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Abstract. The present article aims to present the research and development of a multi-
parameter  monitor  with  data  transmission  over  a  wireless  network,  using  low-cost
hardware  (Arduino),  with  a  technique  for  measuring  several  vital  signs  (SSVV).  The
proposed system is compared with other existing ones in the market, and brings as main
benefits the open architecture and the low cost. It is also possible, using the proposed
system, to present data collected through the web system, for better monitoring of patients
both intra- and extra-hospital.

Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa e desenvolvimento
de um monitor  multiparâmetro de sinais vitais com transmissão de dados por uma rede
sem fio,  utilizando  hardware  de  baixo  custo  (Arduino),  com técnica  de  aferição  de
diversos sinais vitais (SSVV). O sistema proposto foi comparado com outros oxímetros
existentes  no mercado, com essa comparação nosso curaca chegando a 95%, e traz
como principais benefícios a arquitetura aberta, transmissão em tempo real dos dados
via  internet  e  o  baixo  custo.  Também foi  possível,  utilizando-se  o  sistema proposto,
apresentar  os  dados  coletados  via  sistema  web,  para  melhor  monitoramento  dos
enfermos tanto intra quanto extra-hospitalar.

1 - Introdução

Para o diagnóstico inicial do estado de saúde do paciente que venha a procurar uma unidade
de saúde ou que venha a utilizar o serviço de transporte de paciente,  seja por meio de
empresas privadas ou públicas, os sinais vitais (SSVV), são  importante para determinar os
procedimentos a serem realizados, dentre de uma unidade de saúde - tais como tipo de
internação,  intervenção  cirúrgica  ou  procedimentos  de  urgência  como  uma  intubação
orotraqueal - bem como em atendimento extra-hospitalar. 

Neste  último  caso,  esse  primeiro  diagnóstico  permite  definir  o  tipo  de
estabelecimento de saúde para o qual o mesmo deverá ser encaminhado, quer seja uma
unidade de pronto atendimento como UPA (Unidade de Pronto Atendimento), PA (Pronto
Atendimentos)  ou  PS (Pronto  Socorro),  ou  então  o  encaminhamento  para  uma unidade
terciária como grandes unidades hospitalares.

 De acordo com Paz (1996), estes locais devem apresentar as condições necessárias
ao bom desempenho do trabalho do corpo clínico, ou seja, conforto, tranquilidade e recursos
materiais. Dentre estes últimos estão os equipamentos de monitorização que são utilizados
para acompanhar constantemente as condições clínicas dos pacientes.

 Ainda de acordo com Paz (1996), dentre os principais equipamentos utilizados neste
diagnóstico inicial podem-se destacar: o oxímetro de pulso, que é utilizado para monitorar a
saturação do sangue arterial periférico;  o capnógrafo que faz a leitura do CO2 nos gases
expirados durante o ciclo respiratório; o monitor cardíaco que mostra a atividade elétrica do
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músculo do coração; o monitor de pressão que faz a medida da pressão arterial; entre muitos
outros  equipamentos.  A estabilidade  destes  equipamentos  é  de  suma  importância  para
correta monitorização das condições clínicas do paciente.

 O oxímetro  de  pulso no  mercado nacional  é  um equipamento  de  valor  elevado,
podendo variar  de  50 a  mais  de  3000 Reais.  Isto  se  deve  ao fato  de existirem poucos
fabricantes nacionais e grande parte dos equipamentos comercializados serem de origem
estrangeira. Partes dos motivo do alto custo desses equipamentos está em suas arquiteturas
de hardware e software, que em geral são proprietárias e fechadas, além de serem diferentes
para cada modelo e fabricante.

 Outro fator  que encarece e dificulta  a produção desses produtos são os sensores
utilizados.  Tais  sensores  são  responsáveis  por  converter  os  sinais  vitais  (SSVV)  em
grandezas  elétricas.  O  uso  de  módulos  de  sistema  OEM  (Original  Equipment
Manufacturer),  compostos por sensores e uma interface que converte os valores obtidos
pelos  mesmos  em  uma  forma  numérica  com  sinal  digital,  facilita  a  interpretação  das
medidas por computadores ou microcontroladores.

 O  avanço  tecnológico  vem  reduzindo  os  custos  de  fabricação  de  componentes
eletrônicos, surgindo no mercado diversos fabricantes de microcontroladores com os mais
variados recursos. Podemos hoje realizar a comparação do desempenho de alguns modelos
de microcontroladores como computadores usados em anos pregressos.  A utilização dos
microcontroladores em circuitos é muito vantajosa, já que podemos programá-los para a
realização das mais variadas tarefas.

