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Resumo 

A monitorização contínua de sinais fisiológicos é muitas vezes vital no diagnóstico e na 

vigilância clínica de doentes. Este tipo de procedimento, no entanto, não é fácil de realizar em 

quaisquer condições e, por isso, é normalmente efectuado nas instalações hospitalares em 

doentes internados. Nalguns casos, em que é necessário adquirir este tipo de informação em 

condições normais da vida quotidiana, utilizam-se dispositivos portáteis, dedicados e 

normalmente dispendiosos como, por exemplo, o gravador Holter para registar continuamente 

o electrocardiograma (ECG). 

Outro exemplo é o da medição contínua da temperatura central que é um indicador 

fisiológico de grande importância em diversas aplicações clínicas, nomeadamente, na 

caracterização e diagnóstico de distúrbios do sono. A temperatura central pode ser estimada 

com grande precisão através da temperatura auricular, já que o tímpano partilha alguns vasos 

com o hipotálamo, que é a estrutura cerebral que controla temperatura central.  

Na presente tese é apresentado um sistema genérico para aquisição, processamento, 

armazenamento e transmissão de sinais fisiológicos baseado num telefone celular. O sistema 

descrito utiliza a elevada potência de cálculo dos actuais telemóveis, assim como a sua 

capacidade intrínseca para armazenar e transmitir dados para implementar a baixo custo um 

sistema “sofisticado” de aquisição de dados biomédicos. Os sensores para aquisição destes 

dados são facilmente acoplados a um auricular bluetooth que transmite a informação modulada 

em amplitude (AM) ou em frequência (FM) através do canal de áudio pelo circuito do 

microfone. Este método permite, inclusive, enviar pelo mesmo circuito de áudio vários sinais 

fisiológicos em simultâneo utilizando o método de multiplexagem na frequência (FDM).  

Desta forma, o desenvolvimento de hardware específico é reduzido permitindo baixar 

consideravelmente o custo do sistema. 

São apresentadas duas configurações específicas. Uma para a medição contínua da 

temperatura central do corpo - medições realizadas no  ouvido onde um sensor de temperatura 

electrónico é acoplado ao auricular Bluetooth, que envia as medições de temperatura para o 

telemóvel ao qual se encontra emparelhado. A segunda configuração permite a aquisição do 

sinal de ECG de forma a implementar um sistema Holter tradicional de baixo custo e elevada 

performance. 

Os circuitos electrónicos foram desenvolvidos especificamente para estas duas 

aplicações mas foram projectados de forma a permitir a adaptação de outros tipos de sensores 

para obter uma grande variedade de sinais fisiológicos, tais como, oxigenação sanguínea, 

(oxímetro), actividade eléctrica muscular (miografia), electroculograma (EOG) e outros. 

 

Palavras-chave: Temperatura, Bluetooth, Sinais Biomédicos, Electrocardiograma, Telemóvel, 

Portabilidade. 
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Abstract 

The continuous measurement of the physiologic signals is in many cases a vital 

procedure in the diagnostic and clinic vigilance of patients. This procedure can be difficult to 

implement and is imperative to realise it on a medical facility. In some cases, when it is 

necessary to acquire this information on a regular day to day basis mobile devices are usually 

used but they are expensive and dedicated to specific function, for example, the Holter 

Recorder to registry the electrocardiogram continuously. 

Another example is the continuous measurement of the central temperature, which is an 

important physiologic indicator for several clinic applications, namely in the diagnostic and 

characterization of sleep disorders. 

The Central Temperature can be estimated with precision through the auricular 

temperature, because the tympanic membrane shares some vases with the hipotalam and this 

is the structure that controls the body temperature. 

In this thesis a generic system to acquire, process, store and transmit the physiologic 

signals, based on a mobile phone, is presented. The described system is based on the 

computational power of mobile phones, allowing it to process, store and transmit the information 

of a sophisticated biomedical system but at the same time the final result is still a low cost 

apparatus. The acquisition sensors are easily coupled to a Bluetooth auricular and through the 

audio channel from the microphone circuit the data is transmitted which is modulated in 

amplitude (AM) or frequency (FM). This method allows sending through the same audio circuit 

several physiologic signals simultaneously using the Frequency Division Multiplexing method 

(FDM)In this way, the specific hardware involved is minimum and enables the system cost 

reduction. 

In the present thesis two specific configurations are shown. One for the continuously 

measure of the temperature implemented on the auricular pavilion, where a electronic sensor is 

coupled to a Bluetooth auricular that sends the data to the mobile phone which is paired. The 

second configuration allows acquiring de ECG signal in order to implement a low cost traditional 

Holter recorder system with high performance. 

Furthermore, the electronic circuits where designed specifically to this two applications, 

but they can also easily be adapted to realize several other applications involving another kind 

of sensors to acquire several physiologic signals, as an example, the blood oxygenation 

(oximeter), electric muscular activity (miography) or electroocularogram (EOG)  

 

Keywords: Temperature, Bluetooth, Biomedical Signals, Electrocardiogram, Mobile Phone, 

Portability. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 O desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico para monitorização e análise de 

sinais fisiológicos sofreu um forte crescimento nos últimos anos e a procura de novos sistemas 

de aquisição de sinais biomédicos justifica o desenvolvimento de novas soluções que 

respondam às exigências actuais. A ideia deste projecto assenta nos seguintes conceitos 

chave – autonomia, portabilidade e baixo custo.  

 A difusão generalizada de telemóveis com elevada capacidade computacional justifica 

o desenvolvimento de sistemas de aquisição, processamento e transmissão de dados 

biomédicos neles baseados. Pretende-se utilizar as funcionalidades dos telemóveis dos 

potenciais utilizadores / pacientes para obter dispositivos altamente portáteis, sofisticados e a 

baixo custo, sem necessidade de utilizar hardware específico geralmente dispendioso. 

1.1  Objectivos e Motivação 

O objectivo principal do projecto é o desenvolvimento de um equipamento de aquisição, 

processamento e transmissão em tempo real de sinais biomédicos baseado num telefone 

celular especialmente configurado para as seguintes funções:  

Medição contínua da temperatura central para ser utilizado no diagnóstico 

de perturbações do sono. Este equipamento mede a temperatura central do corpo no 

ouvido durante 24 horas, com intervalos de medição na ordem dos minutos, permitindo 

estimar o ciclo circadiano da produção de melatonina que regula o ciclo do sono. O 

equipamento pode ainda ser utilizado em qualquer procedimento clínico que exija uma 

monitorização em tempo real da temperatura. 

Gravador Holter para permitir a aquisição de electrocardiogramas (ECG), e 

enviá-los para o telemóvel para processamento (anotado) e armazenamento. 

Miografia. O equipamento permite adquirir sinais Miograficos enviando-os para 

o telemóvel. Dentro destes destaca-se o Electrooculargrama (EOG) que é o sinal 

gerado pelos movimentos oculares. 

O sistema, suportado num telefone celular, utiliza um auricular Bluetooth para enviar 

para o telemóvel as informações adquiridas através do canal de áudio. Esta informação é 

processada no telemóvel e posteriormente enviada para uma base de dados, para um 

computador específico ou para outro telemóvel através de correio electrónico, SMS, Bluetooth 

ou canal de infravermelhos. 
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1.2  Estado da Arte 

Nesta secção far-se-á um breve resumo dos sistemas mais recentes desenvolvidos de 

aquisição contínua de temperatura e de gravadores Holter, que são os dois sistemas principais 

de aquisição propostos nesta tese. 

1.2.1 Aquisição Temperatura Humana 

Actualmente existem diversos termómetros electrónicos comerciais que apresentam 

uma boa precisão, alguns destes são particularmente úteis para realizar a aquisição continua 

da temperatura central do corpo [1]. Ainda assim estes termómetros não permitem realizar 

monitorização contínua da temperatura de forma completamente automática. A monitorização 

continua e automática da temperatura é normalmente realizada em centros médicos com o 

auxílio de equipamento dispendioso e obrigando os pacientes a serem hospitalizados. 

Alguns procedimentos clínicos de diagnósticos necessitam de medições contínuas em 

condições normais da vida quotidiana, como por exemplo, os distúrbios de sono referidos 

anteriormente. Para esta finalidade foram propostos equipamentos leves e portáteis que 

transmitem a informação da temperatura por canais de comunicação sem fios.  

Um sistema de precisão é proposto em [2] onde a temperatura central é medida 

através de uma cápsula que é ingerida ou directamente introduzida rectalmente, e que 

transmite a temperatura central corporal. O sistema também permite medir a temperatura 

exterior da pele através de um penso da derme que transmute o valor da temperatura. A 

informação da temperatura é transmitida por frequências de baixa potencia via rádio e 

monitorizado por um computador convencional. 

Outros sistemas são baseados na tecnologia Bluetooth para transmitir a temperatura. 

Em [3] propõe-se um equipamento Bluetooth específico para a medição da temperatura 

corporal, com a capacidade de proceder à medição da temperatura e envia-la via Bluetooth 

para uma base central de recolha de dados. Este sistema é específico e possui um sensor de 

temperatura acoplado a um micro-controlador e a um módulo de comunicação Bluetooth.  

Em [4] é apresentado um sistema baseado na utilização de um telemóvel para permitir 

a mobilidade desejada. Os autores propõem um dispositivo Bluetooth para adquirir diversos 

sinais biomédicos, e que são transmitidos para um centro clínico através da rede de telemóvel. 

1.2.2 Gravador Holter 

A monitorização electrocardiográficas de ambulatório (Holter) é um método não 

invasivo largamente utilizado para a avaliação de arritmias cardíacas e isquémia sintomática ou 

assintomática durante as actividades físicas e emocionais no quotidiano do indivíduo por um 

período de vinte e quatro ou quarenta e oito horas. Além destas indicações também tem 

bastante utilidade na avaliação terapêutica (anti-arritmicos, anti-anginosos), na avaliação da 

função do pacemaker e cardioversor desfibrilhador implantável (CDI), na avaliação diagnostica 
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de sintomas, tais como, síncopes, lipotímias e tonturas e na variabilidade da frequência 

cardíaca. O doente faz-se acompanhar por um diário onde regista qualquer evento que possa 

sentir, assim como a hora a que se deita e levanta. Existem assim diversos tipos de 

equipamentos que realizam este diagnostico sendo estes: 

• Analógicos – gravam em fita todas a medições, sendo estas posteriormente 

analisadas em laboratório. Sem análise e processamento de dados. 

• Digitais – realizam o processamento, armazenamento e transmissão dos dados 

utilizando de um microprocessador. Mais recentes, económicos e com mercado 

em forte expansão. 

1.3 Contribuições Originais 

A presente tese apresenta um sistema de aquisição de sinais biomédicos, baseado na 

tecnologia Bluetooth, para telemóveis. O hardware fabricado permite a aquisição de sinais 

como a temperatura central, o ECG, o  EOG e qualquer sinal miográfico.  

