codifica em números binários, convertendo o sinal para digital. A figura 

14 apresenta o esquemático do conversor A/D. 

           

  

   

 

 

 

 

 

 

               

      Fonte: Adaptado de Quintas (2015) 

 

 

Figura 14 - Diagrama de blocos do conversor A/D. 
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2.11 Revisão de Literatura 

 Bonho (2006) propôs o projeto de um sistema microcontrolado para monitoramento de 

sinais de ECG pela internet, no qual, com o uso de um módulo portátil para aquisição do sinal 

de ECG, um microcontrolador e o software para acesso remoto às informações, foi possível 

exibir em tempo real o sinal via Bluetooth, por meio de encapsulamentos com Protocolos de 

Tempo Real (Real Time Protocol – RTP). No projeto, o autor ainda propôs a análise do tipo de 

protocolo mais viável para o envio da informação proposta. 

 Briese (2009) desenvolveu uma placa para aquisição e processamento de sinais 

biomédicos para análise dos melhores tipos de filtros para esses sinais, incluindo filtros passa- 

-baixas, passa-altas, passa-banda e rejeita banda de primeira e segunda ordem, bem como 

avaliou-se a utilização de filtros Butterworth, Chebyshev e Bessel. O projeto expôs o 

desenvolvimento de uma plataforma didática para ensino de Engenharia Biomédica, com o uso 

de microcontrolador para aquisição dos dados e conversão analógico/digital do sinal. 

 Outro projeto de referência foi realizado por Balotin (2012), que elaborou um sistema 

integrado para a análise quantitativa da repolarização cardíaca, abordando o uso de 

eletrocardiogramas de 12 derivações para detecção de cardiopatias, envolvendo o 

desenvolvimento do hardware e do software para a coleta do sinal de ECG. O protótipo conta 

com conversores A/D que trabalham com faixas de frequências entre 250 e 500 Hz. O autor 

optou por analisar os comportamentos das formas de onda obtidas, bem como os intervalos 

existentes nas ondas do eletrocardiograma, responsáveis pela determinação de cardiopatias. No 

projeto, o autor ainda realizou o teste do seu dispositivo em dez indivíduos, de modo a verificar 

e ratificar o sistema desenvolvido. 

 Adicionalmente, Toginho (2015) implementou um eletrocardiograma gerado por 

microcontrolador, uma vez que, por questões éticas e morais, não é recomendado o uso de 

humanos para testes de equipamentos médicos. Para tal, ele obteve as amostras de ECG para 

simulação dos sinais elétricos do coração por meio de um banco de dados alemão que 

disponibiliza essas informações, denominado Physikalisch-Techchnische Bundesanstalt (PTB). 

Esses sinais fornecidos passaram por um tratamento no software MATLAB®, de modo a gerar 

o sinal PWM (Pulse Width Modulation - Modulação de Largura de Pulso) que simula o 

funcionamento cardíaco. Além disso, o autor ainda simulou o sistema no software Proteus® 

para testar a eficiência do mesmo, obtendo resultados de ECG coerentes com a amostra original. 

 Fernandes (2017) elaborou um sistema de aquisição de sinais de eletrocardiograma com 

o auxílio do software LabVIEW®, utilizando uma plataforma de comunicação wi-fi pelo módulo 



37 
 

ESP8266. Esse projeto visou associar a Engenharia Biomédica com um conceito relativamente 

novo denominado Internet das Coisas (Internet of Things – IoT), permitindo o acesso a exames 

de forma portátil e remota. Nesse projeto, o autor ainda analisou a viabilidade do uso de filtros 

Butterworth e Chebyshev para a atenuação dos ruídos existentes no sinal. 

 No mesmo ano, Araújo (2017) propôs o desenvolvimento de um sistema portátil para 

aquisição, filtragem programável e visualização de sinais de ECG, visando adquirir os sinais de 

eletrocardiograma por meio de um hardware portátil, permitindo a visualização em tempo real 

do exame, além de possibilitar o estudo do médico quanto aos picos das ondas do ECG. Os 

sinais coletados do dispositivo foram filtrados digitalmente e exibiram, por meio de um visor 

de alta resolução, o resultado final já filtrado. O projeto utilizou a placa Beaglebone Black, que 

apresenta internamente conversores A/D, permitindo rodar sistemas operacionais e, segundo o 

autor, ainda permitiu que houvesse maior integração entre os eletrodos utilizados para captação 

dos dados e o software embarcado, permitindo que o protótipo final tivesse tamanho reduzido. 

 De modo a complementar as bibliografias da área, Silveira (2019) realizou um estudo 

comparativo da eficácia do uso de filtros digitais para a remoção de ruídos em sinais de 

eletrocardiograma. Em seu trabalho, o autor apresentou diversos tipos de filtros existentes para 

a filtragem de sinais de ECG, realizando a comparação de sua eficácia por meio de métricas de 

relação sinal-ruído e analisando as tensões de pico-a-pico, concluindo que o melhor filtro digital 

para essa implementação foi o Equiripple, que apresentou baixos valores de perda, em 

comparação aos outros modelos testados. 

Diante dos trabalhos mencionados, propõe-se o desenvolvimento de um 

eletrocardiógrafo para análise clínica do ciclo cardíaco, de modo a realizar a obtenção dos sinais 

vitais do paciente, a filtragem dos dados e o processamento para exibição do resultado do ECG 

de forma digital em um aplicativo móvel. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 Nesse capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento do trabalho proposto, embasando-se no referencial teórico, de modo a 

explanar as formas de desenvolvimento do eletrocardiógrafo portátil de três canais, 

descrevendo e especificando os componentes e processos relacionados. 

 Na figura 15 é possível visualizar o fluxograma dos procedimentos alusivos à 

metodologia, abordando as etapas de elaboração do eletrocardiógrafo proposto. Para tal, 

utilizou-se um simulador de sinais de eletrocardiograma, responsável por reproduzir as formas 

de onda do coração, as quais são amplificadas e filtradas para que o sinal possa tornar-se 

desprovido de ruídos elétricos, que podem provocar interpretações errôneas nos laudos 

médicos. Uma vez realizados esses procedimentos, o sinal passa por uma etapa de conversão 

A/D, que converte os sinais digitalmente, que posteriormente são processados e enviados ao 

aplicativo móvel. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.1 Simulador de Sinal de ECG 

 O sinal de eletrocardiograma utilizado para o desenvolvimento do eletrocardiógrafo foi 

gerado a partir de um simulador de sinal de ECG. O uso desse simulador justifica-se pelo fato 

de não haver necessidade da testagem em seres humanos para a captação dos sinais vitais, uma 

vez que esse trabalho possui unicamente caráter de validação de hipótese, sendo dispensáveis 

a análise e a interpretação médica do resultado de ECG obtido. 

 Os simuladores de eletrocardiogramas consistem em dispositivos cuja funcionalidade é 

simular as principais arritmias cardíacas e os artefatos de respiração. Além disso, também são 

utilizados para a manutenção preventiva e corretiva de eletrocardiógrafos hospitalares, de forma 

não só a garantir a calibração dos equipamentos utilizados com os pacientes, mas também 

verificar parâmetros e avaliar o desempenho dos mesmos. 

Figura 15 - Fluxograma da metodologia proposta para o desenvolvimento do eletrocardiógrafo. 
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 Esses simuladores podem apresentar de três a dez vias, ou seja, plugues de conexão, 

que podem ser utilizados para a conexão dos plugues banana, variando seu uso com a aplicação 

desejada. Outra especificação desse dispositivo é que possui sistema microprocessado, o que 

permite a geração de ondas de ECG com diferentes taxas de batimentos por minuto (bpm), além 

de ser capaz de produzir formas de ondas senoidais, quadradas e triangulares.  

 A figura 16 apresenta o modelo de simulador de sinal de ECG utilizado, fornecido pelo 

Hospital de Caridade de Erechim-RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 Amplificador de Instrumentação INA 128 

 A etapa de amplificação do sinal foi realizada com o auxílio do amplificador de 

instrumentação INA 128 da Texas Instruments. A justificativa para seu uso baseia-se no fato de 

que esse amplificador é largamente utilizado para instrumentação médica, uma vez que oferece 

excelente precisão no processo de amplificação. A figura 17 apresenta o esquema interno 

simplificado do dispositivo. 

Figura 16 - Simulador de ECG. 
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            Fonte: Texas Instruments (2019) 

 O esquema apresenta os três amplificadores existentes internamente com seus devidos 

resistores de ganho, de forma a garantir que esse tipo de amplificador de instrumentação possa 

ser implementado em projetos que necessitem de grandes faixas de largura de banda, mesmo 

com ganhos menores. 

 Quanto à configuração da pinagem, o INA 128 apresenta 8 pinos, conforme exibidos na 

figura 18, cujas funções estão apresentadas na tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Texas Instruments (2019) 

 

 

 

 

Figura 17 - Esquema simplificado INA 128. 

Figura 18 - Pinagem do INA 128. 
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Tabela 3 - Funções dos pinos do INA 128. 