 Outro tópico abordado neste projeto é o uso da Internet, já que muitos dos oxímetros
de pulso tem apenas a informação localmente, para o uso intra-hospitalar. Isto permite um
atendimento extra-hospitalar em regiões de difícil acesso, comunicação via rádio, locais de
grandes epidemias, o uso da Internet torna-se valioso Quando se obtém essa informação em
tempo real, o corpo clínico pode tomar decisões mais adequadas com relação ao estado de
saúde do paciente, assim os mesmos podem decidir a  melhor unidade de saúde, adequando
às suas necessidades. 

Outro uso para o nosso protótipo são em áreas de grande epidemias, como em 2014
na República Democrática do Congo e na  Guiné onde a Organização Mundial de Saúde
(OMS),  confirmou  uma  grande  epidemia  de  Ebola,  onde  a  organização  Médico  Sem
Fronteira (MSF), disponibilizou  médicos, enfermeiros e demais profissionais que ficaram
em  contato  direto  com  pacientes  infectado  mesmo  com  total  cuidado  em  proteger  os
profissionais, alguns ainda contraíram a enfermidade, com a proposta de uso do protótipo
desenvolvido no projeto pretendemos ajudar na proteção desses profissionais, assim como
melhorar as tomadas de decisões para cada caso individual dos pacientes. 

 O  presente  trabalho  pretende  apresentar  um  monitor  multiparâmetro,  utilizando
hardware de baixo custo, arquitetura aberta e transmissão via Internet, o qual pode vir a
tornar-se mais atraente para o poder público ou rede privada de atendimento de saúde. Desta
forma,  o  projeto  tem  o  objetivo  de  criação  de  um  monitor  multiparâmetro,  utilizando
hardware de baixo custo e arquitetura aberta, além da transmissão dos dados via Wi-Fi.



2 – Referencial Teórico

A presente seção apresenta diversos conceitos relevantes para o trabalho, como a definição
de sinais vitais, o funcionamento do oxímetro de pulso, bem como os hardwares de baixo
custo que podem ser utilizados para a obtenção destes sinais vitais.

2.1 – O que são os sinais vitais (SSVV)?

Os sinais vitais (SSVV), são informações básicas que auxiliam na avaliação de pacientes
que procuram cuidados médicos hospitalares e cuidados extra-hospitalares. São aferidos na
admissão em unidades hospitalares, em unidades básicas de saúde e no atendimento pré-
hospitalar. 

Os  SSVV são  mensurados  a  cada  mudança  de  condições  físicas,  dor,  perda  de
consciência, antes ou após procedimentos cirúrgicos. “as medidas de temperatura, pulso,
pressão  arterial  (PA),  frequência  respiratória  e  saturação  de  oxigênio  são  as  mais
frequentemente  obtidas  pelos  prestadores  de  cuidados  de  saúde,  com esses  indicadores
temos a indicação do estado do sistema respiratório, circulatório e endócrino do cliente que
necessita de cuidados” (PERRY, P. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM, v 7, 2009, cap.
32, p.503).

As  alterações  podem  ter  como  causa  muitos  fatores,  tais  como  esforço  físico,
temperatura do ambiente e  devido a  comorbidade  preexistente  ou enfermidades  agudas,
deixando os sinais  vitais  fora da variação aceitável,  a  qual  está  representada -  para um
indivíduo adulto - na Figura 1.

    

Figura 1 - Sinais vitais: variações aceitáveis para adultos.
(POTTER, P., PERRY, A.G., 2013)

Além dos  sinais  vitais  mostrados  na  Figura  1,  também se  utiliza  a  medição  da
saturação  de  oxigênio  no  sangue  (SpO2)  pois,  segundo Webster  (1997),  “em condições
normais inspiramos o ar com oxigênio e dentro dos pulmões ocorre a troca gasosa. Esse
processo é conhecido como hematose e ocorre nos alvéolos pulmonares”. 

Após a troca gasosa o sangue oxigenado volta para o coração, onde é distribuído
para todo o corpo por células chamadas hemoglobinas, através do sistema circulatório. Após
levar o oxigênio para as células, a hemoglobina sofre uma redução e retorna para o coração.