O sistema foi configurado para monitorizar a temperatura central no ouvido e foi 

desenvolvida uma aplicação específica a correr no telemóvel para este fim. Este sistema 

possui um sensor de temperatura, que mede a temperatura no pavilhão auricular, e envia a 

informação para o telemóvel [Anexo B]. Uma aplicação de controlo para o processo de 

aquisição foi desenvolvida em Python, a correr no telemóvel, permite o registo e 

processamento das medidas efectuadas. O processamento compreende a aplicação de um 

filtro de Kalman para estimar o Ciclo Circadiano, e posteriormente são determinados 

marcadores de fase característicos do Ciclo do Sono. 

Este último sistema deu origem á submissão de uma patente intitulada: “Sistema de 

monitorização da temperatura central para diagnóstico de distúrbios de sono.” - Nº PT 104115 

e Data de prioridade: 26/06/2008 (Anexo A). Estão a ser ultimados dois artigos, para revista e 

conferencia, em que se publica o equipamento desenvolvido. 

1.4 Organização da Tese 

Este relatório encontra-se dividido em 4 partes, sendo a primeira, composta pelo 

presente capitulo e o Capitulo 2, onde se apresenta uma Introdução ao problema bem como as 

características teóricas deste.  

No Capitulo 3 apresenta-se o Hardware desenvolvido dos diferentes equipamentos, as 

suas características, opções de projecto, e soluções propostas.  

No Capitulo 4 uma aplicação para a determinação do Ciclo do Sono é desenvolvida em 

“Python”, onde se apresentam os métodos utilizados (aquisição, processamento e filtragem) 

necessários.  

De seguida no capítulo 5 apresentam-se os resultados e a sua análise crítica. 

Por último, no capítulo 6, apresentam-se as conclusões e as perspectivas de trabalho 

futuro a desenvolver neste projecto. 
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Capítulo 2 

Aquisição de Sinais Biomédicos utilizando 

tecnologia celular  

O ser humano produz diversa actividade fisiológica desde o início da vida e a 

conjugação dos diversos acontecimentos quotidianos podem condicionar a característica dos 

seus sinais biológicos. O estudo destes sinais deu origem a várias áreas da medicina moderna, 

oferecendo a possibilidade de aproximar a medicina e a engenharia de forma a produzir novos 

métodos de diagnóstico e tratamento. 

Em determinadas aplicações é necessário realizar medições de certos sinais 

biomédicos de forma simples, mas não comprometendo a mobilidade do paciente. A evolução 

tecnológica é no sentido da independência espácio-temporal do paciente com o centro clínico. 

No enquadramento deste projecto são descritos de seguida os sinais, de temperatura central, 

de ECG e de EOG. 

2.1  Temperatura central humana  

A temperatura do corpo humano resultante do equilíbrio entre a produção e o gasto de 

calor, é controlada com precisão por uma pequena estrutura na base do cérebro chamada 

hipotálamo. A produção de calor deriva de actividades vitais (ex.: respiração, contracções 

cardíacas, circulação, secreções) e do esforço, exercício muscular ou contracção involuntária 

dos músculos, chamados calafrios. A temperatura corporal mantém-se em condições normais 

por volta de 37ºC e varia durante o dia entre 36,8ºC de manhã e 37,3ºC ao fim do dia, 

descendo durante o sono. A temperatura rectal é superior em 0,3-0,5ºC à temperatura bucal e 

0,5-1ºC à temperatura axilar [6]. A temperatura no ouvido é uma das mais utilizadas para 

estimar a temperatura central já que o tímpano partilha alguns vasos com o hipotálamo. 

2.2  Electrocardiograma – ECG 

Os métodos de diagnóstico baseados no electrocardiograma são simples e são dos 

mais utilizados no diagnóstico de doenças cardiovasculares, pois são não evasivo, de baixo 

custo e amplamente disponíveis. O ECG é o registo da actividade eléctrica produzida pela 

activação miocárdica, sendo o seu traçado constituído por várias deflexões causadas pela 

activação, despolarização e repolarização das células do músculo cardíaco. Para que se 
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entenda a origem das ondas que constituem o ECG apresenta-se uma breve explicação da sua 

evolução e dos locais de aquisição. 

O coração é constituído por dois tipos principais de células: as musculares e as que 

constituem o sistema especializado de condução eléctrica. As primeiras têm função contráctil e 

desempenham o trabalho mecânico da contracção. As quatro câmaras cardíacas (aurícula 

direita e esquerda e ventrículo direito e esquerdo), que podem ser visualizadas na figura 1, são 

formadas pelas células musculares que após a diástole (período de repouso onde as câmaras 

acumulam o sangue) são estimuladas durante a sístole para contraírem, propulsionando o 

sangue para o sistema cardiovascular. As segundas não são responsáveis pelo trabalho 

mecânico da contracção, mas coordenam a actividade, iniciando o ritmo cardíaco e 

propagando o impulso eléctrico através do estímulo da contracção das células miocárdicas. 

 
Fig. 1 – Sistema de Condução do Coração.   

A actividade eléctrica no coração deve-se ao facto de as células cardíacas serem 

carregadas ou polarizadas no estado de repouso, mas quando electricamente estimuladas, 

“despolarizam-se” e contraem-se. Assim, a contracção do miocárdio é produzido por uma onda 

progressiva de estimulação (despolarização) que atravessa o coração. 

A onda de despolarização (interior das células torna-se positivo) e a de repolarização 

(as células voltam a ser negativas) ao atravessarem o coração são captadas pelos detectores 

externos (cutâneos), registando a actividade no ECG. Quando a onda positiva de 

despolarização dentro das células cardíacas se move em direcção do eléctrodo positivo (pele), 

regista-se sobre o ECG uma deflexão positiva. Como se pode observar na figura 2 o 

electrocardiograma é composto por várias ondas: P, Q, R, S (Q+R+S = complexo QRS), T e U. 

 

Fig. 2 – Traçado do Electrocardiograma. 
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A onda P representa a actividade eléctrica da contracção de ambas as aurículas. O nó 

Sinoatrial (SA) é um "pacemaker" natural que gera o impulso eléctrico que se difunde sob a 

forma de onda estimulando as aurículas. 

O complexo QRS representa o impulso eléctrico que caminha do nó Aurículo 

Ventricular (AV) para as fibras de Purkinje e para as células miocárdicas, ou seja, a 

estimulação dos ventrículos. [5] 

2.3  Electromiografia 

Os sinais Electromigráficos (EMG) são gerados nas membranas celulares de um 

músculo durante a sua actividade. A técnica de aquisição deste tipo de sinais consiste na 

introdução de eléctrodos em forma de agulhas na musculatura, ou por eléctrodos de superfície, 

de onde se extraem os sinais eléctricos que correspondem às trocas iónicas que ocorrem a 

nível celular. 

A Eletromiografia é útil para a detecção de doenças neuromusculares e/ou miopatias e, 

ainda, ajuda na diferenciação da debilidade causada por neuropatias da fraqueza gerada por 

outras causas. Largamente usada para o estudo do movimento humano nas mais diversas 

áreas de saúde humana, tais como fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

educação física, odontologia. 

 Uma utilização frequente da miografia diz respeito à aquisição do electrooculargrama 

(EOG) que se obtém medindo a tensão gerada pelos movimentos oculares. A Colocação dos 

eléctrodos em locais específicos, como se pode ver na figura 3, permite obter electricamente a 

direcção do olhar, sendo que esta técnica possui a capacidade de obter os 2 vectores de 

direcção do olhar. [7] 

 

Fig. 3 – Pontos de Medição do EOG  

2.4  Plataforma de desenvolvimento – Sistema 
operativo 

A crescente expansão dos telemóveis e a sua cada vez maior capacidade 

computacional veio permitir desenhar novas aplicações neles assentes em várias áreas, 

designadamente na Biomedicina. As diversas formas de comunicação podem permitir interligar 
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o telemóvel com o dispositivo de aquisição, sem fios, com fiabilidade e de forma simples para o 

utilizador. 

Os dois sistemas operativos mais utilizados em telemóveis são: o Symbian da Nokia e 

o Windows Mobile (WM) da Microsoft. O primeiro aposta claramente no desenvolvimento de 

aplicações para smartphones e o segundo para PDA’s. A difusão de smartphones, 

principalmente devido ao seu menor custo, faz com que o número de utilizadores com Symbian 

é superior aos utilizadores que trabalham sobre WM, como se pode observar na figura 4. 

O Symbian aposta no desenvolvimento de aplicações para telemóveis numa gama 

inferior aos do WM pelo que possui maior percentagem de utilizadores a nível mundial – 

aproximadamente 70% (ver figura 4). As suas principais vantagens são a utilização de padrões 

abertos (open standards) definidos em comités internacionais: Unicode, POSIX API, Java, 

TCP/IP, POP3, IMAP4, SMTP, SMS, MMS, Bluetooth, OBEX, WAP, i-mode,  SyncML, IPv6, 

WCDMA, etc. 

 

Fig. 4 – Utilização Mundial dos Sistemas Operativos para telemóvel 

O sistema operativo Symbian herda do EPOC OS (usado em computadores de bolso 

Psion que eram particularmente robustos ficando anos sem bloquear) boa parte da estabilidade 

e robustez, sendo um OS de 32 bits multi-tarefa preemptiva. As aplicações desenvolvidas para 

este sistema operativo utilizam ficheiros de pequena dimensão e são pouco exigentes em 

termos de memória RAM (comparativamente a PCs e ao WM). Pelo que acabou de ser exposto 

decidiu-se desenvolver a aplicação de aquisição e processamento numa plataforma Symbian 

por ser robusta e estar presente na generalidade dos telemóveis de gama média e alta. 

Existem várias opções para a linguagem de programação utilizada no desenvolvimento 

da aplicação, designadamente Python, Java ou C++. O Python apresenta vantagens, 

comparativamente a: 

• Java – é muito portável mas com limitações em recursos de Hardware e funcionamento 

tempo real, 

• C/C++ – é muito complexo, despende muito tempo de desenvolvimento, 



  

11  

 

• Perl – ainda pouco divulgado, e com poucas API’s disponíveis. 

O Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada, interactiva, 

orientada a objectos ou linear (Conforme a escolha do programador), modular e multi-

plataforma. 

Esta linguagem foi desenvolvida por Guido Van Rossum por volta de 1990 com base 

em algumas linguagens utilizadas na época, tais como o Perl, Basic, Lisp, Smalltalk. Permite 

desenvolver programas em modo texto, com interfaces gráficas, módulos para adicionar 

funções a outros programas ou até mesmo desenvolver sites da internet inteiramente em 

Python. 

O Python é uma linguagem versátil, fácil de aprender, altamente portável entre 

plataformas, o que permite uma maior produtividade, gera código de fácil leitura, possui ampla 

aplicação e bom desempenho. Com Python, é possível desenvolver programas para Windows, 

Linux, Macintosh, BSD, Unix, telemóveis Symbian S60, DOS, Sites da Internet e etc. Python é 

actualmente utilizado por grandes nomes, como Google.com; NASA; Ubuntu; Youtube.com; 

Blender (Software de animação 3D). Acrescente-se que existe disponível na internet uma 

grande quantidade de código aberto em Python o que permite facilmente encontrar a maior 

parte das funções que necessitamos para desenvolver qualquer aplicação. 
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Sistemas de Aquisição – Electrónica 

Os circuitos electrónicos desenvolvidos no âmbito desta tese destinam-se a cumprir 

dois objectivos principais: 

1. Amplificar os sinais biomédicos que são normalmente de muito baixo valor, 

tipicamente alguns milivolts e, 

2. Modelar uma portadora para permitir o seu envio para o telemóvel pelo canal 

de áudio do auricular Bluetooth. 