PINO 
DESCRIÇÃO 

NOME NÚMERO 

REF 5 
Entrada de referência (deve ser conectado na 

baixa impedância ou ao terra) 

𝑹𝑮 1,8 Responsável pelo ganho do circuito 

𝑽− 4 Alimentação negativa 

𝑽+ 7 Alimentação positiva 

𝑽𝑰𝑵− 2 Entrada negativa 

𝑽𝑰𝑵+ 3 Entrada positiva 

𝑽𝑶 6 Saída 

 

Fonte: Texas Instruments (2019) 

  

 A tensão de alimentação máxima para esse dispositivo é de ± 18 V e a temperatura de 

operação varia de -40º C até 125º C. Além disso, outras características também são relevantes 

nesse dispositivo, conforme apresentadas: 

 

 Tensão mínima de offset: 50 µV; 

 Corrente de polarização de entrada: 5 nA; 

 Razão de Rejeição de Modo Comum (CMRR): 120 dB mínimo (para ganho G = 

100); 

 Corrente Quiescente: 700 µA; 

 Corrente mínima de offset: 1 nA; 

 Faixa de ganho: de 1 a 10.000 V/V; 

 Taxa de atenuação (slew rate): 4 V/µs. 

 

 A equação do ganho desse amplificador em especial está apresentada na equação (1), 

extraída da folha de dados com referido componente. 

 

𝐺 = 1 +  
50𝑘Ω

𝑅𝐺
                                                                       (1) 

  

 O ganho desse amplificador é dado em função do resistor externo 𝑅𝐺  conectado entre 

os pinos 1 e 8 do amplificador, que permite um ganho de até 10.000 vezes em relação ao sinal 

de entrada. 

 A equação (1) deste trabalho determina que o cálculo do ganho é baseado no resistor 

𝑅𝐺 , o qual foi estipulado em 480 Ω (obtido a partir de duas resistências em série de 240 Ω). 

Sendo assim, o ganho projetado para o amplificador foi de 105. 
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 Uma forma de implementação desse dispositivo para a amplificação de sinais de ECG 

está exibida na figura 19, conforme apresentado na folha de dados do próprio fabricante. 

Figura 19 - Amplificador de instrumentação INA 128 para aplicação em ECG. 

 Fonte: Adaptado de Texas Instruments (2019) 

3.3 Filtragem do Sinal 

 O sinal de eletrocardiograma gerado a partir do simulador necessita passar por uma 

etapa de filtragem após o procedimento de amplificação. Isso ocorre devido à quantidade de 

interferências existentes no sinal, que devem ser removidas a fim de tornar o sinal menos 

ruidoso. 

 Uma vez que o eletrocardiógrafo em questão possui aplicações clínicas, a sua faixa de 

frequências de atuação pode variar entre 0,05 Hz e 100 Hz, sendo necessário implementar os 

filtros recomendados para atenuar frequências fora dessa faixa, conforme haja necessidade. 

 A fim de garantir a atenuação de uma maior quantidade de ruídos incidentes no sinal, 

determinou-se que a frequência de atuação seria 0,5 Hz, a partir da qual projetou-se um Filtro 

Passa-Altas de segunda ordem, responsável por permitir a passagem de frequências acima desse 

valor. Para atenuar as frequências acima de 100 Hz, foi necessário utilizar um Filtro Passa-

Baixas também de segunda ordem, de modo a reduzir as influências dos ruídos elétricos, sinais 

corporais e influências externas no ECG resultante. Além disso, foi implementado um Filtro 

Notch, para filtrar possíveis interferências existentes na rede (60 Hz) e que poderiam vir a 

provocar ruídos no sinal de saída. 

 Os filtros implementados utilizam-se da topologia Sallen-Key, muito comum de ser 

utilizada devido à sua simplicidade, além de ter poucas restrições quanto a limitações na largura 

de banda dessa topologia, o que facilita implementações para uma maior faixa de frequências. 

A figura 20 apresenta a tipologia genérica desse tipo de filtro, no qual as impedâncias 
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apresentadas podem ser resistores ou capacitores, dependendo da configuração proposta. A 

topologia utilizada ainda permite que haja ganho no circuito, trocando-se o buffer por um 

amplificador não-inversor com ganho projetável. Para a implementação dos filtros, o 

amplificador utilizado foi o TL082 da Texas Instruments. 

 

 

 

 

 

 

        

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 A tabela 4 apresenta os componentes utilizados para a configuração dos filtros Passa-

Altas e Passa-Baixas utilizados, destacando as impedâncias Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5 e seu caráter 

resistivo ou capacitivo. 

 

Tabela 4 - Tipos de impedâncias para FPA e FPB. 

IMPEDÂNCIA FILTRO PASSA-BAIXAS FILTRO PASSA-ALTAS 

Z1 Resistor (R1) Capacitor (C1) 

Z2 Resistor (R2) Capacitor (C2) 

Z3 Capacitor (C1) Resistor (R1) 

Z4 Capacitor (C2) Resistor (R2) 

Z5 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Quanto aos dados técnicos do amplificador TL082, abaixo são apresentadas as 

características mais relevantes do componente: 

 Taxa de atenuação: 13 V/µs; 

 Corrente de polarização de entrada: 50 pA; 

 Largura de banda do ganho: 4 MHz; 

 Alta impedância de entrada: 10¹² Ω. 

Figura 20 - Tipologia genérica Sallen-Key. 
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 O projeto dos componentes dos filtros, sejam eles resistores ou capacitores, depende da 

parametrização da frequência de corte do filtro, ou seja, o valor de frequência de referência 

próximo ao qual será realizada a atenuação do sinal, dependendo da configuração de filtro 

utilizada. 

 Para os filtros de segunda ordem, a frequência de corte é determinada pela equação (2), 

em conformidade com Carvalho (2016). Usualmente, sabendo-se a frequência de corte 

desejada, determinam-se os capacitores comerciais a serem utilizados e calculam-se os valores 

dos resistores. 

𝑓𝐶 =  
1

2𝜋√𝑍1𝑍2𝑍3𝑍4

                                                                     (2) 

 Quanto às funções de transferências H(s) dos filtros, cuja função é representar a relação 

de saída por entrada no domínio da frequência, são determinadas conforme as equações (3) e 

(4) (CARVALHO, 2016). 

 Filtro Passa-Baixas 

𝐻(𝑠) =  
1

(𝐶1𝐶2𝑅1𝑅2)𝑠2 + 𝐶2(𝑅1 + 𝑅2)𝑠 + 1
                                      (3) 

 Filtro Passa-Altas 

𝐻(𝑠) =  
𝑠2

𝑠2 + 2𝜋 (
𝑓𝐶

𝑄 ) 𝑠 + (2𝜋𝑓𝐶)2 
                                                (4) 

 O termo 𝑄 representa o fator de qualidade e está associado ao formato da resposta do 

filtro, sendo que quanto maior for o valor de 𝑄, melhor será a capacidade do filtro de separar 

as frequências próximas a frequência de corte do filtro. Seu equacionamento está apresentado 

na equação (5), baseado em Carvalho (2016). 

𝑄 =  
√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

𝑅2(𝐶1 + 𝐶2)
                                                                  (5) 

 O projeto do Filtro Notch foi realizado utilizando-se a topologia Duplo T (figura 21), 

que permite que seja determinada a frequência de corte, bem como o fator de qualidade do 

sistema, representados, respectivamente, nas equações (6) e (7) (CARVALHO, 2016). Para essa 
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configuração, 𝑅1 =  𝑅2 = 2 ∗ 𝑅3 =  𝑅 e 𝐶1 =  𝐶2 =
𝐶3

2
= 𝐶. A função de transferência está 

apresentada na equação (8), em consonância com Carvalho (2016). 

𝑓𝐶 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                                              (6) 

𝑄 =  
𝑅𝐴+𝑅𝐵

4𝑅𝐴
                                                                            (7) 

𝐻(𝑠) =  
𝑠2 + (2𝜋𝑓𝐶)2 

𝑠2 + 2𝜋 (
𝑓𝐶

𝑄 ) 𝑠 + (2𝜋𝑓𝐶)2 
                                                    (8) 

 

 

 

 

 

          

         Fonte: Elaborado pelo autor 

 Quanto às limitações da largura de banda dos filtros, cabe ressaltar que para a topologia 

Sallen-Key, presume-se que a faixa de banda passante seja 10 vezes a frequência de corte do 

filtro, enquanto para a topologia Duplo T, a largura de banda provém da razão entre a frequência 

de corte do filtro pelo fator de qualidade 𝑄. 

3.4 Fonte de Alimentação  

 O eletrocardiógrafo proposto tem a finalidade de ser um equipamento portátil e, por 

esse motivo, a fonte de alimentação utilizada foi uma fonte chaveada de 15V. 

 Contudo, uma vez que o circuito demanda apenas 5V, foi necessário realizar a regulação 

de tensão do circuito com o auxílio dos componentes denominados LM7805 e LM7905, que 

permitem que seja fixada a tensão de saída no valor requerido pelo sistema. 

 A aplicação desses reguladores fez-se necessária, haja visto que todos os componentes 

implementados no circuito demandam tensão de +5V e -5V, incluindo o amplificador de 

Figura 21 - Topologia genérica Duplo T. 
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instrumentação, os amplificadores utilizados nos filtros projetados, além dos demais 

componentes que constituem o circuito. 

 A configuração de implementação do LM7805 para a regulação de tensão de +5V está 

exibida na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Adaptado de Texas Instruments (2016) 

 Analogamente ao LM7805, o LM7905 é responsável por garantir a tensão simétrica de 

-5V ao circuito. A figura 23 apresenta a configuração de implementação para esse regulador de 

tensão. 

 

 

 

 

 

   Fonte: Texas Instruments (2013) 

 

 Para que os circuitos implementados pudessem funcionar da maneira correta, com as 

tensões desejadas (-5V e +5V), foi necessário projetar a fonte de alimentação do sistema, que, 

por ser portátil, é alimentado por uma fonte chaveada de 15V.  