Ainda  de  acordo  com  Webster (1997),  é  importante  saber  diferenciar  hipóxia  e
hipoxemia. Hipoxemia é a deficiência apenas da oxigenação sanguínea enquanto a hipóxia é
a falta de oxigênio no tecido. Quando ocorre a hipoxemia também ocorre a hipóxia, porém a
recíproca não é verdadeira, quando ocorre a hipóxia nem sempre é por hipoxemia podendo
ter outros fatores associados, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1:  Diferentes tipos de deficiência de oxigênio e suas causas.
(Adaptado de WEBSTER, 1997). 

Deficiência Descrição / Causa
Hipóxia hipóxica Sangue arterial mal oxigenado devido à baixa fração de

oxigênio inspirado (FIO2) ou doença respiratória.
Hipóxia anêmica Sangue não transporta corretamente o oxigênio devido à

má formação da hemoglobina.
Hipóxia circulatória Circulação sanguínea inadequada.
Hipóxia histotóxica O  tecido  tem  deficiência  em  utilizar  o  oxigênio

suficiente disponível.

2.1.1. Hiperóxia

A hiperóxia é quando, ao invés de ocorrer uma oxigenação menor no sangue, ocorre uma
maior oxigenação.  Essa situação também é perigosa para o paciente devido à natureza
tóxica do oxigênio em excesso. Segundo Severinghaus (1992), “a utilização do oxímetro
nesse situação não é recomendada”.

2.1.2. Oximetria.

De acordo com Fearnley (1995), o oxímetro de pulso é o equipamento eletromédico que
monitora o SpO2 de forma contínua, não invasiva e em tempo real. Segundo este autor, a
oximetria de pulso consiste em uma ponta de prova - compartimento que contém o sensor -
no corpo do cliente. 

Este sensor está ligado a uma unidade computadorizada que informa os valores
obtidos.  Ainda  de  acordo  com  Fearnley  (1995),  em  pacientes  em  estado  normal  é
esperada a leitura de SpO2 superior a 95%, enquanto  nos casos em que se encontram
problemas respiratórios ou cardiovasculares este valor pode ser um pouco inferior. 

Segundo Fearnley (1995), “não há dúvidas que o oxímetro de pulso é um dos
maiores  avanços  na  monitoração    de  pacientes,  e  se  espera  que  o  seu  uso  se  torne
rotineiro durante anestesias e cirurgias no mundo inteiro”.

O oxímetro é empregado nos seguintes locais e situações:

● Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)  -  de acordo com o Ministério  da Saúde
através  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  por  meio  da
resolução-rdc n°7, de 24 de fevereiro de 2010 em seu Art. 57 inciso VII, é o local
onde estão estabelecidos os equipamentos e materiais que permitem a monitoração
contínua de:

◦ frequência respiratória (FR);

◦ oximetria de pulso;

◦ frequência cardíaca (FC);

◦ cardioscopia;

◦ temperatura;



◦ pressão arterial (PA) não-invasiva.
● Procedimento anestésico: indispensável para detecção de hipoxemia, que é a causa

mais comum de acidentes fatais em anestesia.
● Transporte de pacientes - todo e qualquer transporte, seja por meio de ambulância,

seja dentro da mesma unidade para procedimento de emergência.

2.1.4. Como funciona o oxímetro de pulso

O oxímetro de pulso está baseado na medição do oxigênio (O2  ) associado à hemoglobina
(Hb), encontrada em grande quantidade no sangue arterial. A percentagem de SpO2 é obtida
pela seguinte equação:

SpO2% = HbO2 / HbO2 + Hb x 100 [1]

onde HbO2 é  a  hemoglobina  saturada  em oxigênio,  enquanto  Hb é  a  hemoglobina  sem
oxigênio.

Em nosso projeto usamos para comparação com a nossa prototipação um oxímetro
comercial  da  marca  Elera,  que  utiliza  um  sensor  para  captação  da  luz  vermelha  e
infravermelho  e  outro  emissor  de  ambas  frequências  de  luz.  Seu  funcionamento  está
ilustrado na Figura 2.

  Figura 2 - Funcionamento do oxímetro de pulso.

(Fonte: http://www.discombobulate.me/workshop/arquetipos/e-health/spo2/  acessado em
12/07/2019)

A luz emitida passa pelo dedo do paciente é lida pelo receptor na outra extremidade.
Com a  mudança  de  intensidade  da  cor  ao  passar  pela  hemoglobina  oxigenada  (Sangue
arterial), e pela hemoglobina após troca gasosa (Sangue venoso), aplicando-se a fórmula [1]
obtém-se o nível de saturação (SpO2).