A figura 5 mostra o esquema geral do sistema de aquisição de sinais biomédicos 
implementado. 

 
 Fig. 5 – Sistema de aquisição de Sinais Biomédicos 

 Visto no Capítulo 2 os pontos essenciais teóricos de cada sinal, de seguida são 

descritos os circuitos utilizados para a sua aquisição, sendo estes apresentados pela seguinte 

ordem: 

1. Circuito de medição de temperatura. 

2. Circuito Amplificador para sinais biomédicos de baixo valor de tensão. 

3. Modulador FM que utiliza um oscilador controlado por tensão (VCO). O VCO é 

desenhado de forma a gerar uma frequência central centrada na banda de passagem 

do sistema de áudio do auricular/telemóvel. 

4. Modulador de amplitude (AM).  

5. Circuito diferença para ser utilizado no caso da aquisição do ECG para realizar a 

diferença entre as duas tensões obtidas pelos sensores corporais. 
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6. Circuito somador que permita implementar FDM (frequency division multiplexing) no 

canal de áudio do auricular de forma a permitir o envio por este canal vários sinais 

modulados em portadoras de diferentes frequências.  

2.5 Circuito de Medição de Temperatura 

Dado que o sensor de temperatura funciona com valores na ordem das unidades de V, 

para este sistema não foi necessário ampliar o sinal. O sistema de aquisição de temperatura 

implementado baseou-se no circuito apresentado no manual do conversor de tensão para 

frequência LM331 – figura 6.[13] 

 

Fig. 6 – Circuito para sistema aquisição da temperatura. 

O princípio de funcionamento assenta na variação que a temperatura produz na fonte 

de corrente controlada por tensão (LM334), que por sua vez varia a corrente produzida aos 

seus terminais. A corrente é definida por R±∆R, em que ∆R dependente da temperatura, e a 

sua variação influencia o funcionamento do VCO – variando proporcionalmente a frequência 

com a temperatura. As condições de funcionamento do VCO serão vistas no capítulo 3.3 

seguinte, sendo que o dimensionamento deste circuito cumpre os mesmos requisitos. 

2.5.1 Hardware – Módulo Aquisição Temperatura 

O PCB do esquema do capítulo anterior foi fabricado e incluído num empacotamento de 

forma a criar um dispositivo móvel, leve e de fácil utilização. Na figura 7 a) apresenta-se o 

empacotamento final do módulo de aquisição de temperatura, sendo que na figura 7 b) se 

encontra todo o conteúdo real deste mesmo módulo. 
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a)  b)  

Fig. 7 – Dispositivo para medição de emperatura. 

Uma das soluções encontradas para a colocação de um sensor de temperatura no 

pavilhão auricular foi a adaptação de um simples auscultador, sendo que esta opção ofereceu 

uma solução leve e de fácil colocação para o paciente – figura 8 a). 

A adaptação consistiu na introdução de uma placa para a interligação entre o módulo e 

o sensor de temperatura (LM324), segundo o esquema visto na figura 6. Na figura 8 b) e c) 

apresenta-se o PCB realizado para a adaptação do auscultador, bem como a sua real 

implementação. 

a)  b)  c)   

Fig. 8 – PCB e Sensor de Temperatura Auricular. 

A ligação do auscultador é realizada através de uma interface estéreo Jack de 3.5’’, e 

com a introdução deste completa-se o sistema de aquisição contínua da temperatura, figura 9. 

 

Fig. 9 – Sistema completo para medição continua da temperatura central  
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2.6 Circuito Amplificador para Sinais Biomédicos 

 Os sinais biomédicos que têm interesse neste trabalho são de muito baixa tensão, da 

ordem dos poucos milivolts e estão em geral corrompidos por ruído gerado durante a 

aquisição. Este circuito é um amplificador passa banda, de elevado ganho, variável com ajuste 

de offset. O circuito além de amplificar, remove a componente DC e o ruído de alta-frequência 

de acordo com o diagrama de amplitudes representado na figura 12. 

 Na figura 10 encontra-se o diagrama de blocos que constitui a estrutura do filtro e do 

amplificador. 

 

Fig. 10 – Diagrama de blocos do filtro e do amplificador. 

A filtragem do sinal é feita através de um filtro passa-banda, com o qual se pretende 

eliminar a componente contínua e as altas-frequências, não podendo estas conter informação 

relevante do sinal. A análise de vários espectros de sinais de ECG permite concluir que a 

informação fundamental está compreendida numa banda estreita no intervalo de frequências 

[1,35] Hz, sendo então necessário dimensionar o filtro levando em consideração estes valores. 

A frequência de corte foi assim colocada com aproximadamente uma década de distância, 

entre [0.23,338] Hz. 

A amplitude do sinal após a sua aquisição é extremamente baixa (algumas dezenas de 

mV), pelo que é necessário implementar um amplificador com ganho elevado 

(aproximadamente 1000 para garantir uma amplificação de 3 ordens de grandeza) de forma a 

colocar o sinal com amplitude entre [0,5] V. 

Como este valor é elevado, e de forma a não aumentar o ruído (o que aconteceria 

usando apenas um andar de amplificação), implementaram-se três andares de amplificação. O 

segundo andar de amplificação tem possibilidade de variar o ganho e o terceiro andar de 

amplificação tem a particularidade de introduzir offset e assim impor o nível de DC pretendido 

final. 

A figura 11 apresenta o esquema completo implementado para o processamento do 

sinal com os respectivos andares amplificadores. É de referir que no primeiro andar 

implementou-se uma montagem seguidora que permite, dado que a sua impedância de saída é 

quase nula, isolar o módulo de processamento de sinal do circuito que o precede. 
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Fig. 11 – Esquema da Cadeia de processamento sinal  

 No Pspice foi implementado o sistema de forma a obter a resposta em frequência do 

sinal de saída da cadeia de processamento; o resultado obtido encontra-se presente na figura 

12 

 

Fig. 12 – Resposta em frequência do módulo processamento 

2.6.1 Hardware – Módulo Processamento Sinal 

Após o estudo do processamento de sinal necessário bem como a modelação em 

frequência deste, procedeu-se á fabricação da placa de circuito impresso (PCB) – figura 13 b). 

No Protel DXP foi realizado o desenho dos esquemas vistos anteriormente, que irá 

corresponder à face da placa realizada – figura 13 a). 

Este circuito é composto pelo módulo de processamento – que possui uma entrada 

para o sinal a processar e uma saída para o sinal já amplificado e filtrado – e pelo modelador 

FM descrito no capitulo 3.3. 
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a)  b)  

Fig. 13 – PCB – Módulo Processamento e Modelação. 

2.7 Modelador Frequência (FM) através de um VCO: 

O Homem ouve, aproximadamente, frequências entre os 20 Hz e os 20 kHz e sabendo 

que o auricular Bluetooth tem uma frequência de amostragem de 8000Hz, pelo teorema da 

amostragem (teorema de Nyquish), a frequência de entrada no microfone estará compreendida 

entre 20 Hz e 4000 Hz. 

Procedendo a uma análise de comportamento do auricular bluetooth em questão, foi 

realizado um varrimento em frequência na entrada do microfone, para tal foi introduzido um 

sinal sinusoidal (4Vpp com 2Vdc) e adquirido o respectivo sinal no telemóvel. 

Da análise realizada concluiu-se que este possui um filtro passa-baixo a uma 

frequência de corte de aproximadamente 3kHz, para frequências inferiores a 200Hz é instável, 

e que possui ainda um sistema de ajuste de ganho a frequências pré-definidas. Na figura 14 

pode-se ver a característica do auricular, com ajuste de ganho para cancelamento de ruído, e 

assim sendo a modulação FM será a mais adequada comparativamente com a modulação em 

amplitude. 

 

Fig. 14 – Varrimento em frequência do Auricular 

Como o objectivo será transmitir o sinal biomédico, via canal auditivo, foi implementada 

uma modulação em frequência utilizando um oscilador controlado por tensão (VCO), 

dimensionado de forma a cumprir as especificações impostas. O circuito encontra-se presente 

na figura 15, tendo como base o esquema apresentado no manual do componente LM331. [13] 



  

19  

 

 

Fig. 15 – Circuito Conversor Tensão Frequência 

Para este circuito a frequência de saída é dada por:  

RtCtRLV
fOUT

1Rs
  x  

09.2

Vin
  =    (1) 

Como desejável, o comportamento linear do VCO presente na figura 16, indica que o 

sinal de entrada deverá ter valores de entrada dentro do intervalo de [0,5 a 3 V] 

(aproximadamente) para que cumpra as especificações de frequência. 
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Fig. 16 – Característica de saída do VCO  

2.8 Modulador Amplitude (AM): 

Vista a modulação FM, foi equacionada a possibilidade de aplicar a modulação AM 

para este sistema. O circuito proposto composto por um oscilador (amplificador em ponte de 

Wien) que permite controlar a frequência de oscilação para possibilitar definir a portadora do 
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sinal, seguido de um transístor CMOS que funcionará como resistência variável, como se pode 

verificar na figura 17. 

 

Fig. 17 – Circuito modulador de amplitude (AM)  

Esta solução não foi implementada dado que esta modulação é mais adequada quando 

os sinais a modular têm componentes de alta-frequência, visto que a largura de banda (LB) 

ocupada pelo sinal AM é inferior à LB ocupada pelo equivalente FM. 

2.9 Circuito de aquisição ECG 

Como foi explicado no capítulo 2.2, onde foram abordados os conceitos teóricos de um 

electrocardiograma, o número mínimo de pontos de aquisição para a leitura do sinal ECG é 

três, os quais são colocados em posições definidas através do triângulo de Einthoven. Desta 

forma, e de modo a simplificar o circuito de aquisição de sinal optou-se por colocar apenas este 

número de entradas. O esquema escolhido fundamentou-se no manual do circuito integrado 

AD620 – figura 18.[14] 

 

Fig. 18 – Circuito de aquisição do sinal de ECG. 

Esta montagem calcula a diferença entre os sinais existentes nos dois braços (braço 

esquerdo menos o braço direito), tendo como referência o terminal colocado na perna 

esquerda. No entanto é possível utilizar o circuito com outras derivações.  
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2.9.1     Hardware – ECG 

Após o estudo do ECG e do circuito necessário á sua aquisição e procedeu-se á 

fabricação da placa de circuito impresso (PCB) – figura 19 b). 

No Protel DXP foi realizado o desenho do esquema visto anteriormente, que irá 

corresponder ao verso da placa realizada. Este circuito tem como entradas os 3 sinais 

provenientes das derivações e como saída o sinal do ECG correspondente, como se pode ver 

na figura 19 a). 

 

 a) b)  

Fig. 19 – PCB/ ECG entradas e saídas. 

Sendo que todo o PCB realizado até este ponto foi fabricado manualmente, por último, 

foram produzidos PCB’s de forma profissional por uma empresa. Na figura 20 pode-se ver o 

PCB produzido por esta, correspondente a todo o sistema de aquisição de sinais biomédicos 

descrito.   