 Para a implementação prática da fonte de alimentação simétrica, responsável por 

converter a tensão contínua de 15V da entrada em +5V e -5V, tornou-se necessário implementar 

o uso de resistores de 100 Ω/5W em paralelo com os capacitores de entrada, de modo a forçar 

que a tensão sobre os capacitores fosse a mesma, atuando como um divisor de tensão, a fim de 

garantir que a saída fosse simétrica entre o LM7805 e o LM7905. Justifica-se a escolha do 

resistor de potência 5W, devido ao fato de que o sistema, com a posterior implementação do 

microcontrolador, necessitará suportar maiores correntes, garantindo-se assim que não haverá 

danos aos demais componentes do circuito. 

Figura 22 - Configuração para regulação de 

tensão com LM7805. 

Figura 23 - Configuração para regulação de tensão com 

LM7905. 
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3.5 Circuito de Offset 

 Os sinais de ECG usualmente apresentam uma parte no eixo negativo das tensões, o que 

não pode acontecer em se tratando de sinais que passam por etapas de microprocessamento, em 

virtude de que poderiam ocorrer problemas nos componentes caso tensões desse tipo atingissem 

os componentes. 

 Para tanto, optou-se por desenvolver um circuito de offset DC, de forma a promover o 

deslocamento do sinal gerado a partir do circuito de ECG apenas para valores positivos. Esse 

procedimento deve atentar-se, nesse caso, para que o sinal deslocado esteja entre a margem de 

0 a 5V, faixa de funcionamento e de leitura do processador utilizado. 

 O circuito de offset proposto está apresentado na figura 24 a seguir, o qual é constituído 

de amplificadores inversores que garantem o deslocamento do sinal, sem a perda de qualidade. 

Os amplificadores que foram utilizados para tal finalidade são os mesmos utilizados no restante 

do projeto: TL082. 

        Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.6 Transmissão dos Sinais via Bluetooth 

 As técnicas de envio de dados via Bluetooth têm se tornado cada vez mais comuns na 

vida moderna. Embora as tecnologias de internet sem fio (wi-fi) também tenham ganhado 

espaço, o Bluetooth por sua vez ainda consiste em uma forma viável de garantir a confiabilidade 

dos dados transmitidos, unidos à velocidade de transmissão. A desvantagem de sua 

implementação está apenas associada a limitação que existe na distância de envio das 

informações, promovendo apenas a transmissão de dados localmente. 

 Em um ambiente hospitalar, as redes wi-fi já estão carregadas, devido à necessidade de 

softwares de ponta que são utilizados para garantir o atendimento rápido e eficiente. A proposta 

Figura 24 - Circuito de Offset. 
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de implementação da transmissão dos sinais por meio de um módulo Bluetooth acaba por 

tornar-se completamente viável, pois permite que os dados sejam transmitidos com maior 

confiança e precisão, não utilizando conexão wi-fi para seu funcionamento. 

 Para a transmissão dos sinais gerados a partir do eletrocardiógrafo e, uma vez que se 

optou pela plataforma Arduino para tal transmissão, definiu-se que os dados seriam transferidos 

para o aplicativo com o auxílio do Módulo Bluetooth HC-05, uma das referências em 

transmissão de dados para Arduino. 

 Esse módulo possui protocolo Bluetooth 3.0, atuando com frequência de 2,4 GHz e 

podendo atuar no modo mestre ou escravo, dependendo da finalidade de aplicação. A faixa de 

tensão de alimentação pode variar de 3,6 a 6V e o consumo de corrente quando pareado é de 

35 mA, sendo que o alcance máximo suportado é 10 metros. 

 A figura 25 exibe o módulo utilizado para o pareamento com o aplicativo responsável 

pela aquisição e exibição dos dados do ECG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Fonte: Elaborado pelo autor 

3.7 Plataforma Microcontrolada Arduino UNO 

 Para realizar a comunicação entre o módulo Bluetooth e o sinal de ECG gerado a partir 

do eletrocardiógrafo, exige-se que haja uma plataforma microcontrolada que faça esse 

intermédio. 

 Para tal finalidade, optou-se pelo uso da plataforma Arduino UNO, em destaque pela 

facilidade do uso da Linguagem C/C++ para programação. Além disso, essa plataforma é 

compatível com o módulo HC-05, o que torna mais simplificada a conexão física dos 

hardwares, bem como dos softwares. 

 O Arduino UNO em questão é composto por um microcontrolador ATmega 328, 

responsável pelo processamento das informações ao longo de suas 14 portas de entrada/saída 

Figura 25 - Módulo Bluetooth HC-05. 
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digital e suas 6 entradas analógicas. A comunicação com o computador para a programação é 

realizada com o auxílio de uma porta serial que, por meio de um protocolo UART (Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter), envia os dados para a porta USB do computador via cabo, 

facilitando a programação da plataforma e permitindo a visualização dos dados em tempo real, 

diretamente na tela do computador. 

 Para que a conversão A/D ocorra no Arduino, é necessário que ocorram 13 pulsos de 

clock internos e, sendo assim, o valor de amostragem dos dados deve ser dividido pelos pulsos 

de clock, a fim de determinar a quantidade de amostras por segundo. Assumindo que o cristal 

do Arduino rode com frequência de 16 MHz e o seu prescaler (dispositivo redutor de 

frequência) seja 128, o clock fornecido ao Arduino é de 125 KHz, que dividido por 13 pulsos, 

resulta em 9600 amostras por segundo, explicitados por meio do comando Serial.begin(9600). 

 Quanto aos dados do microcontrolador, a conversão do ATmega 328 possui 10 bits de 

resolução, sendo possível converter os valores entre 0 e 1023, segundo dados do próprio 

fabricante. 

 Para que o Arduino pudesse realizar a leitura dos dados fornecidos pela placa de ECG, 

de forma a enviá-los para o módulo Bluetooth, foi necessário utilizar uma entrada analógica do 

dispositivo, responsável por captar o sinal de entrada. Ao ser inicializada a programação, uma 

das saídas digitais do Arduino passa a ter nível lógico alto e, conectado a ela, encontra-se um 

LED verde, implementado para indicar que o Arduino está ligado e seu código processando. 

 Além disso, tornou-se cabível realizar o mapeamento dos pontos lidos pela entrada 

analógica, uma vez que os valores são convertidos proporcionalmente entre 0 e 1023, devido à 

resolução de 10 bits. Contudo, para a exibição no aplicativo, apenas é possível exibir 8 bits e, 

por essa razão, mapearam-se os pontos de 0 a 255, permitindo que o ECG pudesse ser esboçado 

dentro da região delimitada no aplicativo. 

 Para a alimentação do Arduino, recomendam-se valores de tensão entre 7 a 12V, embora 

a placa aceite tensões de 6 a 20V. Para tanto, optou-se pela realização da mesma a partir da 

fonte simétrica de alimentação do eletrocardiógrafo, da qual obtém-se 7,5V, tomando como 

referência o ground do eletrocardiógrafo, alimentando-se diretamente a entrada 𝑉𝑖𝑛 do Arduino, 

enquanto a entrada 𝐺𝑁𝐷 é conectada ao mesmo referencial do eletrocardiógrafo. A figura 26 

apresenta a plataforma Arduino UNO que foi utilizada para o desenvolvimento do protótipo 

proposto. 
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        Fonte: Elaborado pelo autor 

3.8 Desenvolvimento do Aplicativo 

 Para o desenvolvimento do aplicativo responsável por permitir a visualização do exame 

de ECG, bem como para o cadastramento de laudos médicos, tornou-se necessário buscar por 

uma ferramenta desenvolvedora que pudesse contar com vários recursos para criação e edição 

de apps. 

 A plataforma MIT APP Inventor permite que, por meio de um código aberto, os usuários 

possam desenvolver aplicativos para o sistema operacional Android, com uma interface 

completamente intuitiva, onde o mentor do aplicativo arrasta e solta os ícones que deseja incluir, 

podendo configurá-los da maneira que achar mais conveniente, de acordo com a sua proposta 

de criação. 

 Essa aplicação permite que sejam criadas diversas telas para o aplicativo, além de contar 

com recursos para a interface do usuário, organização de ícones, inclusão de mídias, desenhos 

e animações, compartilhamento de dados em redes sociais, armazenamento de informações na 

plataforma, conectividade Bluetooth, dentre outros. Além disso, também é possível incluir 

extensões criadas por desenvolvedores da plataforma, que permitem a inclusão de uma gama 

maior de funcionalidades, como captação de printscreens, envio de e-mails, etc. A figura 27 

apresenta a interface de inicialização de projetos no MIT APP Inventor. 

 

 

Figura 26 - Arduino UNO. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.androidpro.com.br/blog/desenvolvimento-android/app-inventor/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Interface inicial do MIT APP Inventor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 A implementação da proposta de desenvolvimento de um eletrocardiógrafo portátil de 

3 canais consiste, basicamente, nas etapas de projeto do amplificador de instrumentação e dos 

filtros Passa-Altas, Notch e Passa-Baixas. Conforme já referenciado, o Filtro Passa-Altas tem 

por finalidade filtrar os ruídos de baixa frequência, como os sinais gerados pelas contrações 

musculares e pela respiração, enquanto o Filtro Passa-Baixas é responsável por atenuar as 

interferências eletromagnéticas de alta frequência. O Filtro Notch, por sua vez, é utilizado para 

atenuar ruídos da rede elétrica, já que o sistema é alimentado por uma fonte chaveada. A figura 

28 apresenta um esquema simplificado das etapas de implementação, seguida das devidas 

explanações e equacionamentos dos componentes utilizados.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para o circuito da fonte de alimentação, projetaram-se as saídas de tensões com auxílio 

dos reguladores de tensão LM7805 e LM7905, conforme apresentado na figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Figura 28 - Representação esquemática das etapas de implementação. 