2.2 – Hardwares de Baixo Custo

Os hardwares de baixo custo são microcontroladores e minicomputadores, como o Arduino
e a Raspberry Pi. Ambos são muito utilizados em prototipação devido a sua facilidade de
programação, custo e quantidade de periféricos que podem ser conectados a eles.

Muitas vezes a confecção de placas de circuito impresso específicas para um projeto
de  pesquisa  pode ter  custo  elevado,  uma vez  que  no  decorrer  do  projeto  a  direção  da
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pesquisa pode ser alterada diversas vezes. Desta forma, a utilização de componentes com
múltiplas possibilidades durante a etapa de prototipagem fica mais em conta.

Tendo em vista este barateamento do custo, utilizou-se no presente projeto a shield
Max 30100 em conjunto com o display LCD Nokia 5110. Ambos são de fácil aquisição e
encontrados com valores acessíveis.  A  shield Max 30100 faz a medição dos batimentos
cardíacos,  também conhecida como frequência cardíaca (FC),  e  da saturação do sangue
(SpO2). Ela tem um custo entre 20 a 70 reais, enquanto o display LCD Nokia 5110 tem um
custo unitário entre 20 a 45 reais.

O módulo sensor de batimentos cardíacos e oxímetro Max 30100 é composto por um
LED fotodetector e por circuitos de detecção de batimentos cardíacos, que indiretamente
medem o  nível  de  oxigenação  no sangue,  este  módulo  é  ideal  para  circuitos  vestíveis,
devido ao  seu baixo consumo de  energia,  tendo a sua faixa  de tensão entre  1.8VDC a
3.3VDC. O protocolo de comunicação é o I2C (Circuito Inter-integrado), o que torna fácil a
comunicação com o microcontrolador (TEACHMEMICRO, 2019).

Para leitura dos dados coletados os oxímetros comerciais  possuem um monitor
para a visualização dos dados coletados por quem está próximo a ele, assim permitindo à
equipe multidisciplinar uma rápida visualização dos valores obtidos. 

No projeto utilizou-se o monitor LCD Nokia 5110 da cor azul por funcionar em 5V
e não ser necessário o uso de limitadores de corrente, o monitor LCD Nokia 5110 é um
modelo  de  display monocromático  com resolução  de  89  x  48  pixels,  o  qual  permite
variações do tamanho das letras e efeitos gráficos, para seu controle foram empregadas
duas  bibliotecas  -  uma  para  escrita  dos  dados  e  outra  para  geração  de  gráficos.
(ARDUINOECIA, 2019).

2.2.1. Arduino Uno

No  presente  projeto  utilizou-se  a  placa  Arduino  Uno,  baseada  no  microcontrolador
Microchip Atmega328P, desenvolvido pela Arduino.cc. A escolha do Arduino Uno se deu
devido ao fato de o mesmo possuir pinos de entrada e saída digitais e analógicos, bem como
pelo baixo custo, o qual varia entre R$ 23,00 e R$ 70,00. 

No mercado podem ser encontrados  kits de montagem, contendo a placa Arduino
Uno mais diversos sensores e atuadores. Os kits possuem preços variando em média de R$
70,00 (starter kit), até R$580,00 (super kit).

2.2.4. Raspberry Py Zero W

A Raspberry Py Zero W é um mini PC, lançado no final de fevereiro de 2017, a qual possui
todas  as  funcionalidades  da  Py  Zero  original,  acrescidas dos  seguintes  itens  de
conectividade (ADAFRUIT, 2019):

● Rede sem fios 802.11. b/g/n.
● Bluetooth 4.1.
● Bluetooth de baixa energia (BLE)

A escolha  da  Py  Zero  W  para  o  projeto  foi,  primeiramente,  em virtude  de  sua
conectividade  Wi-Fi,  que  facilitou a  transmissão  dos  dados  para  a  API  e  SGBD.  Em
segundo lugar, em razão da facilidade de comunicação com o Arduino Uno.



3. Metodologia

O projeto utilizou a metodologia ágil Scrum. As etapas (sprints) do desenvolvimento estão
detalhadas na Seção 3.1. A Seção 3.2, por sua vez, ilustra o cronograma de execução do
projeto.