   

Fig. 20 – PCB, Fabrico Final. 

A placa oferece a possibilidade de utilizar ou não o módulo do ECG, para tal basta 

soldar ou não os respectivos componentes no verso do PCB, e realizar a interligação dos 

módulos.  

2.10  Circuito Somador 

Com a introdução de um novo módulo somador cria-se a possibilidade de adquirir múltiplos 

sinais biomédicos em simultâneo, modelados em FDM (frequency division multiplexing), como 

se pode verificar pelo diagrama presente na figura 21.  
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Fig. 21 – Sistema de Aquisição Múltiplo  

Baseado na montagem somadora do amplificador operacional – figura 22 a) –, este 

circuito tem como entrada as diferentes frequências provenientes da integração de módulos 

vistos no capítulo anterior. 

a)  b)  

Fig. 22 – Circuito Somador de frequências a) N entradas, b) 2 entradas 

Da análise do circuito temos com N = número de entradas. 

∑+
= Vi 
2

R  R
  

2

f2

NR
Vo   (2) 

Por opção de projecto, foi realizada a montagem de um somador com duas entradas, 

de forma a adquirir o EOG. A integração de dois módulos de aquisição irá permitir a aquisição 

dos 2 vectores de deslocação ocular. O circuito da figura 22 b) apresenta então a montagem do 

somador de 2 entradas implementado. 

Da análise do circuito temos as seguintes relações para N=2: 

R1 = ½ R    R2 = R   Rf = 3R 

No Pspice procedeu-se á simulação do circuito analisado, figura 23 a), de forma a obter 

o sinal de saída pretendido e verificar os cálculos realizados. 
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a)  b)  

Fig. 23 – a) Circuito Somador em PSpice, b) Simulação sinal saída e respectiva FFT 

Na figura 23 b) apresenta-se o resultado da simulação da soma dos sinais V1 (2.5kHz, 

2Vpp e 1Vdc) e V2 (3kHz, 2Vpp e 1Vdc) e a respectiva FFT do sinal de saída – picos nas 

respectivas frequências de entrada, apresentando o espectro da soma dos dois sinais de 

entrada. 

2.10.1 Hardware – Módulo Somador 

Após o estudo do somador de sinais procedeu-se à fabricação da placa de circuito 

impresso (PCB) – figura 24 b). 

Em Protel DXP foi realizado o desenho do esquema visto anteriormente – figura 24 a). 

Este circuito tem como entradas In1 e In2 que correspondem aos sinais a somar provenientes 

dos diferentes VCO’s, e como saída OUT a soma dos sinais disponível para injectar no 

microfone do auricular. 

a) b)  

Fig. 24 – PCB – Somador de Sinais Biomédicos. 
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Capítulo 3 

Determinação Ciclo Circadiano - Software 

Neste capítulo descreve-se uma aplicação específica do sistema de medição de 

temperatura na estimação do ciclo circadiano do sono. 

3.1 Ciclo Circadiano 

É sabido que o tímpano é um local que permite a medição indirecta da temperatura 

central com grande precisão porque partilha vasos com o hipotálamo – estrutura que controla a 

temperatura do corpo. A medição da temperatura central do corpo é um indicador fisiológico de 

elevada importância para diversas aplicações clínicas, nomeadamente, na caracterização e 

diagnóstico de distúrbios do sono e na estimação do respectivo ciclo circadiano. Na realidade, 

os principais indicadores para a medição da fase do ciclo circadiano humano são a secreção 

da melatonina (pela glândula Pineal) e a temperatura central do corpo. 

O ritmo circadiano tem uma periodicidade diária, de aproximadamente 24 Horas, e 

interfere directamente nos processos químicos, psicológicos e comportamentais dos seres 

vivos. 

O "relógio" circadiano primário dos mamíferos encontra-se localizado no núcleo 

supraquiasmatico, (NSQ) e num grupo de células especializadas localizadas no hipotálamo. 

A destruição do NSQ resulta na completa ausência da regulação do ciclo sono/vigília. 

O NSQ recebe a informação relativa à iluminação proveniente das células do gládio retinal 

fotossensível, presente nos olhos. Estas células que contêm um pigmento fotossensível, 

chamado melanopsina, enviam a informação através de um percurso denominado trato retino-

hipotalâmico, até ao NSQ. Aparentemente o NSQ recebe a informação proveniente da retina 

relativamente a um dia, interpreta-o e estimula a glândula Pineal a segregar a hormona 

melatonina. 

A secreção da melatonina é aproximadamente sinusoidal, com um período 

compreendido no intervalo de 23,5 < T < 24,65 horas [8] apresentando um máximo durante a 

noite e um mínimo durante o dia, como é apresentado na figura 25. 
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Fig. 25 – Ciclo diário de produção de melatonina 

A medição da secreção da melatonina produzida pelo corpo humano é clinicamente 

útil, permitindo diagnosticar diversas patologias, como por exemplo, diagnosticar distúrbios do 

sono que se revelam através de alterações do ciclo circadiano da sua produção. 

Classicamente são utilizadas as medições da temperatura corporal e a secreção da 

melatonina para determinar o ciclo circadiano dos mamíferos. A medição da melatonina 

mostra-se de difícil implementação dado que é necessário ser realizada num laboratório ou 

centro clínico. O método mais utilizado de medição indirecta para estimação do ciclo de 

produção de melatonina, e por sua vez o ciclo do sono, é a medição da temperatura corporal, 

sendo esta de muito mais fácil medição comparativamente com o método evasivo referido 

anteriormente. 

Em [9] a temperatura corporal é descrita como uma estimativa média da temperatura 

do sangue nos principais vasos sanguíneos. O local que permite obter a temperatura central 

com maior precisão é o hipotálamo, localizado na base do cérebro, onde é realizado o controlo 

da temperatura corporal. A sua principal função é receber a informação dos vários sensores de 

calor presentes por todo o corpo e adaptar a temperatura corporal com base nessas 

informações [8]. O objectivo do hipotálamo é manter a temperatura do corpo (temperatura do 

coração, pulmões, fígado, rins, cérebro, etc.) entre os 36ºC e os 38ºC. O acesso ao hipotálamo 

é difícil e invasivo.  

Tradicionalmente, a temperatura corporal é medida por contacto via oral, rectal ou nas 

axilas. A escolha destes locais têm por base a facilidade de acesso e não a precisão, e não 

representam a temperatura interna corporal com a precisão necessária [10]. A artéria pulmonar 

é um local ideal dado a sua distância com o coração. Outros locais de precisão são o esófago, 

a membrana do tímpano e a bexiga urinária, que são utilizados quando medições da 

temperatura rigorosas são necessárias.  

A temperatura no tímpano é portanto a que permite o melhor compromisso precisão e 

facilidade de acesso. O equipamento para a monitorização continua da temperatura, descrito 

no capítulo 3.1 é portanto particularmente apropriado para este fim. De seguida descreve-se o 
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software de controlo, assente no telemóvel, que realiza a desmodulação e o respectivo 

processamento para a aquisição do ciclo circadiano  

3.2 Software implementado 

As características do programa implementado são descritas no diagrama de blocos 

presente na figura 26, e posteriormente são analisados os pontos de maior importância. 

 

Fig. 26 – Diagrama de blocos do software implementado. 

1. Desmodulação do sinal FM. 

O Software de controlo procede à aquisição de trechos áudio e de seguida é feita a 

desmodulação do sinal ‘.au. É imperativo respeitar o seguinte formato, de forma a 

proceder à correcta extracção do sinal adquirido. 

Byte order: Big-endian  
Offset   Length   Contents 
  0      4 bytes  ".snd" 
  4      4 bytes  <Header size (h)> 
  8      4 bytes  <Sample data size (s)> 
 12      4 bytes  <Audio file encoding> 
 16      4 bytes  <Sample rate> 
 20      4 bytes  <Number of channels> 
 24  (h-24) bytes  <Comment> 
(h)     (s)bytes  <Sample data> 
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 Os valores dos dados contidos no campo <Sample data> respeitantes ao sinal 

pretendido apresentam-se num formado de 32bit (Big-Endian) e dado que a 

codificação presente é PCM – 16bit, é necessário subdividir os 32bit em 2 blocos de 16 

bit para retirar os dados.  

Quando obtido os valores correspondentes ao sinal modulado, o programa desmodula 

o sinal segundo a seguinte formulação: 

A desmodulação do sinal de áudio permite estimar a frequência instantânea da 

portadora. O sinal de temperatura )(tT  é obtido através da seguinte expressão 

γβ += )()( tftT     (3) 

em que )(tf é a frequência instantânea de )(ty e β  e γ  são coeficientes de 

conversão que permitem converter valores da frequência instantânea em graus 

centígrados. Estes coeficientes são obtidos através de um processo de calibração. A 

calibração faz-se através de duas medições 0f e 100f  em que a primeira foi obtida 

mergulhando o sensor em gelo fundente, oT 00 = , e a segunda obtida expondo o 

sensor de temperatura ao vapor libertado de água a ferver, oT 100100 = . Os 

parâmetros β  e γ  obtêm-se resolvendo o seguinte sistema de equações 





+=

+=

γβ
γβ

100100

00

fT

fT
    (4) 

A obtenção de um sinal proporcional a )(tx  através da determinação da frequência 

instantânea da portadora só é válida se se admitir que )(tx varia lentamente. De facto, 

considerando o sinal modulado )2cos()( ftty π=  em que )(0 txff α+=  e α é o 

ganho do VCO, tem-se que a frequência instantânea de )(ty  é dada por 

dt

td
tf

)(

2

1
)(ˆ

Φ
=

π
    (5) 

em que ttxft ))((2)( 0 απ +=Φ é a fase de )(ty , e portanto 

dt

tdx
txf

dt

d
tf

)(
)(

2

1
)(ˆ 0 αα

π
++=

Φ
=  (6). 

Se o sinal )(tx for lento, 0
)(
≈

dt

tdx
 o que implica 

)()( 0 txftf α+=     (7). 
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2. Determinar a frequência da amostra adquirida 

Para determinar a frequência da amostra adquirida, cada uma destas é processada e 

são contadas as transições por zero (N). A frequência é obtida segundo a seguinte 

expressão:  

t

N
tf

∆
=
2

)(     (8) 

3. Registar e guardar em memória todas as leituras efectuadas. 

Todas as medições efectuadas são registadas com o marcador temporal em tempo 

real, permitindo assim a recuperação de dados em caso de uma finalização precoce do 

programa de aquisição. 

4. Aquisição adaptativa para optimização de recursos. 

De forma a minimizar o consumo de recursos foi definida uma estratégia de 

amostragem adaptativa que determina com base nas medições anteriores o próximo 

intervalo de medição. O critério utilizado na adaptação é o valor absoluto da derivada 

da temperatura, calculada nos instantes anteriores. Um aumento deste valor induz uma 

diminuição do intervalo de amostragem e uma diminuição da derivada, pelo contrário, 

conduz ao aumento do período de amostragem. Desta forma pretende-se reduzir o 

número médio de amostragem por unidade de tempo sem comprometer a precisão do 

sinal de temperatura estimado. 