Figura 29 - Circuito da fonte de alimentação. 
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 Uma vez determinado o projeto da alimentação simétrica dos componentes do circuito, 

passou-se para a etapa de implementação do amplificador de instrumentação. Cabe-se justificar 

que o amplificador INA 128, utilizado para a implementação prática do eletrocardiógrafo, não 

se encontra disponível na plataforma de simulação Proteus® Professional 8.0. Dessa forma, 

apenas determinou-se o equacionamento do ganho do circuito com base na equação fornecida 

pela folha de dados do componente referido.  

 A figura 30 exibe a configuração de implementação do INA 128. Já a forma correta de 

ligação dos eletrodos ao simulador de ECG deve obedecer a tabela 5. 

Tabela 5 - Posicionamento correto dos eletrodos no simulador de ECG. 

Eletrodo Posição de Conexão no Simulador de ECG 

Eletrodo 1 Braço Esquerdo (LA) 

Eletrodo 2 Braço Direito (RA) 

Eletrodo 3 Perna Esquerda (LL) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Conforme o esquema apresentado na figura 30, após a amplificação do sinal de ECG 

realizada pelo INA 128, foi necessário incluir um amplificador não-inversor com ganho de 3,07 

(projetado a partir dos resistores de 560 kΩ e 270 kΩ), de forma a garantir que o sinal de saída 

Figura 30 - Circuito do amplificador de instrumentação. 
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apresentasse uma amplificação maior do que a amplificação fornecida somente pelo 

amplificador de instrumentação, haja visto que, com a implementação posterior dos filtros, o 

sinal final teria sua amplitude reduzida, o que dificultaria a visualização da correta forma de 

onda.  

 Após a amplificação referida, o sinal deve ser filtrado com o auxílio de um Filtro Passa-

-Altas na frequência de 0,5 Hz, de modo a eliminar uma maior quantidade de interferências e 

garantir que o sinal apresente menos ruído.  

 Para a determinação dos componentes que garantem esse valor de frequência de corte, 

inicialmente estabeleceram-se os valores dos capacitores, sendo 𝐶1 = 𝐶2 =  4,7µ𝐹. Com isso, 

obtiveram-se o valor dos resistores conforme exibido na equação (9). 

𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 = 𝟔𝟖 𝒌Ω                                                             (9) 

  Dado que os componentes foram determinados, o circuito do Filtro Passa-Altas foi 

implementado no software Proteus® Professional 8.0, conforme apresentado na figura 31. A 

resposta em frequência do filtro encontra-se na figura 32, na qual é evidente que a partir da 

frequência de corte de 0,5 Hz, o sinal passa a ter sua magnitude aumentada (em decibéis), 

ratificando sua funcionalidade, ou seja, permitindo que ocorra a passagem do sinal. 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 Cabe destacar que para o filtro em questão foi projetado um ganho na conexão buffer 

existente, com a finalidade única e exclusiva de garantir que o sinal, devido à atenuação, não 

sofra perda de amplitude devido aos filtros implementados posteriormente ao Passa-Altas. O 

ganho projetado foi 2, obtido a partir de um resistor de 100 Ω entre os pinos 1 e 2 do TL082 e 

Figura 31 - Configuração do Filtro Passa-Altas. 



55 
 

outro resistor de 100 Ω entre o pino 2 e a referência do sistema. As simulações apresentadas 

não incluem o projeto do ganho do circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor 

 A partir disso, realizou-se a simulação do filtro a fim de comprovar que os valores 

abaixo da frequência de corte estavam sendo atenuados de forma correta. Contudo, como a 

frequência é muito baixa, o software não possui capacidade de simulação para apresentar com 

precisão a atenuação. Sendo assim, a figura 33 exibe a forma de onda obtida quando aplicado 

um sinal de entrada de 1V de tensão e 0,5 Hz de frequência, comprovando que o sinal se atenua 

na faixa de frequência projetada.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                   

           Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 33 - Forma de onda do Filtro Passa-Altas. 

Figura 32 - Resposta em frequência do Filtro Passa-Altas. 
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 A implementação prática do Filtro Passa-Altas está apresentada na figura 34. O sinal 

para a simulação foi gerado a partir do gerador de sinais Minipa® MFG4202, cujo sinal de 

entrada implementado foi de 1V e 0,5 Hz, sem considerar o ganho projetado para o circuito. As 

medições das amplitudes não estão apresentadas, pois o osciloscópio Tektronix® TBS1102 não 

apresenta resolução para leitura de valores tão baixos. As formas de onda apresentadas se 

assemelham muito com as formas de onda obtidas pela simulação computacional, 

demonstrando a eficiência do filtro projetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor 

 Após o Filtro Passa-Altas, projetou-se o Filtro Notch com base nas equações de 

definição. A frequência de rejeição foi fixada em 60 Hz e definiu-se, arbitrariamente o valor 

dos capacitores 𝐶1 = 𝐶2 =  100𝑛𝐹. Abaixo, apresenta-se o equacionamento (10) realizado 

para a determinação dos componentes do projeto. 

𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 = 𝟐𝟔, 𝟓 𝒌Ω                                                           (10) 

 A partir dos valores de 𝑅1, 𝑅2, 𝐶1 e 𝐶2, determinaram-se os componentes 𝑅3 = 13 𝑘Ω 

e 𝐶3 = 220𝑛𝐹, almejando-se buscar valores comerciais para a implementação prática. Os 

resistores 𝑅1 e 𝑅2 foram obtidos na prática a partir de um resistor de 22 kΩ e 4,7 kΩ. O circuito 

implementado e a resposta em frequência do filtro estão apresentadas nas figuras 35 e 36, 

respectivamente. Para esse filtro, a atenuação máxima em 60 Hz foi de -26 dB. 

Figura 34 - Implementação prática do FPA. 
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    Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 A figura 37 apresenta a resposta do filtro a uma entrada de 1V e 60 Hz implementada 

no software Proteus®. Os mesmos valores foram implementados no filtro montado em 

protoboard, comprovando que o sinal respondeu da maneira projetada, conforme exibido na 

figura 38, apenas apresentou menor atenuação em relação a simulação. Esse desvio no valor da 

atenuação decorre de que a implementação do filtro por meio do software é considerada ideal, 

situação que não ocorre na prática, onde diversos agentes externos podem provocar alterações 

na funcionalidade do filtro, como por exemplo, interferências, alterações nos componentes 

resistivos e capacitivos, bem como alterações do amplificador. 

 

Figura 35 - Configuração do Filtro Notch. 

Figura 36 - Resposta em frequência do Filtro Notch. 
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      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 Na sequência do Filtro Notch, foi necessário atenuar as possíveis frequências acima de 

100 Hz existentes no sinal. Esse processo foi realizado com o auxílio de um Filtro Passa-Baixas, 

que teve seu projeto de componentes similar ao realizado com o Filtro Passa-Altas, por meio 

da determinação dos valores de capacitores de forma arbitrária, obtendo-se os resistores 

necessários para que a frequência de corte ficasse em torno do valor almejado de 100 Hz. Os 

capacitores determinados foram 𝐶1 = 𝐶2 =  33𝑛𝐹.  

Figura 37 – Forma de onda do Filtro Notch. 

Figura 38 – Implementação prática do Filtro Notch. 
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 A equação (11) demonstra o equacionamento realizado para a determinação dos 

componentes do filtro. O circuito implementado no software Proteus® está apresentado na 

figura 39. 

𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 = 𝟒𝟖 𝒌Ω                                                              (11) 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para o Filtro Passa-Baixas também foi necessário, na etapa de implementação prática, 

substituir o buffer por um ganho no circuito, com a mesma finalidade: permitir que o sinal 

atenuado não tenha sua amplitude reduzida tão significativamente, para garantir sua 

visualização no osciloscópio. O ganho projetado foi 2, seguindo os mesmos procedimentos do 

Filtro Passa-Altas, apenas alterando para resistores de 10 kΩ para a realização do ganho.  

 A etapa apresentada após o filtro representa um amplificador não-inversor, que foi 

incluído no projeto a fim de garantir que o sinal de saída possa ser lido com clareza e desprovido 

de interferências no osciloscópio. O ganho projetado foi 11, obtido a partir dos resistores de 

100 kΩ e 10 kΩ. 

 Para esse filtro, também foi obtida a resposta em frequência, a qual comprova que o 

filtro projetado possui uma atenuação de -6 decibéis (dB) na frequência de corte, já que o filtro 

é de segunda ordem. A figura 40 reafirma que a partir do valor de corte o sinal passa a ter sua 

magnitude reduzida, em virtude da aplicabilidade do filtro, enquanto a figura 41 apresenta a 

resposta do filtro à simulação com um sinal de entrada de 1V e 100 Hz, comprovando a 

eficiência do filtro. 

Figura 39 - Configuração do Filtro Passa-Baixas. 
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        Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 A implementação prática do Filtro Passa-Baixas está apresentada na figura 42. O sinal 

para a simulação foi gerado a partir do gerador de sinais Minipa® MFG4202, conforme 

realizado anteriormente, implementando-se um sinal de entrada de 1V e 100 Hz. O sinal 

resultante não inclui o ganho projetado na conexão buffer e comprova a compatibilidade do 

filtro projetado com a prática. 

 

Figura 40 - Resposta em frequência do Filtro Passa-Baixas. 