3.1. Metodologia Ágil Scrum

O projeto utilizou a metodologia ágil Scrum. Segundo os seus criadores, Ken Schwaber e
Jeff Sutherland,  o Scrum é “um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver
problemas  complexos  e  adaptativos,  enquanto  produtiva  e  criativamente  entregam
produtos com o mais alto valor possível”. Com essa definição optou-se pelo Scrum, sendo
que os papéis foram divididos somente para o Scrum Master e Desenvolvimento e para os
eventos optamos pelo uso de Sprints, mantendo os três pilares do Scrum - a transparência,
inspeção e adaptação - sempre presentes no decorrer do projeto.

O projeto foi dividido em cinco Sprints. As descrições dos passos e visualização
das sprints estão relatadas a seguir.

Descrição das Sprints

Sprint 1: Montagem do circuito eletrônico Arduino + Max 30100.

História: Montagem do circuito eletrônico. Pontos: 8.

Teste do circuito eletrônico. Pontos: 5.

Sprint 2 : Montagem do circuito eletrônico Arduino + Display lcd Nokia 5110.

História: Montagem do circuito eletrônico Arduino + Nokia 5110. Pontos: 8.

Teste do circuito eletrônico. Pontos: 5.

Para melhor transparência as montagens dos circuitos eletrônicos foram divididas, cada uma
com  as  suas  características  e  seguindo  as  especificações  de  cada  componente,  assim  podendo
agilizar os testes de cada montagem.

Sprint 3: Comunicação via porta serial Py Zero W + Arduino.

História: Comunicação via serial utilizando a linguagem Python 3.6. Pontos: 8.

Sprint 4: Criação do BD em MySQL.

História: Criação da tabela Car para definir o tipo de viatura(VTR). Pontos: 5.

Criação da tabela Occurrence para armazenar os dados coletados pelo oxímetro. Pontos: 8.

Sprint 5: Criação da API do modelo REST em PHP.

História: Criação da classe conexão com o SGBD. Pontos: 3.

Criação da classe occurrence onde ficarão os métodos create, delete, update, read e readOne.
Pontos: 5.

Criação  da  classe  create  para  criação  de  novas  occurrence  chamando o  método create.
Pontos: 3.

Criação da classe delete para deletar as occurrence chamando o método delete. Pontos: 1.

Criação da classe update para realizar a atualização dos dados chamando o método update.
Pontos: 3.

Criação da classe read para realizar a leitura dos dados. Pontos: 3.
Criação da classe readOne para realizar a leitura de uma única occurrence. Pontos: 1.



3.2. Cronograma de execução
O cronograma de execução do projeto totalizou 20 meses, e está descrito na Figura 3.

Figura 3 - Cronograma de desenvolvimento do projeto.

4. Desenvolvimento

O sistema foi  desenvolvido  elaborando-se  primeiramente  uma arquitetura  de  hardware,
sobre a qual criou-se uma camada de software de controle. O detalhamento das arquiteturas
de hardware e software está descrito nas Seções 4.1 e 4.2 a seguir.

4.1 Camada de hardware

A arquitetura de hardware utilizou: Arduino Uno, uma shield Max 30100, um display LCD
Nokia 5110 e um mini computador Raspberry Pi Zero W. A visão geral da arquitetura do
sistema está representada na Figura 4.

Figura 4 - Visão geral da Arquitetura do Sistema.



Esta arquitetura permite obter valores de sinais vitais próximos ao obtido com um
oxímetro comercial, porém com a vantagem de ser uma arquitetura aberta, com tecnologias
de baixo custo e código aberto, como podemos ver na tabela 2.

O Arduino Uno recebe os dados coletados pela  shield Max 30100, envia-os para a
placa Raspberry Pi, e também para o display LCD Nokia 5110.

A conexão entre o Arduino Uno e a shield Max 30100 se dá por meio do protocolo
Circuito Inter-integrado (I2C). Este mesmo protocolo é utilizado para a comunicação entre o
Arduino e o display LCD Nokia 5110. 

A comunicação entre o Arduino e a Raspberry Pi Zero W utiliza as portas seriais de
ambos. Um código em linguagem Python rodando na Raspberry Pi permite a leitura dos
dados  transmitidos  pelo  Arduino  (correspondentes  aos  sinais  vitais  obtidos  pelo  Max
30100).