Assumem-se valores mínimos e máximos para o período de amostragem, minT  e maxT  

respectivamente. Assim a estimativa do próximo instante de aquisição é calculado de 

acordo com )()()1( ndtntnt +=+  em que )()( tdgndt =  varia ao longo do tempo e 

que se assume ser um inteiro, múltiplo do intervalo mínimo de amostragem. A função 

)(xg  é uma sigmoide deslocada no tempo e na amplitude que está representada na 

Fig. 27.a). e que permite transições suaves entre períodos de amostragem.   

1-tt

)1(ˆ)(ˆ

)1()(

)1(ˆ)(ˆ

∆

−−
=

−−
−−

=
nTnT

ntnt

nTnT
d t

  (9) 

é uma estimativa da derivada de )(ˆ nT  no instante n , tal como de mostra  Fig. 27 b). 
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 a) b)  

Fig. 27 – a) Função Sigmóide e b) Derivada sinal adquirido.   

5. Filtragem 

O sinal desmodulado )(ˆ nT , adquirido nos instantes )(nt , que representa a 

temperatura ao longo do tempo, é em geral muito ruidoso e contém outliers, resultado 

de deslocamentos do sensor devido aos movimentos do paciente. O vector de 

instantes de amostragem é { } sTNNnt *12210)( −−= L  no caso da 

amostragem uniforme e { } sLL Tkkkkknt *)( 12210 −−= L  no caso da 

amostragem adaptativa em que NL < e ik são os múltiplos do período mínimo de 

amostragem sT  em que houve aquisição de dados. 

O objectivo deste procedimento é o de filtrar estes dados, remover o ruído e os outliers 

e lidar com amostras não uniformes no modo adaptativo. 

A filtragem e Kalman é particularmente apropriada neste caso. A filtragem de Kalman 

foi proposta nos anos 60 do século XX em [11] e a sua ideia principal é a de estimar o 

vector de estados kx  ao longo do tempo a partir do conjunto de observações ky em 

que se assume o seguinte modelo [12] 

kkk

kk

vcxy

waxx

+=

+= +−1
    (10) 

onde ),0()( QNwp k = e ),0()( RNvp k = . A filtragem de Kalman é óptima segundo 

o critério dos mínimos quadráticos sem ter que explicitamente resolver o problema da 

minimização. Fá-lo de forma recursiva à medida que novas observações vão 

chegando. 

O sinal filtrado é obtido por  

)ˆ(ˆˆ −− −+= kkkkk xcyKxx    (11) 

em que kx̂ e −
kx̂ são denominadas estimativas a posteriori e a priori respectivamente,  

−− kk xcy ˆ  denomina-se resíduo ou inovação e kK é chamado ganho de Kalman. A 
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estimativa a priori −
kx̂  é a melhor estimativa de kx antes da realização de uma nova 

observação, ky e a estimativa a posteriori, kx̂ , resulta da estimativa a priori através do 

termo de inovação )ˆ( −− kkk xcyK que é o produto do resíduo pelo ganho de Kalman. 

No caso da aquisição adaptativa só se calcula a estimativa a posteriori quando se 

fazem novas leituras. Em todos os restantes instantes de amostragem skT utiliza-se a 

estimativa a priori, −
kx̂ , isto é, −= kk xx ˆˆ . A filtragem de Kalman realiza-se segundo a 

seguinte sequência 

1. 1ˆˆ −
− = kk xax         (12) 

2. QPaP kk += −
−

1
2        (13) 

3. 
RPa

aP
K

k

k
k +
= −

−

2
       (14) 

4. 


 −+

=
−

−−

contráriocasoˆ

adquiridafoise)ˆ(ˆ
ˆ

k

kkkkk

k
x

yxayKx
x    (15) 

5. −−= kkk PaKP )1(        (16) 

em que são conhecidos 1=a , Q e R . Estes últimos parâmetros são na prática utilizados para 

afinar o algoritmo de forma a controlar o grau de suavidade da solução. O parâmetro kP é a 

estimativa corrente da variância do erro. Note-se que aqui apenas estamos a tratar da versão 

mais simples do filtro de Kalman em que a é um escalar e o erro também é um escalar ao qual 

se associa uma variância. Esta versão está implementada no telemóvel em Python e como se 

pode verificar é de muito fácil implementação envolvendo apenas multiplicações e somas. O 

sinal filtrado pode ser visualizado no telemóvel à medida que vai sendo filtrado pelo filtro de 

Kalman. 

Verificou-se que a aplicação do filtro duas vezes, chamado filtro de Kalman de dois 

andares, conduz a melhores resultados, tal como se apresenta no capítulo dos resultados 

experimentais. 

O software desenvolvido encontra-se no [Anexo B], sendo que este implementa o 

sistema aqui descrito. 
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Capítulo 4 

Resultados Experimentais 

4.1 Medição da Temperatura 

Utilizando o equipamento descrito em 3.1, num primeiro teste foi realizada a aquisição 

da temperatura ambiente, sendo que para tal foi colocado o sensor de temperatura num local 

arejado e com sobra. As medições tiveram lugar na localidade de Vila Franca de Xira no dia 21 

de Julho de 2008, e os resultados obtidos encontram-se presente na figura 28. 

 

Fig. 28 – Amostras adquiridas Medição Temperatura do ar 

Com os valores adquiridos procedeu-se ao processamento do sinal, sendo que na figura 

29 a) encontra-se o resultado do ciclo da temperatura ambiente estimado pelo software 

implementado. Para possibilitar a comparação, foram utilizados valores fornecidos pelo Instituto 

Português de Meteorologia, para a cidade de Lisboa no mesmo período de aquisição (figura 29 

b)) e da sua análise resultam as seguintes conclusões: 

•  De um modo geral, o traçado obtido é satisfatório verificando-se uma 

característica próxima do apresentado pelos valores reais. 

• Os marcadores típicos do ciclo diário da temperatura estão bem definidos, sendo 

estes, um mínimo às 6 horas e um máximo 15 horas 

• Algumas das diferenças pontuais verificadas podem ser explicadas por:  

o Condições não ideais no local e forma como foram obtidas as medidas 



 

 34  

o Distância a que foi realizada a experiencia comparativamente com o 

local das medições do IM 

o Erro inerente ao equipamento em causa. 

 

Fig. 29 – Temperatura adquirida com: a)equipamento b) fonte Instituto Meteorologia 

Numa segunda fase, o dispositivo foi então foi utilizado para realizar todas as medidas de 

temperatura com vista à estimação do ciclo circadiano do sono. Dada a sua portabilidade é de 

referir que o consumo realizado é de aproximadamente 3mA, e pelos testes realizados oferece 

a possibilidade de adquirir em 24 horas aproximadamente 410 amostras, logo aprox. 17 

Amostras por hora. 

Sem amostragem adaptativa, no limite podem-se utilizar intervalos de amostragem na 

ordem dos 4 minutos, para as 24 horas de funcionamento. Com o método de amostragem 

adaptativa implementado, temos um período de funcionamento entre as 24horas 

(17amostras/hora) e as 68 horas (6 amostras/hora) – com minT =4min e maxT =10min. Prova-se 

claramente que no pior dos casos a amostragem adaptativa funciona como o sistema de 

amostragem em períodos fixos, e em funcionamento regular, diminui a utilização dos recursos. 

O sistema de aquisição contínuo da temperatura central, descrito no capítulo 4, foi 

dimensionado para proceder á aquisição de um período de 24 horas. Foi realizada uma 

aquisição neste mesmo período e os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Fig. 30 – Amostras adquiridas Medição 

Na figura 30 verifica-se que as medições obtidas apresentam ruído e um número 

significativo de outliers. Os valores obtidos encontram-se no intervalo de [36 a 37 ºC] como era 

espectável. 

a)  
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b)  

Fig. 31 – Filtro Kalman: a) 1º Andar, b) 2º Andar  

A figura 31 mostra o sinal filtrado pelo filtro de Kalman com uma passagem, e com duas 

passagens figura 31 b). 

O traçado obtido após a aplicação do Filtro de Kalman, figura 32, apresenta um sinal com 

menor ruído e com alguns marcadores característicos do ciclo circadiano. 

Da análise dos resultados conclui-se: 

1. O traçado da temperatura, apesar de apresentar o andamento periódico 

característico deste tipo de gráfico não apresenta a fase esperada. Isto deve-se 

provavelmente às condições excepcionais em que o paciente (eu próprio) se 

encontrava devido à realização da medição, principalmente durante a fase do 

sono, 

2. Verificou-se que de uma forma ténue, uma diminuição da temperatura por volta 

das 4 a 5 horas (A), onde em média se apresenta o um mínimo do ciclo 

circadiano, 

3. Verificou-se uma diminuição rápida no período das 7 horas (B), sendo este 

correspondente ao período do despertar do paciente, 

4. Verificou-se uma diminuição rápida no período das 8 horas (C), que segundo o 

paciente correspondeu ao momento em que este se deslocou ao ar livre para o 

respectivo posto de trabalho, 

5. Verificou-se o poço pós refeição por volta das 12 horas (D), 

6. E por ultimo o comportamento crescente do traçado obtido para as restantes 

horas esta de acordo com a média do ciclo circadiano típico. 
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Fig. 32 – Ciclo Circadiano obtido 

4.2 ECG 

Os resultados obtidos para a placa de aquisição de sinais Biomédicos descrita no 

decorrer do capítulo 3, são apresentados na figura 33. 

  

Fig. 33 – Sinal ECG à entrada e à saída do módulo de Amplificação 

 No sinal à saída do módulo do ECG descrito em 3.5 e por sua vez á entrada do 

módulo de amplificação (3.2), verifica-se que o sinal possui valores de tensão na ordem de 

dezenas de mV, sendo aproximadamente 60 mVpp com uma frequência de 1,43Hz. Valores 

que eram espectáveis. 

 Após o módulo de Amplificação, temos uma amplificação e filtragem do sinal de 

entrada, e verifica-se então que o traçado do sinal é menos ruidoso e com valores de tensão de 

aproximadamente, de 1,8 Vpp. O ganho determinado para este caso foi de 1,8 V / 0.06mV = 

30, que é possível dado o ajuste de ganho realizado no segundo andar de amplificação. 
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Verifica-se ainda que tendo o sinal de entrada componente DC, esta é filtrada e a componente 

DC á saída é imposta pelo ajuste DC presente no terceiro andar de amplificação. 

Em funcionamento regular o sistema de aquisição de ECG apresenta um consumo no total de 

13 mA. 

Por último como descrito no capítulo 3.3, o sinal é modulado em frequência, e à saída 

do VCO (figura 34) tem-se o sinal pronto a ser introduzido no microfone. 

 

Fig. 34 – Sinal à saída do VCO  

4.3 Somador 

O por ultimo foi experimentado o somador de frequências descrito no capítulo 3.6. Na 

figura 35 podem-se ver os sinais à entrada do somador com diferentes frequências – 3kHz no 

canal 1 e 2,5kHz no canal 2 – o sinal á saída do somador e por último o espectro de frequência 

deste.  