Figura 41 – Forma de onda do Filtro Passa-Baixas. 
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               Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Uma vez comprovada a funcionalidade dos filtros, foi realizada a conexão dos circuitos 

seguindo a ordem: amplificador de instrumentação, amplificador não-inversor, Filtro Passa-

Altas, Filtro Notch, Filtro Passa-Baixas e amplificador não-inversor, o qual foi conectado ao 

osciloscópio Tektronix TBS-1102, 100 MHz – 2 canais.  

 O sinal dos eletrodos foi gerado pelo simulador de ECG e, após a amplificação e 

filtragem, obteve-se, por fim, o sinal de ECG resultante do processo, conforme exibido na figura 

43. É evidente que o sinal obtido está de acordo com o padrão de sinais de eletrocardiograma, 

evidenciando as ondas P e T e o Complexo QRS, coincidindo com a bibliografia apresentada, 

confirmando que o sinal de ECG é condizente com a literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Elaborado pelo autor 

 A amplitude do sinal está apresentada na figura 44, reafirmando que as amplificações 

do sinal ao longo do processo de tratamento do mesmo foram de grande importância, para que 

Figura 42 - Implementação prática do FPB. 

Figura 43 - Sinal de ECG. 
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o sinal pudesse ser amplificado sem ocorrer sua saturação e garantindo a perfeita visualização 

e interpretação do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 Com a obtenção do sinal de ECG a partir do circuito projetado, tornou-se necessário 

implementar um circuito para provocar o deslocamento do offset DC do sinal, visto que esse 

tipo de sinal, corriqueiramente, apresentar parte negativa de tensão, a qual não pode ser utilizada 

para fins de implementação em plataformas microcontroladas, que funcionam com a faixa de 

tensão de 0 a 5V, o que pode acarretar em danos aos componentes do microcontrolador. 

 Para tal, implementou-se um circuito de offset projetado a partir de amplificadores 

somadores inversores com a finalidade de deslocar o ECG para o eixo positivo de tensões, 

utilizando-se o amplificador TL082, bem como nas outras etapas anteriores de amplificação. 

 A figura 45 apresenta a configuração do circuito de offset desenvolvido. O primeiro 

amplificador utilizado tem por função realizar a soma do sinal proveniente do Filtro Passa-

Baixas com a tensão de 5V, a qual promove o deslocamento do sinal. Entretanto, como o 

amplificador foi implementado com sua configuração inversora, esse sinal está invertido em 

relação ao sinal de ECG convencional, o que exige a necessidade de outro amplificador inversor 

implementado na sequência, de modo a garantir que além de o sinal estar deslocado da maneira 

desejada, também seja novamente invertido para, dessa forma, posicionar-se de maneira correta 

para a visualização. 

Figura 44 - Amplitude do sinal de ECG. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para o projeto do circuito de offset, foram considerados os valores de resistores 

comerciais para atender a funcionalidade proposta, de forma a adequar da melhor maneira 

possível o sinal do ECG para as tensões positivas. 

 A figura 46 apresenta a comparação do sinal de ECG obtido sem a implementação do 

circuito de offset (em laranja) e com a implementação do mesmo (em azul). Nota-se que houve 

o deslocamento do sinal, restando apenas uma pequena porção do sinal no eixo negativo, o que 

não acarreta perdas no sinal de ECG e nem problemas no microcontrolador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 45 - Circuito de offset projetado. 

Figura 46 - Comparação do sinal de ECG sem offset (laranja) 

e com offset (azul). 
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 Com o circuito de offset implementado, passou-se para a etapa de confecção do layout 

da Placa de Circuito Impresso (PCI) com o auxílio do software Proteus® Professional 8.0. Para 

essa etapa, primou-se por posicionar os componentes capacitivos e resistivos o mais próximo 

do circuito integrado correspondente, de forma a reduzir a impedância das trilhas. O layout da 

placa está apresentado na figura 47. 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 A placa de circuito impresso foi produzida a partir de uma Fresa CNC, partindo-se dos 

arquivos Gerber gerados pelo próprio Proteus®. As dimensões da placa equivalem a 14 x 9 cm, 

e o resultado final está apresentado na figura 48. 

 

 

 

Figura 47 - Layout da placa de circuito impresso. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor 

 A partir da confecção da placa do circuito do eletrocardiógrafo, passou-se para a etapa 

de definição dos procedimentos de transmissão dos dados de ECG fornecidos pela placa para o 

aplicativo móvel. 

 Em virtude da segurança dos dados a serem transmitidos, bem como a confiabilidade 

dos mesmos, optou-se pela transmissão dos dados via Bluetooth, sincronizada com comandos 

geridos pela plataforma Arduino. Embora o envio de dados dessa maneira restrinja o usuário 

quanto à distância de funcionamento, esse recurso tornou a hipótese mais palpável, não havendo 

necessidade de criação ou locação de bancos de dados, o que poderia envolver custos inviáveis. 

 Além disso, na prática, a coleta do ECG pode ser realizada a uma distância de até 10 

metros do eletrocardiógrafo, garantindo que a conexão Bluetooth esteja pareada. Esse recurso 

permite também que o exame seja realizado em locais que não possuem acesso à internet, 

havendo apenas a necessidade da luz elétrica para o funcionamento do dispositivo. 

 Uma vez determinada a plataforma de transmissão dos dados, iniciou-se a etapa de 

desenvolvimento do aplicativo, em concomitância com o desenvolvimento da programação a 

ser implementada no Arduino Uno. 

 O desenvolvimento do aplicativo foi realizado na plataforma MIT APP Inventor e foi 

nomeado “ECG”. O aplicativo conta ao todo com sete telas de interação com o usuário, 

incluindo a tela de inicialização, de aquisição de ECG, de alteração de login, de alteração de 

senha, de visualizador de exames, de buscador de exames e de inserção de laudo. 

Figura 48 - Placa fresada do circuito do eletrocardiógrafo. 
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 Nessa plataforma, é possível desenvolver o aplicativo de duas formas paralelamente: na 

aba Designer, o criador consegue incluir todos os elementos estéticos do aplicativo, como 

botões, caixas de texto, imagens, deslizadores, dentre outros recursos; na aba Blocos, o 

idealizador cria a programação envolvida no aplicativo, por meio de blocos que, ao serem 

conectados, realizam a ação desejada. É possível que o criador acompanhe em tempo real as 

alterações que faz no aplicativo do próprio celular, conectando-o via internet com a plataforma. 

 A figura 49 a seguir apresenta o editor de blocos do aplicativo da tela inicial, 

demonstrando que a plataforma é bastante intuitiva e facilita a criação de apps. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 A seguir, serão apresentadas as telas do aplicativo desenvolvido, incluindo a descrição 

dos ícones existentes e expondo o funcionamento do app. A figura 50 demonstra a tela inicial 

do aplicativo ECG. 

Figura 49 - Tela inicial do app no editor de blocos. 
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      Fonte: Elaborado pelo autor 

 Nessa tela inicial, o usuário pode cadastrar seu login e senha, além de poder alterá-los, 

se julgar necessário. O ícone de reset foi implementado como uma forma de apagar todos os 

dados armazenados no aplicativo, inclusive o cadastro realizado. Cabe ressaltar que cada celular 

permite o acesso a uma única conta e não é possível acessar a mesma conta em outro dispositivo, 

sendo cada cadastro único e exclusivo do aparelho. 

 Ao clicar na imagem, que é idêntica ao ícone do aplicativo, são exibidas informações 

sobre o funcionamento do app. A seguinte mensagem é exibida: “ Em seu primeiro acesso, 

será necessário realizar um cadastro com login e senha, os quais serão utilizados para você 

poder acessar sua conta no aplicativo. Uma vez criada a conta, você será redirecionado a 

página de captação do sinal do ECG, sendo necessário que sempre seja inserido o nome do 

paciente o qual o exame está sendo realizado. Posteriormente, deverá ser feita a conexão ao 

Bluetooth do Eletrocardiógrafo, que captará o sinal 3 vezes, onde, a qualquer momento, pode-

-se salvar o exame que for julgado necessário. Esse exame será arquivado com o nome do 

paciente. A partir disso, o médico poderá incluir o Laudo Médico, se necessário, e ainda enviá-

-lo por e-mail. Os LEDS indicativos verdes representam o funcionamento do eletrocardiógrafo 
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Login 
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Senha 

Área para cadastrar 

e digitar Login e 

Senha 

Ao clicar, são 

exibidas informações 

e instruções sobre o 

app 

 

Reset de todas as 

informações 

armazenadas no 

app 

Figura 50 - Tela inicial. 
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e do microprocessador, enquanto o LED azul representa que a conexão do Bluetooth foi 

realizada com êxito. Caso o aplicativo não responda da forma esperada, solicita-se que o 

mesmo seja fechado e aberto novamente, para que as configurações sejam reiniciadas. ” 

 A figura 51 apresenta a tela de aquisição de ECG, destacando as explanações sobre os 

ícones.  Nessa tela é coletado o ECG do paciente a partir do momento em que a conexão do 

Bluetooth é estabelecida. Ao inicializar a tela, o usuário deve inserir o nome do paciente que 

está realizando o exame, sendo que o nome do mesmo será utilizado para armazenar o arquivo 

no bloco TinyDB do MIT APP Inventor. Esse bloco é responsável por armazenar informações 

que podem ser acessadas a qualquer momento por qualquer tela do aplicativo. 