Em seguida,  os  dados  lidos  pela  Raspberry  Pi  são  transmitidos  –  utilizando  os
recursos da linguagem Python -  para a  API escrita  em PHP e rodando em um servidor
remoto.  Desta forma, os mesmos podem ser acessados em qualquer lugar do mundo. O
armazenamento dos dados no servidor remoto é feito por meio do SGBD MySQL.

4.1.1. Evolução do Sistema de Hardware

O sistema de hardware proposto é o resultado final de diversos testes realizados utilizando-
se a técnica de prototipagem. A Figura 5 corresponde a uma foto da montagem final do
protótipo de oxímetro de pulso do presente trabalho.

Figura 5 - Montagem final do protótipo do Oxímetro de Pulso.

Na Figura  5 pode-se observar  o  Arduino Uno,  o  monitor  LCD Nokia 5110,  um
conversor de nível lógico e o shield Max 30100. Além destes, são visíveis um switch, e a
placa Raspberry Pi Zero W. O Arduino Uno está ligado aos demais componentes por meio
de jumpers (fios encapados com diversas cores),  e por uma placa de contatos própria para
prototipagem, denominada protoboard.



Em uma primeira etapa da prototipação, foram utilizados dois resistores de 20 Ohms
ligados às portas SCL e SDA do Max 30100, a fim de reduzir  os níveis de tensão que
chegam ao shield. Entretanto, esta forma de ligação apresentou uma instabilidade de tensão,
que  se  refletiu  em  instabilidade  na  leitura  dos  dados,  elucidar  o  problema  encontrado
optamos pela troca dos resistores por um conversor lógico de tensão, conforme representado
na Figura 6. 

Figura 6 - Conversor de nível lógico 3,3 - 5V.

Assim sendo o circuito eletrônico de interconexão entre o Arduino Uno e o  shield
Max 30100 foi montado de acordo com a Figura 7.

Figura 7 - Circuito eletrônico para a conexão entre o Arduino Uno e o Max 30100.
(Fonte: https://github.com/oxullo/Arduino-MAX30100/issues/27 )

Com o emprego desse conversor obteve-se uma melhor  resposta  do Max 30100,
porém não se equiparando à acurácia  do oxímetro comercial,  conforme demonstrado na
Tabela 2. 

Os testes não-invasivos foram realizados com três voluntários de diferentes idades e
sexo, com o nosso espaço amostral definido, com o paciente em repouso mantendo todos
nas  mesma condições  de  esforço,  definimos  o  tempo de  medição para  2min,  assim foi
possível começar os testes utilizando o oxímetro de pulso comercial  da marca Elera, onde o

https://github.com/oxullo/Arduino-MAX30100/issues/27


mesmo mede tanto batimentos cardíacos quanto a saturação do oxigênio (ELETRONLINE,
2019), como podemos notar na Tabela 2, os valores obtidos para frequência cardíaca (FC),
no oxímetro comercial os valores são próximos a variação presente na Figura 1.

Tabela 2: Comparação entre leituras obtidas pelo oxímetro comercial e pela  shield Max
30100

Pacientes DADOS Oxímetro  Comercial
(Elera)

Max 30100

Masculino
Adulto

FC 114 bpm 30 bpm

SpO2 93% 91%

Feminino
Adulto

FC 89 bpm 30 bpm

SpO2 95% 93%

Masculino 
infantil > 5 anos

FC 120 bpm 30 bpm

SpO2 98% 94%

 Por  outra  lado,  empregando-se  a  shield  Max30100  não  se  obteve  valores  de
próximos ao esperado nos intervalos da Figura 1. Atribuiu-se esse problema ao hardware do
sensor utilizado, o qual é produzido em larga escala e com baixa qualidade. Também foram
testadas outras bibliotecas para o mesmo sensor, não obtendo-se melhoria significativa dos
resultados.

Outro componente utilizado com o Arduino Uno foi o  display LCD Nokia 5110,
empregado  no  protótipo  para  a  visualização  dos  sinais  vitais  obtidos.  A montagem do
circuito  eletrônico  do LCD e do  Arduino Uno está  representada  na Figura  8.  Além do
display e do Arduino Uno, também foram utilizados  jumpers e um resistor de 220 Ohms,
ligado à saída Bl (controle de Backlight) do display.