 

Fig. 35 – Sinais de entrada, Sinal à saída do somador, Espectro do sinal de saída do somador 

Da análise do espectro pode-se verificar que o sinal de saída do somador possui 2 picos 

de frequência com valores de 2,5kHz e 3kHz que indicam a correcta soma dos sinais de 

entrada. Valores que eram espectáveis. 
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Capítulo 5  

Conclusão e trabalho futuro 

O desenvolvimento de equipamentos de aquisição de sinais biomédicos portáveis, 

apresenta uma elevada taxa de crescimento nos últimos anos, sendo que ainda se prevê um 

maior crescimento a curto prazo. O ECG, EOG, e temperatura central, são sinal de elevada 

importância no diagnóstico e tratamento de algumas doenças e distúrbios humanos. 

O sistema para monitorização da temperatura central e detecção de distúrbios do sono 

implementado, deu origem a um pedido de patente, e no presente momento está a ser ultimado 

um artigo a fim de submeter à “IEEE Transactions on Biomedical Engineering“. 

Os resultados obtidos mostraram-se promissores, demonstrando assim o conceito do 

projecto idealizado. Como projecto futuro, pretende-se implementar um algoritmo de detecção 

automática de marcadores típicos do ciclo circadiano e reduzir a dimensão de todo o 

equipamento. Outra melhoria, seria a integração de um segundo sensor, que mediria a 

temperatura exterior, de forma a poder reduzir o erro inerente á variação da temperatura 

externa no sinal do ciclo circadiano obtido. 

O sistema de aquisição de sinais biomédico desenvolvido neste projecto cumpriu as 

especificações iniciais, sendo que no presente momento se encontra em desenvolvimento o 

software de controlo para o hardware aqui descrito. Pelo que, o sistema poderá no futuro 

apresentar algumas melhorias, a fim de dar a melhor resposta às exigências do projecto em 

causa. Para trabalho futuro, este equipamento poderá ser testado com uma modulação AM, 

sendo que esta chegou a ser simulada em Pspice, mas pelos factores vistos foi descartada no 

decorrer do projecto. 

Este sistema decorre num processo de registo de 2 patentes que serão submetidas 

para avaliação num futuro próximo. 

Todos os sistemas aqui descritos fazem parte integral de um projecto intitulado ‘BMS – 

Biomedical mobile Solutions’ que concorre ao projecto ‘CRIAR08’, e que foi apurado no dia 23 

Julho 2008 para a fase final deste concurso. Sendo que aqui ficaram descritas a prototipagem 

dos sistemas, e como trabalho futuro prevê-se o desenvolvimento do produto para 

comercialização generalizada. 
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Anexo A 

Patente submetida  

Resumo 

Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono. 

 

 

No presente evento é apresentado um sistema de diagnóstico 
de distúrbios de sono a partir de um equipamento simples 
para proceder á medição contínua da temperatura do corpo 
humano no pavilhão auricular. Um sensor de temperatura 
electrónico, acoplado ao microfone de um auricular 
Bluetooth (1), envia as medições da temperatura para o 
telemóvel ao qual se encontra emparelhado. Com a informação 
adquirida é determinado o ciclo circadiano da temperatura a 
partir do qual se podem diagnosticar determinados 
distúrbios do ciclo circadiano do sono/vigília humano. As 
medidas são guardadas na memória do telemóvel e 
periodicamente enviadas via e-mail ou SMS (short messaging 
service) para um centro clínico. 
 
Dado que não são utilizados fios, o sistema permite uma 
utilização de longa duração e de forma contínua sem 
desconforto para o paciente. A electrónica está muito 
simplificada e miniaturizada visto ser composta por um 
simples sensor de temperatura (2), que modula em frequência 
uma portadora sinusoidal de áudio. Esta é injectada no 
microfone do auricular e enviada para o telemóvel através 
do canal de voz. 
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Figura para publicação 
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Descrição 

 

Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono. 

 

 

 

No presente evento é apresentado um sistema de 
monitorização e um equipamento simples para proceder á 
medição contínua da temperatura do corpo humano no pavilhão 
auricular, com aplicação ao diagnóstico de distúrbios de 
sono. 
 

 

Palavras-chave 

 

biomedicina, temperatura central, telemóvel, Bluetooth, 
distúrbios sono 
 
 

 

Estado da arte 

 

Alguns procedimentos clínicos de diagnósticos necessitam de 
medições contínuas da temperatura do paciente em condições 
normais de vida, como por exemplo os distúrbios de sono 
referidos anteriormente. 
Para esta finalidade foram propostos equipamentos leves e 
portáteis que transmitem a informação da temperatura 
através de sistemas de comunicação dedicados sem fios. 
 
Actualmente existem diversos termómetros electrónicos 
comerciais que apresentam uma boa precisão, alguns deles 
particularmente apropriados para realizar monitorizações de 
temperatura de elevada taxa de amostragem devido à sua 
fácil utilização e rapidez de aquisição, tal como o 
Temporal Scanner da EXERGEN [EXERGEN Corporation, 
http://www.exergen.com/medical/index.htm]. Ainda assim 
estes termómetros não permitem realizar monitorização 
contínua da temperatura sem necessitar de intervenção 
manual. A monitorização continua da temperatura é 
normalmente realizada em centros médicos com o auxílio de 
equipamento dispendioso em pacientes hospitalizados e 
normalmente acamados. 
 
 
Um sistema de precisão é proposto na patente A Method and 
System of Continual Temperature Monitoring, United States 
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Patent 20070027403, onde a temperatura central é medida 
através de uma cápsula que é ingerida ou directamente 
introduzida no recto e que transmite a temperatura central 
corporal ou por um penso da derme que transmite a 
temperatura exterior. A informação da temperatura é 
transmitida por frequências de baixa potencia via rádio que 
pode ser monitorizada num computador convencional. 
 
Outro sistema é descrito na patente [Bluetooth earphone for 
measuring body temperature, United States Patent 
20050113131], onde se propõe um equipamento Bluetooth para 
a medição da temperatura corporal central. A temperatura 
medida por um dispositivo auricular (colocado no ouvido) é 
enviada por Bluetooth para uma base de dados onde é 
guardada. O auricular é um dispositivo dedicado e 
especifico que comunica directamente com o sistema 
receptor, também ele um sistema dedicado. O auricular 
Bluetooth inclui um micro-controlador e memória.  
 
Em [Xuanwen Luo and Qiang Cheng, Unconfined mobile 
Bluetooth nursing and daily data collection, CCNC 2004 - 
IEEE Consumer Communications and Networking Conference, 
pp.693-696, 5-8 Jan., 2004] é apresentado um sistema 
baseado na utilização de um telemóvel para permitir a 
mobilidade desejada. Os autores propõem um dispositivo 
Bluetooth para adquirir diversos sinais biomédicos, e que 
são transmitidos para um centro clínico através da rede de 
telemóvel. 
 
Assim sendo, propõe-se implementar um sistema de aquisição 
de temperatura, especificamente desenhado para monitorizar 
as suas variações ao logo de um determinado período de 
forma a inferir sobre o ciclo circadiano, e por sua vez 
determinar distúrbios de sono.   
 
A invenção aqui proposta utiliza uma metodologia muito 
simples para estimar a temperatura central do corpo através 
da temperatura do tímpano. O objectivo é utilizar o grande 
poder de cálculo e de comunicação dos telemóveis actuais, 
disseminados por todo o mundo, para obter um sistema de 
medição avançado sem ter que desenvolver novos componentes 
específicos e dispendiosos. O sistema é composto por um 
auricular Bluetooth comercial ao qual foi física e 
electricamente acoplado um sensor de temperatura. A 
informação é enviada para o telemóvel pelo do canal de voz 
através de uma portadora modulada, desmodelada no telemóvel 
e processada, como seguidamente se descreve. 
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Antecedentes e descrição do invento 

 

É sabido que o tímpano é um local que permite a medição 
indirecta da temperatura central com grande precisão, isto 
porque partilha vasos com o hipotálamo - estrutura que 
controla a temperatura do corpo. A medição da temperatura 
central do corpo é um indicador fisiológico de elevada 
importância para diversas aplicações clínicas, 
nomeadamente, na caracterização e diagnóstico de distúrbios 
do sono e na estimação do respectivo ciclo circadiano. Na 
realidade, os principais indicadores para a medição da fase 
do ciclo circadiano humano, são a secreção da melatonina 
(pela glândula Pineal) e a temperatura central do corpo. 
O ritmo circadiano tem uma periodicidade diária, 
aproximadamente 24 Horas, e interfere directamente nos 
processos químicos, psicológicos e comportamental dos seres 
vivos. 
O "relógio" circadiano primário dos mamíferos encontra-se 
localizado no núcleo supraquiasmatico (NSQ) e num grupo de 
células especializadas localizadas no hipotálamo. 
A destruição do NSQ resulta na completa ausência da 
regulação do ciclo sono/vigília. O NSQ recebe a informação 
relativa à iluminação proveniente das células do gládio 
retinal fotossensível, presente nos olhos. Estas células 
que contêm um pigmento fotossensível, chamado melanopsina, 
que segue um percurso denominado tratam retino-

hipotalâmico, até ao NSQ. Aparentemente o NSQ recebe a 
informação proveniente da retina relativamente a um dia, 
interpreta-o e estimula a glândula Pineal a segregar a 
hormona melatonina. 
A secreção da melatonina é aproximadamente sinusoidal, com 
um período compreendido no intervalo de 23,5 < T < 24,65 
horas [Scheer, Frank A. J. L.; Kenneth P. Wright, Jr., 
Richard E. Kronauer, Charles A. Czeisler, Plasticity of the 
Intrinsic Period of the Human Circadian Timing System, PLoS 
ONE, 2007] apresentando um máximo durante a noite e um 
minimo durante o dia, como é apresentado na Fig.2. 
 

 

Fig.2 – Ciclo diário de produção de melatonina 

 

 
A medição da secreção da melatonina produzida pelo corpo 
humano é clinicamente útil, permitindo diagnosticar 
diversas patologias, como por exemplo, diagnosticar 
distúrbios do sono que se revelam através de alterações do 
ciclo circadiano da sua produção. 
Classicamente são utilizadas as medições da temperatura 
corporal e a secreção da melatonina para determinar o ciclo 
circadiano dos mamíferos. A medição da melatonina mostra-se 
de difícil implementação dado que é necessário ser 
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realizada num laboratório ou centro clínico. O método mais 
utilizado de medição indirecta para estimação do ciclo de 
produção de melatonina, e por sua vez o ciclo do sono, é a 
medição da temperatura corporal, sendo esta de muito mais 
fácil medição comparativamente com o método evasivo 
referido anteriormente. 
O local que permite obter a temperatura central com maior 
precisão é o hipotálamo, localizado na base do cérebro, 
onde é realizado o controlo da temperatura corporal. A sua 
principal função é receber a informação dos vários sensores 
de calor presentes por todo o corpo e adaptar a temperatura 
corporal com base nessas informações [Severine, J.E., and 
McKenzie, N.J. (1998). Advances in temperature monitoring: 
A far cry from "shake and take". The Nursing Institute and 
Sherwood-Davis and Geck. Sherwood-Davis and Geck: St.Louis, 
MO.]. O objectivo do hipotálamo é manter a temperatura do 
corpo (temperatura do coração, pulmões, fígado, rins, 
cérebro, etc.) entre os 36ºC e os 38ºC. O acesso ao 
hipotálamo é difícil e invasivo. Em [DiBenedetto, L. 
(1993). Core Temperature. IVAC Corporation: San Diego, CA.] 
a temperatura corporal é descrita como uma estimativa média 
da temperatura do sangue nos principais vasos sanguíneos. 
Tradicionalmente, a temperatura corporal é medida por 
contacto, via oral, rectal ou nas axilas. A escolha destes 
locais têm por base a facilidade de acesso e não a 
precisão, e não representam a temperatura interna corporal 
com a precisão necessária [Bayham, E., Fucile, F., 
McKenzie, N., and OŠHara, G. (1996). Clinical 
considerations for use of FirstTemp and FirstTemp Genius 
Infrared tympanic thermometers. Sherwood Davis and Geck. 
Sherwood Medical Company: St. Louis, MO.]. A artéria 
pulmonar é um local ideal dado a sua distância com o 
coração. Outros locais de precisão são o esófago, o tímpano 
e a bexiga urinária, que são utilizados quando medições da 
temperatura rigorosas são necessárias.  
Esta invenção descreve um sistema para medir indirectamente 
a temperatura central através do tímpano. A Fig.3 Mostra 
representação esquemática do sistema.  
 