 Uma vez inserido o nome do paciente, o usuário clica em Bluetooth e serão exibidas as 

conexões disponíveis, conforme apresentado na figura 52. Após a seleção, será iniciada a coleta 

do ECG, cabendo ao usuário do aplicativo optar pelo momento para salvar o exame, apenas 

precisando clicar em Salvar Exame. Quando isso for realizado, o aplicativo aguardará até que 

toda a tela esteja preenchida com o ECG para armazenar o arquivo. Além de o arquivo ser 

armazenado no próprio aplicativo, também é feito seu download automático para a galeria do 

celular, para que posteriormente, o mesmo possa ser enviado via e-mail. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 51 - Tela de aquisição do ECG. 
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            Fonte: Elaborado pelo autor 

 O sinal de ECG exibido na tela do aplicativo é esboçado ponto a ponto, à medida que 

os dados são recebidos pelo Bluetooth. É importante ressaltar que para o envio dos dados de 

ECG lidos pelo Arduino UNO, utilizou-se o comando Serial.println(), sendo que esse recurso 

envia os dados pela porta serial (TX e RX) como texto ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange), ou seja, os valores de tensão compreendidos entre 0 e 5V são 

representados entre números de 0 a 255, e cada um desses dígitos é representado pelo seu 

equivalente caractere ASCII.  

 Sendo assim, para cada número enviado pelo Bluetooth, o mesmo é convertido em 5 

bytes, sendo que o aplicativo deve ler os 5 bytes correspondentes ao número, convertê-lo em 

texto e depois plotá-lo na tela do ECG. De forma geral, a conversão dos números segue a tabela 

ASCII, podendo ser tomado como exemplo o número 255, que ao ser enviado, equivale aos 

seguintes 5 bytes: “50 53 53 10 13”. O valor ASCII 13 representa o retorno de carruagem e o 

ASCII 10 um caractere de nova linha. O aplicativo recebe esses valores e os converte em texto, 

plotando o ponto em uma tela configurada para 255 pixels de altura, sendo que o valor ASCII 

13 foi configurado como byte delimitador, ou seja, toda vez que o app receber esse valor, o 

mesmo compreende que recebeu toda quantidade de bytes necessários para compor o número. 

Seleção da 

conexão Bluetooth 

correspondente ao 

módulo HC-05 

Figura 52 - Tela de seleção da conexão 

Bluetooth. 
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 À medida em que os pontos são plotados, a imagem do exame de ECG toma forma e 

preenche a tela do celular, conforme exibido na figura 53. Observa-se que o sinal de ECG 

plotado condiz com as bibliografias apresentadas, destacando-se os pontos principais do ECG: 

a onda P, o complexo QRS e a onda T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

            Fonte: Elaborado pelo autor 

 Após ser preenchida três vezes essa tela, o aplicativo realiza a desconexão do Bluetooth, 

exibindo a mensagem para que o usuário realize a reconexão após o desligamento do LED azul 

implementado junto ao módulo Bluetooth, que serve para indicar que a conexão foi realizada 

com sucesso. A figura 54 apresenta a notificação que é exibida no app no momento em que se 

finaliza a aquisição do ECG. 

 

 

 

 

                       

           Fonte: Elaborado pelo autor   
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Figura 53 - Aquisição do ECG. 

Figura 54 - Notificação indicando 

o final da aquisição do ECG. 
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 Ao ser finalizada a coleta do ECG, o usuário do aplicativo pode conferir todos os 

exames salvos no ícone Acessar Galeria, observando-se que cada exame é salvo com o nome 

do respectivo paciente a quem pertence. A figura 55 apresenta a lista que é exibida quando o 

ícone é tocado. Cabe ressaltar que o aplicativo permite que sejam salvos mais de 100 exames 

sem a necessidade de que o histórico de itens salvos seja limpado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor 

 Após a escolha do nome do paciente, o usuário do aplicativo é redirecionado a tela 

Visualizador, onde é possível que reveja o exame realizado, com a opção de ampliá-lo e reduzi-

-lo, para melhor análise, por meio de um redimensionamento da imagem na tela, conforme 

apresentado na figura 56. Ao clicar-se para ampliar, o texto do botão altera-se para “reduzir” e 

permite que a imagem volte ao seu tamanho original. Além disso, essa tela conta com o ícone 

para Laudo Médico, que é responsável pelo redirecionamento para outra tela da aplicação, onde 

é possível inserir ou editar o laudo médico do paciente. 

 

 

Seleção do paciente 

o qual deseja-se 

visualizar o exame 

Figura 55 - Tela de seleção de exames salvos. 
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            Fonte: Elaborado pelo autor 

 Caso opte por inserir o laudo médico, o usuário será redirecionado à tela designada para 

tal função, onde deverá inserir os seguintes dados: o nome do paciente, idêntico ao nome salvo 

no exame; a data de nascimento e o parecer médico acerca do exame. Nessa tela, existem ainda 

três botões de interação com o usuário, sendo possível Salvar Laudo, Enviar Laudo e Ver 

Laudos. 

 O ícone Salvar Laudo é responsável por salvar o texto digitado no TinyDB, sendo que 

esse texto é salvo com o rótulo igual ao nome do paciente, ou seja, o nome do paciente é 

equivalente ao nome da variável que armazena os seus dados, tornando mais fácil sua 

identificação no aplicativo. 

 Já o ícone Enviar Laudo foi implementado como uma forma de o usuário ter a opção de 

enviar por e-mail o parecer médico prescrito. Automaticamente ao ser clicado, o e-mail já está 

parcialmente preenchido com o laudo médico, cabendo ao usuário apenas inserir o destinatário 

e anexar a imagem do exame previamente salva na galeria do celular com o nome do paciente, 

complementando o e-mail. A extensão do MIT APP Inventor utilizada para permitir o envio do 

e-mail é limitada quanto a inclusão dos anexos, justificando-se assim a necessidade de que a 
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redução do 
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visualizado 

Ícone 

Voltar 

Ícone para 
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Figura 56 - Tela de visualização do ECG. 
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foto seja salva na galeria do celular, muito embora possam haver conflitos no aplicativo em 

caso de coincidência de nomes arquivados. Como solução para isso, aponta-se que o 

profissional da saúde que realiza o exame pode incluir no nome a data de nascimento, ou ainda 

algum código de cadastro interno que identifique o paciente. 

 A opção Ver Laudos permite ao usuário que selecione em uma lista o paciente do qual 

deseja-se visualizar o laudo e o mesmo é exibido na própria tela, podendo editá-lo e novamente 

salvá-lo, sem necessidade de reescrevê-lo. 

 A figura 57 apresenta a tela de inserção de laudo médico com seus respectivos ícones e 

descrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

 Retomando a figura 51, existe ainda o botão Buscar, que foi implementado com a 

funcionalidade de reunir em uma única tela o exame de ECG e o laudo inserido pelo 

profissional, para facilitar a visualização de todos os dados de uma única vez. 

 Em suma, ao clicar em Buscar, o aplicativo exibe uma lista contendo o nome de todos 

os pacientes que possuem exames salvos e, a partir daí, ao ser selecionado o paciente, busca-se 

nos arquivos de memória pré-determinados a imagem e o laudo correspondentes ao paciente e 
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Figura 57 - Tela para inserção do laudo 

médico. 
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esses dados são exibidos de forma integral na tela. É importante ressaltar que o laudo médico 

não possui limite de caracteres, sendo que a tela de exibição se ajusta para exibi-lo em sua 

totalidade, permitindo a rolagem da tela para a completa visualização. 

 A figura 58 exibe a tela de busca citada, apresentando o exame de ECG e o laudo que 

foram cadastrados para o paciente. 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 Além de todos os recursos oferecidos pelo aplicativo, ainda foram desenvolvidas as 

opções de alteração de login e senha cadastrados, permitindo ao usuário que realize essas 

alterações conforme desejado e caso necessário. Para o desenvolvimento desse recurso, foram 

incluídos dois botões na tela inicial da aplicação, sendo um responsável por Alterar Login e 

outro por Alterar Senha. 

 Toda a programação dessas configurações, bem como de todas as outras telas da 

aplicação foram desenvolvidas a partir dos blocos disponibilizados na plataforma MIT APP 

Inventor, criando-se lógicas de programação com o intuito de garantir o funcionamento correto 

e com segurança do controle de acesso ao aplicativo. 
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Figura 58 - Tela de visualização do exame e do 

laudo. 
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 A figura 59 exibe a tela de alteração de login, na qual permite-se que o usuário altere o 

seu login de acesso atual por outro de sua escolha. Para que a alteração seja concluída com 

êxito, é necessário que o usuário inicialmente digite seu login atual. A programação 

desenvolvida verifica se o mesmo coincide com o login cadastrado e, em caso afirmativo, ativa 

a caixa de texto para preenchimento do novo login. Caso o usuário digitado não esteja 

cadastrado, é exibida uma mensagem indicando que o usuário não foi encontrado, não sendo 

ativada a caixa de texto, impedindo quaisquer alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

 Já para a alteração de senha, o usuário deve inicialmente inserir seu nome de usuário e 

confirmar. Caso o mesmo seja encontrado no armazenamento do aplicativo, a caixa de senha 

para a digitação da senha atual é ativada, permitindo que a senha seja digitada. Ao clicar para 

confirmar a senha atual, o aplicativo busca em seu armazenamento se a senha digitada 

corresponde à senha que foi cadastrada para o usuário em questão e, em caso afirmativo, ativa-

-se a caixa de senha para que a nova senha seja digitada. Uma vez preenchidos todos os campos 

da forma correta, o usuário clica em Confirmar e finaliza a alteração da senha. Caso haja alguma 

divergência no login ou senha atuais digitados, a nova senha não pode ser cadastrada. 
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Figura 59 - Tela de alteração de login. 
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 A tela de alteração de senha está apresentada na figura 60, destacando-se todos os botões 

presentes na tela, incluindo a explanação de suas funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Fonte: Elaborado pelo autor 

 Paralelamente ao desenvolvimento do aplicativo, também foi necessário desenvolver a 

programação do código em linguagem C/C++ para a plataforma Arduino, sendo responsável 

pela interpretação e pelo envio dos dados. 