Figura 8 - Esquema para montagem do circuito eletrônico do display LCD Nokia 5110 com
o Arduino Uno. (Fonte: https://portal.vidadesilicio.com.br/display-lcd-nokia-5110/)

https://portal.vidadesilicio.com.br/display-lcd-nokia-5110/


Seguindo  o  esquema  mostrado  na  Figura  8  foi  possível  fazer  o  display LCD
funcionar  adequadamente,  ficando  o  resultado  como  representado  na  Figura  9.  A
configuração do circuito eletrônico utilizada é apenas para o display de cor azul, o de cor
vermelha tem outra configuração (VIDA DE SILÍCIO, 2019).

Figura 9 - Foto do display LCD Nokia 5110 exibindo texto de teste.

4.2. Sistema de Software

Com o circuito eletrônico montado partiu-se para a criação do software, utilizando a
IDE do  Arduino,  onde  foi  possível  a  criação  da  primeira  versão  de  leitura  dos  dados
coletados pelo Max 30100 e a sua exibição no display LCD.

O script a ser executado pelo Arduino Uno foi desenvolvido de forma incremental.
Inicialmente,  empregaram-se  as  bibliotecas  Max30100.lib,   e  Nokia_5110.lib,  para  a
comunicação com o Max 30100 e o display LCD, respectivamente. 

Com a primeira versão do script pronta, iniciou-se a comunicação com a Raspberry
Pi. Como sistema operacional do Raspberry Pi, empregou-se o Raspbian, uma versão do
Debian  para  a  Raspberry.  Para  a  leitura  da  porta  serial  utilizou-se  a  linguagem  de
programação Python 3.7, com a IDE Thonny, a qual já vem junto com o SO.

Com o software realizando a leitura tanto dos dados coletados como da porta serial,
foi  possível  começar  a  implementação  da  API  do  tipo  REST.  Utilizou-se  para  tanto  a
linguagem PHP, sendo o sistema web hospedado em “https://000webhost.com” - um serviço
de  webhost gratuito que inclui um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)
chamado mariaDB, o qual é um banco de dados baseado no MySQL. O gerenciamento do
SGBD é realizado por meio do software phpmyadmin.

Em cada passo da criação da API foram realizados testes de funcionamento das
funções da mesma, empregando-se o postman é um ambiente de desenvolvimento de API
(https://www.getpostman.com/). Esta ferramenta tem como objetivo testar serviços de APIs
web, por meio de envio de requisições HTTP e da análise do seu retorno. A utilização dessa
ferramenta possibilitou a análise e a correção de erros da API desenvolvida,  bem como
melhorias de desempenho da mesma.

https://www.000webhost.com/


4.2.1. - Programação utilizada no Arduino Uno

O  script de  programação  do  Arduino  Uno  utilizou  as  seguintes  bibliotecas:  wire.h,
max30100.h, MAX30100_PulseOximeter.h e Nokia_5110.h.

A biblioteca wire.h permite a comunicação com dispositivos I2C/TWI - nas placas
Arduino com layout R3 (pinagem. 1.0) - por meio dos pinos SDA (linha de dados) e SCL
(linha de clock). 

A Listagem 1 a seguir apresenta o trecho de código do Arduino responsável pela
captura dos valores de FC e SpO2 pelo Max 30100.

[...código arduino]
void loop(){
  //  Certifica-se  de  chamar  a  atualização  o  mais  rápido
possível
  pox.update();
  // De forma assíncrona, lê os níveis de freqüência cardíaca
e oxigenação
  // Para ambos, um valor de 0 significa "inválido"
  if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
    int fc = int(pox.getHeartRate());
    int temp = int(pox.getTemperature());
    fc = (300 - fc) - (fc * 6); 

[código arduino…]}
}

Listagem 1: Trecho de código do Arduino, mostrando a comunicação com o Max 30100.

4.2.2. - Comunicação do Arduino com o Raspberry Pi

Após finalizar o script do Arduino Uno, foi desenvolvido o script para a Raspberry Py Zero
W. Para a confecção desse último script foi utilizada a linguagem Python 3.7.

Assim como no código do Arduino, primeiramente foram importadas as bibliotecas a
serem utilizadas. Em seguida, foi definida a codificação dos dados a serem lidos e enviados.

Após o estabelecimento da comunicação entre o Arduino e a Raspberry, criou-se um
laço  de  repetição  para  a  comunicação  contínua  entre  ambos.  Garantiu-se  assim  a
comunicação aberta  e  sem interrupção do envio dos  dados.  Também verifica-se,  a cada
interação,  a existência de algum objeto não lido na porta  serial. 

Com os recursos da linguagem de programação Python foi possível estabelecer a
comunicação  entre  a  Raspberry  Py  e  o  Arduino  e  com o  servidor  web.   A Figura  10
apresenta um trecho do código utilizado para esta comunicação.