 
Sistema de comunicação (Fig. 3) 

 
 
Este é baseado num telemóvel (4)Fig.3 emparelhado com um 
auricular Bluetooth que envia continuamente a medição da 
temperatura do interior do pavilhão auricular (3)Fig.3, que 
se correlaciona fortemente com a temperatura no tímpano e 
portanto com a temperatura central. A informação é guardada 
no telemóvel e periodicamente enviada via e-mail ou SMS 
para um centro clínico (5)Fig.3, que realiza o controlo da 
informação. Alternativamente, toda a informação guardada 
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que foi sendo adquirida durante o teste clínico, é 
transmitida para o computador do médico via Bluetooth ou 
Infra-vermelhos (5)Fig.3. Após a recepção de dados, estes 
estarão disponíveis ao médico através de uma plataforma WEB 
conectada ao centro de recepção de dados (6)Fig.3. 
O principal objectivo desta invenção é a de utilizar a 
grande capacidade computacional e de comunicação dos 
telemóveis actuais, para adquirir, processar e transmitir 
informação biomédica. Neste projecto, é descrito um sistema 
para adquirir a temperatura central do corpo no ouvido, 
baseado num auricular Bluetooth (1)Fig.1 e num telemóvel. 
Um sensor de temperatura electrónico (2)Fig.1 é acoplado no 
exterior do auricular de forma a medir a temperatura na 
proximidade do tímpano, que é um dos melhores locais para 
inferir a temperatura central do ser humano (ver Fig.3). 
 

 

 

Auricular com sensor de temperatura (Fig.1) 

 
 
A informação da temperatura, adquirida pelo sensor modula 
em frequência uma portadora sinusoidal que é injectada no 
auricular que utiliza uma frequência de amostragem de 4 
kHz. 
Para que o sistema permita uma medição contínua num esquema 
de 24 sobre 24 horas, dois auriculares são utilizados 
alternadamente de forma a permitir uma utilização contínua 
do sistema enquanto se realiza carga da bateria do 
auricular. 
O sistema é composto pelos componentes que a seguir se 
descrevem e que estão representados no diagrama de blocos 
apresentado na Fig.4 
 
 
Diagrama de Blocos (Fig.4) 

 
 
Um sensor electrónico de temperatura (2)Fig.1 externamente 
acoplado ao auricular e que é colocado no interior do 
ouvido permitindo assim ficar próximo do tímpano permitindo 
assim medir a temperatura central.  
O sensor electrónico de temperatura, baseado no circuito 
integrado LM234, gera uma tensão aos terminais que é 
proporcional à temperatura do seu encapsulamento. Sendo 
esta uma fonte de corrente controlada por tensão, a 
variação da temperatura impõe uma variação da corrente que 
irá actuar no modulo do oscilador controlado por tensão 
(VCO) seguinte (7)Fig.4. 
O circuito integrado que constitui o VCO é o LM331 e 
caracteriza-se por modular em frequência na banda de [2000, 
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2400] Hz, uma portadora sinusoidal, com a tensão à saída do 
sensor de temperatura (8)Fig.4.  
 

 
Esquema do sensor de temperatura Fig.5 

 
Um auricular Bluetooth onde o sinal modulado é injectado no 
circuito do microfone para ser enviado para o telemóvel 
pelo circuito de voz. (9)Fig.4 
 
O software de controlo do sistema Fig.6, a correr no 
telemóvel (10)Fig.4, que continuamente adquire amostras do 
sinal áudio, descodifica-o e guarda o valor da temperatura 
medida na memória interna ou num cartão de memória. 

 
 

 

Diagrama de Blocos Software. Fig.6 
 
 
O software do telemóvel deverá efectuar as seguintes 
operações: 
1) Automaticamente estabelecer a comunicação com o 
auricular Bluetooth (12)Fig.6 para adquirir o sinal 
modulado em frequência (FM) (14)Fig.6 que contem a 
informação da temperatura.  
2) Remover o ruído (15)Fig.6 através de um filtro de Kalman 
e estimar o valor da temperatura baseada na amostra actual 
(17)Fig.6  e nos valores adquiridos previamente (19)Fig.6. 
Este filtro permite minimizar o efeito dos valores que se 
consideram fora de contexto baseado na informação adquirida 
até ao momento. 
3) O valor estimado da temperatura é armazenado num 
ficheiro presente no cartão de memória do telemóvel 
(18)Fig.6. 
4) A aquisição de valores de temperatura por parte do 
telemóvel faz-se de forma variável a que corresponde uma 
estratégia adaptativa de amostragem de forma a minimizar o 
consumo de energia do auricular. Nesta estratégia, o 
intervalo de tempo entre aquisições aumenta quando a 
variação da temperatura é baixa e diminui quando se 
detectam variações mais rápidas. Desta forma consegue-se 
manter a precisão da curva e simultaneamente optimizar o 
consumo do auricular.   
5) O ficheiro com as temperaturas é periodicamente enviado 
(24)Fig.6 para um centro médico via SMS, e-mail ou por 
Bluetooth para um computador (25)Fig.6.  
6) O programa gera um alarme quando a carga da bateria do 
auricular ou do telemóvel está a terminar, para que se 
substitua o auricular ou se carregue o telemóvel e permita 
uma medição sem interrupções da temperatura. (13)Fig.6 
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7) O programa está ainda preparado para gerar diversos 
alarmes mediante algumas situações criticas, como elevadas 
temperaturas, longos períodos de ausência de sinal ou de 
valores correctos de temperatura devido, por exemplo, à 
posição incorrecta do auricular. (13)Fig.6 
8) O programa realiza também processamento de alto nível 
sobre o sinal (22)Fig.6 adquirido como por exemplo a 
estimação e apresentação do ciclo circadiano, estimação de 
desvios de fase ou mostrar as distorções na curva 
circadiana da temperatura relativamente ao traçado 
considerado normal (23)Fig.6. 
Num modo secundário de operação, o auricular Bluetooth, é 
inquirido através de uma chamada telefónica e a medição é 
enviada automaticamente via SMS para o mesmo número. 
A presente invenção pretende substituir o método 
tradicional utilizado no diagnóstico de distúrbios do sono 
em que os valores da temperatura são obtidos manualmente 
pelo paciente tipicamente com uma periodicidade horária. 
Este método não é eficiente pois as medidas não são 
rigorosas e faltam por vezes medições que o paciente não 
teve oportunidade de realizar. Além disso, a utilização do 
canal de voz de um auricular comercial para transmitir os 
dados permite obter um sistema altamente sofisticado a 
baixo custo. 
 

Na Fig.7 mostra-se um gráfico com os dados adquiridos entre 
as 10 e as 19h onde se representam os valores brutos 
ruidosos e os respectivos valores filtrados com o filtro de 
Kalman. Pode-se verificar a eficácia deste tipo de 
filtragem.  
 

Resultados experimentais. Fig.7 

 

 

Lisboa, 19 de Junho de 2008 
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Reivindicações 

 

 

1) Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono caracterizado por um 

sinal de Temperatura, modelado em frequência ser enviado 

do auricular para o telemóvel via Bluetooth através do 

canal de voz/áudio e ser descodificado pelo software a 

correr continuamente no telemóvel, sendo posteriormente 

armazenado no cartão de memória. 

 

2) Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado por um auricular 

comercial, onde é externamente acoplado um sensor de 

temperatura electrónico, para a medição da temperatura 

no tímpano, cujos valores são enviados para um telemóvel 

com o qual o auricular se encontra emparelhado, e deste 

para um centro de recepção de dados, por exemplo um PC, 

sendo que o subsistema do auricular é composto por: 

a) Um auricular comercial Bluetooth emparelhado com um 

telemóvel com os sistemas operativos compatíveis, e 

b) Um sensor electrónico de temperatura externamente 

acoplado ao auricular que permite proceder á medição 

da temperatura do pavilhão auricular; 

c) Um circuito electrónico, que contem um oscilador 

controlado por tensão (VCO) e que modula uma portadora 

sinusoidal de 1000 Hz com o sinal do sensor de 

temperatura;  

d) portadora modulada em frequência (FM) que é injectada 

no circuito do microfone do auricular para ser 

transmitida para o telemóvel. 
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3) Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono de acordo com a 

reivindicação 1 e 2, caracterizado por o auricular ser 

automaticamente activado pelo telemóvel, e o sinal com a 

informação da temperatura ser recebido no telemóvel, 

descodificado, e o valor da temperatura resultante ser 

introduzida num ficheiro que contém as medições 

realizadas anteriormente e as respectivos horas e datas 

de aquisição, da seguinte forma: 

a) O telemóvel inquire o auricular Bluetooth 

adaptativamente em intervalos de tempo variáveis 

baseados em medições anteriores; 

b) A frequência de amostragem do sinal aumenta com o 

aumento da variação de temperatura, e diminui com a 

estabilização da mesma; 

c) A informação guardada no ficheiro de dados no 

telemóvel é enviada via e-mail ou SMS para um centro 

clínico, ou é processada localmente no telemóvel de 

forma a calcular os marcadores de fase usados no 

diagnóstico dos distúrbios do sono; 

d) Os dados brutos, filtrados, processados assim como os 

indicadores de fase podem ser graficamente 

representados no telemóvel. 

4) Sistema de monitorização da temperatura central para 

diagnostico de distúrbios de sono de acordo com a 

reivindicações anteriores, caracterizado por não existir 

degradação na estimativa da curva de temperatura devido 

à amostragem adaptativa destinada à redução da energia 

consumida pelo auricular. 