 A partir da leitura do sinal da porta analógica, implementou-se um filtro média móvel, 

cuja função está relacionada à redução de ruídos, mantendo as transições mais agudas, mas 

evitando pequenas variações do sinal. Para que o sinal filtrado obtivesse a melhor qualidade 

possível, a análise da quantidade de pontos da média móvel foi determinada por experimentação 

prática, por meio da análise visual do sinal de saída, almejando-se buscar o sinal mais limpo 

possível, sem perder suas características. Para tanto, foram utilizadas 8 amostras para cada 

ponto da média móvel. O código desenvolvido para a janela do filtro implementado está exibido 

a seguir (figura 61). 
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Figura 60 - Tela de alteração de senha. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 O sinal filtrado é então enviado para os pinos responsáveis pelo envio da porta serial 

(TX e RX), os quais estão conectados aos pinos homônimos do módulo Bluetooth. É importante 

frisar que o módulo atua com a configuração mestre, sendo capaz de estabelecer comunicação 

com outros dispositivos e de enviar informações. O envio das informações é feito pelo pino TX 

do Arduino, que é conectado na entrada RX do módulo Bluetooth, enquanto o pino RX do 

microcontrolador está conectado ao TX do módulo. 

 Embora somente sejam enviadas informações para o módulo Bluetooth, não havendo 

informações enviadas do módulo para o Arduino, a conexão do pino RX do microcontrolador 

com o pino TX do módulo é obrigatória para garantir que não ocorram problemas no envio do 

sinal entre as plataformas. 

 Uma vez desenvolvida a programação, projetou-se então uma placa para acoplar os 

componentes de envio das informações e os LEDs indicativos. Para tanto, utilizou-se uma placa 

de circuito impresso tipo ilha, na qual as conexões podem ser feitas de forma independente.  

Nessa placa, foram incluídas as alimentações para o módulo Bluetooth e para os LEDs, sendo 

dois verdes, indicando que a placa de ECG está funcionando e que o Arduino está com sua 

rotina de programação de acordo com o projetado, além de um LED azul, cuja função é indicar 

que a conexão Bluetooth foi realizada. A placa desenvolvida está exibida na figura 62. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Filtro média móvel digital. 
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               Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para poder agrupar todos os componentes de forma a obter um dispositivo portátil, 

optou-se por projetar uma caixa de acondicionamento para armazenar as placas, de modo a 

permitir a ventilação dos componentes, além de possibilitar a fixação dos conectores, chaves e 

LEDs. 

 O projeto da caixa de acondicionamento foi realizado no software NX® 8.5 da Siemens, 

uma plataforma para criação de projetos em 3D, os quais podem ser utilizados para instruir 

impressoras 3D e permitir a impressão de peças nessas impressoras. 

 A confecção da caixa visou buscar a melhor otimização para o posicionamento dos 

componentes e placas, de forma a melhor ocupar o espaço dimensional do acondicionamento, 

a fim de garantir o menor tamanho possível para ela. As dimensões finais da caixa foram 176 

(largura) x 186 (comprimento) x 68 (altura) mm. A figura 63 apresenta o projeto da caixa de 

acondicionamento, enquanto a figura 64 exibe a caixa impressa em material polimérico preto 

por uma impressora 3D, incluindo os adesivos que foram projetados para indicar os LEDs e as 

conexões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 62 - Placa com o módulo Bluetooth para 

conexão ao Arduino. 

Figura 63 - Projeto da caixa realizado no software NX® 8.5. 
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                        Fonte: Elaborado pelo autor 

 Após a elaboração e finalização do projeto da caixa de acondicionamento para os 

componentes, posicionaram-se as placas e os LEDs de acordo com o projeto realizado e partiu-

-se para os testes finais do eletrocardiógrafo. A configuração interna da caixa está apresentada 

na figura 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 64 - Caixa de acondicionamento feita em 

impressão 3D para armazenamento das placas. 

Figura 65 - Finalização da montagem da caixa de 

acondicionamento para testes finais. 
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 Na etapa de testes e validação do aplicativo, foram realizadas quatro coletas de ECG 

para verificação do pleno funcionamento do app, bem como garantir que o sinal de 

eletrocardiograma coincidia com o que foi proposto. A figura 66 exibe as coletas de teste 

realizadas, enquanto a figura 67 exibe, a título de comparação, o sinal convertido digitalmente 

na plataforma Arduino, por meio do Serial Plotter (tela de exibição em tempo real da porta 

serial do Arduino), visivelmente comprovando a similaridade com os sinais coletados. 

 As coletas realizadas estão de acordo com as bibliografias pesquisadas, ratificando que 

a implementação proposta garantiu que o sinal de ECG fosse mantido coerente desde as etapas 

de tratamento do sinal, até a etapa final de transmissão do sinal e exibição do mesmo no 

aplicativo “ECG” desenvolvido. 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 66 - Coletas de ECG para testagem do aplicativo. 

Figura 67 - ECG exibido no Serial Plotter do Arduino. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

 Os estudos e experimentos na área da saúde têm aumentado nos últimos anos, frutos do 

desenvolvimento tecnológico e dos incentivos em pesquisa no mundo todo, sempre 

promovendo a busca por formas de garantir o acesso da população aos serviços hospitalares, 

com qualidade no atendimento e no diagnóstico. 

 Esse trabalho, por sua vez, objetivou desenvolver um eletrocardiógrafo portátil de três 

canais para aquisição e transmissão de sinais de ECG via aplicativo móvel, com a finalidade de 

correlacionar as áreas de Engenharia Elétrica e Biomédica, por meio do desenvolvimento de 

um equipamento de grande utilidade em hospitais e serviços de saúde. 

 Os sinais biomédicos gerados pelo corpo são, usualmente, difíceis de serem tratados, 

uma vez que possuem baixas amplitudes, grande presença de ruídos, além de variarem de 

paciente a paciente. Para tanto, o trabalho propôs a criação de um eletrocardiógrafo baseado em 

três etapas: amplificação, filtragem e conversão analógico/digital, conforme referenciado nas 

literaturas específicas da área. 

 Esse procedimento demandou a compreensão de conceitos básicos e aprofundados 

sobre o funcionamento do sistema cardíaco, as partes do coração e os sinais gerados por ele, 

bem como o estudo acerca das formas de ondas geradas e sua interpretação em 

eletrocardiogramas, por meio da revisão bibliográfica, que atuou como agente balizador para o 

desenvolvimento conseguinte do trabalho. 

 A amplificação do sinal foi realizada com o auxílio do amplificador de instrumentação 

INA 128 para promover a adequação do sinal gerado pelo simulador de ECG, a fim de garantir 

que o mesmo pudesse ser visualizado com maior amplitude. Em contrapartida, a etapa de 

filtragem, projetada com o auxílio dos filtros Passa-Altas, Notch e Passa-Baixas, é útil para 

eliminar os ruídos provenientes das contrações musculares, interferências eletromagnéticas, 

bem como os ruídos inerentes ao coração.  

 Esses procedimentos garantiram que o sinal de saída obtido após todos os passos de 

desenvolvimento se apresentasse de forma consistente, com qualidade e nitidez, sendo muito 

similar a eletrocardiogramas obtidos digitalmente. 

 Todas as etapas de desenvolvimento inicial foram simuladas com auxílio do software 

Proteus®, que viabilizou a comparação entre os sinais simulados e a prática em bancada, 

reafirmando a similaridade dos dados de simulação com a aquisição prática de seus 

comportamentos. 
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 Indubitavelmente, todo o projeto inicial convergiu para o resultado pressuposto, 

comprovando que as etapas de amplificação e filtragem do sinal foram projetadas de maneira 

assertiva, garantindo que o sinal obtido na saída se apresentasse de forma congruente, 

reafirmando que todos os processos implementados foram de grande valia para que esse 

resultado parcial pudesse ser obtido. 

 Uma vez obtidos os resultados satisfatórios na etapa de amplificação e filtragem do 

sinal, passou-se para a etapa de desenvolvimento do layout da placa de circuito impresso para 

otimizar o circuito anteriormente implementado em protoboard. A posteriori, iniciou-se a etapa 

de conversão A/D, realizada com auxílio da plataforma Arduino, em concomitância com o 

desenvolvimento do aplicativo por meio do MIT APP Inventor.  

 O aplicativo foi desenvolvido de forma a permitir a fácil interação do usuário com a 

interface e, sobretudo, garantir que o sinal de ECG coletado e exibido possua coerência com as 

literaturas específicas da área de Cardiologia, bem como garantindo que o profissional possa 

realizar o exame de forma intuitiva, rápida e com precisão. 

 O desenvolvimento da caixa de acondicionamento para envolver todos os componentes 

do eletrocardiógrafo facilitou a integração de todos os sistemas, garantindo que o mesmo seja 

portátil e de fácil manuseio.  

 Todo o desenvolvimento do eletrocardiógrafo, desde suas etapas iniciais até a 

finalização, primou pela qualidade do sinal apresentado, sempre objetivando garantir que o 

ECG fosse o mais fiel possível aos sinais encontrados na prática médica. Almejou-se que a 

plataforma do aplicativo “ECG” fosse desenvolvida de forma intuitiva, com uma interface de 

fácil interação, de modo a garantir os mais diversos recursos e funcionalidades aos profissionais 

de saúde, promovendo comodidade na execução do exame e também segurança ao paciente. 