Figura 10 - trecho do código na linguagem de programação Python.

5. Resultados Obtidos

A fim de aproximar os valores de frequência cardíaca (FC) lidos do Max 30100 aos valores
provindos do oxímetro comercial,  foram realizados alguns ajustes de código no Arduino
Uno.

Após a inserção da correção em nível de software no Arduino Uno, conseguiu-se
melhorar a acurácia dos valores obtidos na frequência cardíaca (FC). Testando-se com os
mesmos  indivíduos  do  primeiro  teste  (algoritmo  sem  correções),  obteve-se  os  dados
constantes da Tabela 3.

Tabela 3 - Resultados obtidos com a última versão do script do Arduino Uno.

PACIENTES DADOS
Oxímetro Comercial

(Elera)
Max30100

Masculino
Adulto

FC 120 bpm 118 bpm

SpO2 94% 92%

Feminino
Adulto

FC 90 bpm 88 bom

SpO2 95% 93%

Masculino
Infantil >5

FC 118 bpm 116 bm

SpO2 98% 94%

Como se  pode notar,  houve uma melhoria  nos  valores  da  FC,  chegando a  uma
acurácia bem próxima dos valores medidos pelo oxímetro comercial Elera. Por se tratar de
um protótipo, os valores obtidos foram considerados satisfatórios para o projeto. 



Entretanto, não se descarta a possibilidade de testar o sistema com um novo sensor
Max 30100, uma vez que o mesmo – por ser produzido em larga escala – pode apresentar
baixa qualidade e consequente acurácia dos valores medidos. 

Outro resultado obtido foi a página web de exibição dos dados da API. O objetivo
nesse projeto foi que o modo de exibição final não necessita ser obrigatoriamente por meio
de um navegador de Internet. Qualquer software cliente que consiga consumir a API pode
ser  utilizado,  seja  em versão  desktop,  mobile ou  web,  dando  assim liberdade a  futuros
desenvolvedores que a utilizarem.

A Figura 11 representa a tela em navegador web para a exibição dos dados coletados
e enviados à API. 

Figura 11 - Tela em navegador web para exibição dos dados coletados e enviados à API.

6. Conclusões

Nesse projeto foi possível realizar a prototipação de um oxímetro de pulso. Mesmo com as
dificuldades de implementação encontradas a nível de  hardware  e  software,  chegou-se a
valores muito próximos das leituras de frequência cardíaca e saturação, quando comparadas
com as leituras de um oxímetro comercial - da marca Elera - nas mesmas circunstâncias.

Desta forma, conclui-se que o projeto cumpriu com o objetivo de criação de um
monitor multiparâmetro, utilizando  hardware de baixo custo e arquitetura aberta, além da
transmissão dos dados via Wi-Fi.

Para seu desenvolvimento, foram empregados conhecimentos de diversas disciplinas
do  curso  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas,  destacando-se:
Linguagem  de  Programação,  Metodologia  de  Trabalhos  Científicos,  Bancos  de  Dados,
Programação para a  Web,  Programação Orientada a  Objetos,  Redes  de Computadores  e
Projetos de Sistemas I e II.

Como  trabalhos  futuros,  podem-se  citar:  a)  Melhorar  a  leitura  dos  sinais  de
frequência cardíaca,  por meio de troca do dispositivo Max 30100 por outra  unidade do
mesmo  componente,  a  fim  de  testar  se  ocorre  uma  melhoria  dos  valores  medidos;  b)
Verificar a existência de outro sensor para o mesmo fim; c) Acrescentar a  shield GPRS
SIM900, que permite a transmissão em qualquer local sem a necessidade de uma rede Wi-
Fi,  e  que  funciona  tanto  em conjunto  com o Arduino como com a  Raspberry  Pi;  e  d)
Aprimorar  os  scripts utilizados para a  programação do Arduino Uno,  otimizando o seu
desempenho e aperfeiçoando o código.

Também pretende-se aprimorar o script do Raspberry Pi, por exemplo permitindo a
compactação dos valores armazenados de forma offline, para depois recuperá-los assim que
o  sistema  estiver  online novamente.  Outra  ideia  para  o  projeto  é  estudar  os  passos



necessários  para  a  troca  do  protocolo  HTTP pelo  MQTT,  para  a  comunicação entre  os
elementos do sistema.
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