5) Software para monitorização da temperatura central para 

diagnóstico de distúrbios de sono de acordo com a 

reivindicações anteriores, caracterizado por 
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a) Automaticamente estabelecer a comunicação com o 

auricular Bluetooth (12) para adquirir o sinal 

modulado em frequência (FM) (14) que contem a 

informação da temperatura; 

b) Remover o ruído (15) utilizando um filtro de Kalman e 

estimar o valor da temperatura baseada na amostra 

actual (17) e nos valores adquiridos previamente (19); 

c) armazenar num ficheiro presente no cartão de memória 

do telemóvel (18) o valor estimado da temperatura; 

d) enviar periodicamente o ficheiro com as temperaturas 

(24) para um centro médico via SMS, e-mail ou 

Bluetooth para um computador (25); 

e) gerar um alarme quando a carga da bateria do auricular 

ou do telemóvel está a terminar(13); 

f) gerar diversos alarmes mediante algumas situações 

criticas, como elevadas temperaturas, longos períodos 

de ausência sinal ou de valores correctos de 

temperatura devido, por exemplo, à posição incorrecta 

do auricular. (13); 

g) realizar o processamento de alto nível sobre o sinal 

(22) adquirido como por exemplo a estimação e 

apresentação do ciclo circadiano, estimação de desvios 

de fase ou mostrar as distorções na curva circadiana 

da temperatura relativamente ao traçado considerado 

normal (23); 

6) Software para monitorização da temperatura central 

para diagnóstico de distúrbios de sono de acordo com a 

reivindicação 5, caracterizado por num modo secundário 

de operação, o auricular Bluetooth, ser inquirido 

através de uma chamada telefónica e a medição é enviada 

automaticamente via SMS para o mesmo número. 

Lisboa, 19 de Junho de 2008 
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Fig. 7 
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Anexo B 

Software desenvolvido  

TempBib.py – Biblioteca das funções utilizadas 
 
 
from __future__ import generators 
import appuifw 
from appuifw import * 
import e32 
from e32db import format_time 
from time import * 
import math 
from math import pi 
import audio 
import os 
import appswitch 
from e32db import format_time 
from time import * 
import sysinfo 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que converte inteiro para binario 
 
def int2bin(n, count): 
    return "".join([str((n >> y) & 1) for y in range(count-1, -1, -1)]) 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que calcula a potencia 
def potencia(n, exp): 
        ret = 1 
        for x in range(exp): 
            ret *= n 
        return ret 
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que retorna o valor da informaçao do Ficheiro texto 
#Argumentos : file -ficheiro txt 
#             start,stop -inicio e fim leitura 
#             pcm -numero bits codificação 
#             bit_divisor -numero de bits do divisor de informação 
#             L-array para conter informação 
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#_____________________________________________________________________     
def read_value(file,start,stop,pcm,bit_divisor): 
    L=[] 
    list=[] 
    aux=[] 
    f = open(file) 
    b=0 
 
    while b!=stop: 
        MSB=int(f.read(1),2) 
        cont =pcm-1 
        final = 0 
        if MSB==1:                          #Negativo 
            while cont >0: 
                MSB=int(f.read(1),2) 
                if MSB==0: 
                    final =final + potencia(2,cont) 
                cont = cont-1 
            final =-1*(final+1) 
        else: 
            final = int(f.read(pcm-1),2) 
        L.append(final) 
 
        b=b+1 
    return L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que retorna o valor da informaçao do Ficheiro audio 
#Argumentos : size - Tamanho do array a medir 
#_____________________________________________________________________   
def AU_open_txt(size): 
    from struct import unpack 
    import struct 
 
 
    data = u'c:\\test.txt' 
    au_file = u'c:\\novo.au' 
    f = open(au_file, 'rb') 
 
    a=f.read(4) 
    b=0 
    while b<5: 
        a=struct.unpack('>L', f.read(4))[0] 
        b=b+1 
         
    data = open(data, 'w') 
    b=0 
    end =0 
    jump=0 
    while end<=size: 
        a=struct.unpack('>L', f.read(4))[0] 
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        if a!=0 and jump>1000: 
            end=end+1 
            a= int2bin(a,32) 
            data.write(a[:16]) 
            data.write(a[16:]) 
        jump=jump+1 
        b=b+1 
    f.close() 
    data.close() 
     
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que e iniciada antes da medição da amostra 
#Argumentos : _______________________   
def adquirir(): 
 
    filename2 = 'c:\\novo.au' 
    T=audio.Sound.open(filename2) 
    T.record() 
    e32.ao_sleep(2) 
    T.stop() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que adquire a amostra e retorna a frequência  
#Argumentos: _______________________      
def medir(): 
    print 'medir?' 
    filename = 'c:\\temp_freq.au' 
    S=audio.Sound.open(filename) 
    S.record() 
    e32.ao_sleep(1) 
    soma=0 
    adquirir() 
 
 
    size=4098 
    AU_open_txt(size) 
    os.remove(u'c:\\novo.au') 
    S.stop() 
    os.remove(filename) 
    L=[] 
    pcm=16 
    L=read_value("c:\\test.txt",0,size,pcm,0) 
    f=pi/(8000*pi) 
    L_media=[] 
    media=0 
    cont=0 
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    while cont<8: 
        media=media+L[cont] 
        cont=cont+1 
    media=media/8 
    L_media.append(media) 
    cont=0 
    while cont<size-8: 
        L_media.append((L_media[cont]+((L[cont+8]-L[cont+1])/8))) 
        cont=cont+1 
    cont=0 
    end=0 
    start=0 
    cont_f=0 
    while cont<size-8: 
        L[cont]=(L[cont]-L_media[cont]) 
        if L[cont-1]>750 and L[cont]<=750: 
            cont_f=cont_f+1 
            if end<cont: end=cont 
            if start==0: start=cont 
        cont=cont+1 
    new_start=(start-1)-L[start-1]*(start-start-1)/(L[start]-L[start-1]) 
    new_end=(end-1)-L[end-1]*(end-end-1)/(L[end]-L[end-1]) 
    f=1/(f*(new_end-new_start)/(cont_f)) 
    print f 
    temp=f 
    return (temp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________     
#Função que aplica o filtro de Kalman, retorna a informação filtrada 
#Argumentos: z - vector com a informação a filtrar 
#_______________________   
def kalman(z): 
    n_iter = len(z) 
    sz = (n_iter,)  # size of array 
    Q = 1e-5        # process variance 
    R = 0.5         # estimate of measurement variance, change to see effect 
    xhat=[] 
    P=[] 
    xhatminus=[] 
    Pminus=[] 
    K=[] 
    y=[] 
    cont=0 
  
    while cont<=n_iter-1: 
        xhat.append(0) 
        P.append(0) 
        xhatminus.append(0) 
        Pminus.append(0) 
        K.append(0) 
        y.append(cont) 
        cont=cont+1 
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    # intial guesses 
    xhat[0] = 2320 
    P[0] = 2320 
    for k in range(1,n_iter): 
        # time update 
        xhatminus[k] = xhat[k-1] 
        Pminus[k] = P[k-1]+Q 
        # measurement update 
        K[k] = Pminus[k]/( Pminus[k]+R ) 
        xhat[k] = xhatminus[k]+K[k]*(z[k]-xhatminus[k]) 
        P[k] = (1-K[k])*Pminus[k] 
 
    return (xhat) 
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#Programa para aquisição e visualização gráfica em tempo real 
# -*- coding: cp1252 -*- 
 
 
 
from __future__ import generators 
import appuifw 
from appuifw import * 
import e32 
from e32db import format_time 
from time import * 
import math 
from math import pi 
import audio 
import os 
import appswitch 
from e32db import format_time 
from time import * 
import sysinfo 
import TempBib2 
from TempBib2 import * 
from time import * 
 
def arange(start, stop=None, step=None): 
      if stop is None: 
         stop = float(start) 
         start = 0.0 
      if step is None: 
         step = 1.0 
      cur = float(start) 
      while cur < stop: 
         yield cur 
         cur += step 
app.body = canvas = Canvas() 
width, height = canvas.size 
         
def axes(xyrange, position=[18, height-11, width-10, 10], formatter=lambda x:x): 
   global left, bottom, right, top, min_x, min_y, scale_x, scale_y 
   left, bottom, right, top = position 
   min_x, max_x, step_x, min_y, max_y, step_y = xyrange 
   scale_x = float(right-left)/(max_x-min_x) 
   scale_y = float(bottom-top)/(max_y-min_y) 
   canvas.clear() 
   canvas.rectangle([(left,top), (right+1, bottom+1)], 0) 
   for x in arange(min_x, max_x, step_x): 
      canvas.text((14+scale_x*(x-min_x), height-1), unicode(formatter(x))) 
      canvas.point((left+scale_x*(x-min_x), bottom-1), 0) 
      canvas.point((left+scale_x*(x-min_x), top+1), 0) 
   for y in arange(min_y, max_y, step_y): 
      canvas.text((2, bottom+2-scale_y*(y-min_y)), unicode(formatter(y))) 
      canvas.point((left+1, bottom-scale_y*(y-min_y)), 0) 
      canvas.point((right-1, bottom-scale_y*(y-min_y)), 0) 
 
def plot(xs, ys=None): 
   if ys==None: 
      ys = xs 
      xs = range(len(ys)) 
   last = left+(xs[0]-min_x)*scale_x, bottom-(ys[0]-min_y)*scale_y 
   for i in range(1, len(ys)): 
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      p = left+(xs[i]-min_x)*scale_x, bottom-(ys[i]-min_y)*scale_y 
      canvas.line([last, p], 0xFF0033) 
      last = p 
   canvas.point(last, 0x000ff) 
 
    
temp_data_real=[] 
temp_data_real.append(36.5) 
 
measure2= u'e:\\progtime.txt' 
measure1= u'e:\\progtemp.txt' 
 
reg1  = open(measure1, 'w') 
reg2  = open(measure2, 'w') 
 
 
tau=0.5 
alpha=10; 
a=0.995 
tm=2 
tM=10 
y=[] 
y.append(0) 
jump=1 
cont=1 
 
y=[] 
x=[] 
anterior=2300 
appuifw.query(u"Iniciar Demonstração?", "query") 
while cont<10: 
       
      f=medir() 
      y.append(f) 
      x.append(cont) 
      cont=cont+1      
      axes([0,10,1,  0,100,20]) 
      plot(x,y) 
 
e32.ao_sleep(10) 
 
canvas.clear(0) 
 
print 'done' 
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#Programa para aquisição de amostras da temperatura de forma contínuo 

 
 
 
From __future__ import generators 
import appuifw 
from appuifw import * 
import e32 
from e32db import format_time 
from time import * 
import math 
from math import pi 
import audio 
import os 
import appswitch 
from e32db import format_time 
from time import * 
import sysinfo 
import TempBib 
from TempBib import * 
from time import * 
 
 
 
temp_data_real=[] 
temp_data_real.append(36.5) 
 
measure2= u'e:\\progtime.txt' 
measure1= u'e:\\progtemp.txt' 
 
reg1  = open(measure1, 'w') 
reg2  = open(measure2, 'w') 
 
 
tau=0.5 
alpha=10; 
a=0.995 
tm=2 
tM=10 
y=[] 
y.append(0) 
jump=1 
cont=1 
 
temp_init=time() 
text=u"%f\n"%(temp_init) 
reg2.write(text) 
while cont<20000: 
 
   temp = medir() 
   text=u"%f\n"%(temp) 
   print temp 
   reg1.write(text) 
   temp_med=time()-temp_init 
   text=u"%f\n"%(temp_med) 
   reg2.write(text) 
   cont=cont+1 
   e32.ao_sleep(240) 
 
print 'done' 