 Cabe-se ainda ressaltar que o trabalho foi desenvolvido em um período atípico em 

âmbito mundial, onde a pandemia do COVID-19 acabou por dificultar o acesso de pacientes de 

grupos de risco a médicos das mais diversas especialidades e, frente a isso, notou-se um grande 

aumento na prática da Telemedicina, que se aliou aos médicos e pacientes como uma forma de 

agente facilitador para a manutenção da saúde das pessoas. 

 Sendo assim, as técnicas de home care acabaram por se tornar convenientes e 

confortáveis aos pacientes, haja visto que seu acesso aos médicos pode ser realizado 24 horas 

por dia, além de contar com o atendimento de médicos especializados. 
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5.1 Perspectivas para continuação do trabalho 

 Para a continuação do trabalho, sugere-se a abordagem dos seguintes tópicos: 

 Substituição do microcontrolador por uma plataforma ESP ou mais atual; 

 Redução do tamanho do protótipo; 

 Exibição dos batimentos cardíacos do paciente, com possibilidade de selecionar a 

visualização de uma onda específica; 

 Melhorias no aplicativo e disponibilização da plataforma para o sistema operacional 

iOS; 

 Substituição do uso do Bluetooth por wi-fi para a transmissão dos dados, com o 

armazenamento das informações em bancos de dados; 

 Disponibilidade para logar a mesma conta em dispositivos diferentes. 
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ANEXO A - Filtros 

 

 

A.1 Filtros Analógicos 

 

 Os filtros analógicos são projetados com o uso de componentes eletrônicos e 

classificam-se em: filtros passivos e filtros ativos. 

 Os filtros passivos constituem-se de filtros implementados com o uso de componentes 

passivos, sendo eles indutores, capacitores e resistores. Para essa configuração, o ganho 

máximo de amplificação corresponde à unidade, não podendo fornecer amplificações 

significativas. Além disso, a aplicação desses filtros torna-se inviável para circuitos com baixas 

frequências, devido à exigência de indutores muito grandes (CARVALHO, 2016). 

 Em contrapartida, os filtros ativos fornecem ganhos superiores à unidade, podendo ser 

projetados a partir dos componentes utilizados juntamente com o amplificador operacional, 

responsável pela amplificação dos sinais para essa configuração de filtro. Uma vez que o ganho 

de tensão depende da frequência do sinal de entrada que está sendo filtrado, é necessário que 

se utilizem componentes com comportamentos dependentes da frequência e, sendo assim, 

tornou-se muito comum a utilização de capacitores e amplificadores operacionais para a 

constituição de filtros ativos (CARVALHO, 2016). 

 A utilização de filtros ativos apresenta uma série de vantagens frente aos filtros passivos 

como, por exemplo, a eliminação do uso de indutores, que para atenuação de baixas frequências 

acabam sendo componentes caros, pesados e volumosos; a facilidade no projeto de filtros 

complexos a partir do uso de filtros simples conectados em cascata; maior flexibilidade de 

projeto; possibilidade de grande amplificação do sinal de entrada, especialmente para 

aplicações que apresentam níveis de tensão muito baixos. (PERTENCE, 2015). 

 Essa tipologia de filtro tem se tornado cada vez mais usual em aplicações no campo da 

Eletrônica, sobretudo nas áreas de Biomedicina, onde trabalha-se com baixas frequências e 

baixos níveis de tensão de entrada, exigindo amplificações para que o sinal possa ser analisado 

de forma precisa. 

 Os filtros ativos podem ser classificados de acordo com a sua resposta em frequência, 

podendo ser passa-baixas (FPB), passa-altas (FPA), passa-faixa (FPF) e rejeita-faixa (FRF), 

relacionando o módulo do ganho de tensão do filtro |𝐻(𝑗𝜔)|, o ganho máximo do filtro K e a 

frequência, sendo essa apresentada no eixo das abcissas. 
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 Os Filtros Passa-Baixas só permitem a passagem de frequências abaixo da frequência 

de corte 𝑓𝐶 , sendo atenuadas as frequências maiores do que essa. A figura 68 apresenta a curva 

de resposta do filtro, relacionando o ganho do filtro com a frequência do sinal aplicado 

(PERTENCE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Pertence (2015) 

 

 Os Filtros Passa-Altas (FPA) apresentam o comportamento inverso aos FPB, ou seja, 

permitem a passagem de frequências acima da frequência de corte 𝑓𝐶  e atenuam frequências 

abaixo disso, conforme exibido na figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Pertence (2015) 

 

Figura 68 - Resposta em frequência do Filtro Passa-Baixas. 

Figura 69 - Resposta em frequência do Filtro Passa-Altas. 
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 Por conseguinte, os Filtros Passa-Faixas (FPF) somente permitem a passagem de 

frequências entre uma determinada faixa de corte, que contém uma frequência de corte inferior 

e uma frequência de corte superior. Sendo assim, valores abaixo da frequência inferior e acima 

da superior são atenuados, permitindo apenas a passagem de frequências entre o intervalo 

delimitado (PERTENCE, 2015). A figura 70 apresenta a resposta em frequência dessa tipologia 

de filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Pertence (2015) 

 

 Já os Filtros Rejeita-Faixa (FRF) apresentam comportamento inverso dos FPF, uma vez 

que apenas permitem a passagem de frequências abaixo da frequência de corte inferior e acima 

da frequência de corte superior, atenuando a faixa entre os limites inferior e superior, conforme 

apresentado na figura 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                    Fonte: Pertence (2015) 

Figura 70 - Resposta em frequência do Filtro Passa-Faixas. 

Figura 71 - Resposta em frequência do Filtro Rejeita-Faixa. 
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 Uma das aplicações mais usuais dos Filtros Rejeita-Faixa consiste nos Filtros Notch. 

Segundo Sugiyama (2015), esses filtros são utilizados para filtragem de uma faixa bastante 

estreita de frequências, sendo bastante utilizados em equipamentos médicos, de forma a filtrar 

a interferência da rede elétrica (60 Hz) no dispositivo de captação de sinais corpóreos. A 

resposta em frequência da configuração desse filtro apresenta um pico para baixo no ponto em 

que há a frequência de corte a ser rejeitada, conforme apresentado na figura 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fonte: Sugiyama (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Resposta em frequência do Filtro Notch. 
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ANEXO B – Amplificadores de Instrumentação 

 

 

B.1 Funcionamento 

 Diferentemente dos amplificadores operacionais comuns, como inversores e não-

inversores, os amplificadores de instrumentação são utilizados para aplicações cujas tensões de 

entrada são muito baixas, por meio de três amplificadores operacionais montados em apenas 

um encapsulamento (HAYT, 2014). A figura 73 exibe a configuração comum para 

amplificadores de instrumentação. 

 

   

 

 

 

 

         

     Fonte: Hayt (2014) 

 Nos amplificadores de instrumentação, cada uma das entradas alimenta um estágio 

seguidor de tensão e a saída desses serve como entrada para um amplificador de diferenças 

posicionado posteriormente. A saída amplificada garante que a amplitude do sinal tenha sido 

modificada e possa ser lida por outros dispositivos (HAYT, 2014). 

 Em virtude das baixas amplitudes do sinal de entrada, o amplificador de instrumentação 

deve apresentar elevada resistência nas entradas, de forma a garantir que a tensão não seja muito 

influenciada pelo divisor de tensão entre a impedância da fonte e a entrada do amplificador, 

justificando-se a presença dos buffers de entrada (YELSHYNA; COSTA, 2015). 

 Para que o amplificador apresente o melhor desempenho possível, de modo a garantir a 

amplificação do sinal de forma mais precisa e com menor quantidade de ruídos, deve-se buscar 

que a Razão de Rejeição de Modo Comum (CMRR) seja a menor possível, para que ambas as 

entradas amplifiquem o sinal da forma mais similar possível (HAYT, 2014). 

Figura 73 - (a) Amplificador de Instrumentação. (b) Símbolo usado. 
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 O equacionamento nodal do amplificador de instrumentação (adaptado de HAYT, 

2014) está apresentado nas equações (12) e (13), destacando a função que determina a tensão 

de saída dessa configuração. 

𝑣𝑥 − 𝑣−

𝑅1
 +  

𝑣𝑥 − 𝑣𝑜𝑢𝑡

𝑅2
= 0                                                       (12) 

𝑣𝑥 − 𝑣+

𝑅3
+

𝑣𝑥

𝑅4
= 0                                                                (13) 

 Isolando-se 𝑣𝑥 da equação (13), obtém-se a equação (14): 

𝑣𝑥 =
𝑣+

1 +
𝑅3

𝑅4

                                                                       (14) 

 Por fim, substituindo-se a equação (14) na equação (12), resulta-se na equação (15) de 

saída em termos da entrada do amplificador. 

𝑣𝑜𝑢𝑡 =
𝑅4

𝑅3
(

1 +
𝑅2

𝑅1

1 +
𝑅4

𝑅3

) 𝑣+ −
𝑅2

𝑅1
𝑣−                                                (15) 

 Como a maioria dos amplificadores de instrumentação possui resistências internas e 

inacessíveis na prática, pode-se utilizar um resistor externo, denominado 𝑅𝐺 , que permite o 

controle do ganho entre um intervalo de 1 e 1000 (HAYT, 2014). 

 

 

 

 

 


