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Resumo: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo portátil para armazenar 
os sinais elétricos gerados a partir de eventos de tosse com grande autonomia. Os sensores 
responsáveis por gerar os sinais são um eletreto (microfone) e um acelerômetro. De posse dos sinais, 
a distinção entre tosse dos demais eventos produzidos pelo ser humando (fala, espiro, ronco, etc) 
também é discutida. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de grande impacto econômico e social no mundo 
sendo responsável por 25% das mortes evitáveis nos países em desenvolvimento. A transmissão da 
doença ocorre principalmente entre os contactantes domiciliares ou grupos de pessoas próximas a 
um caso de tuberculose pulmonar bacilífera. Por outro lado, o fato de pacientes com tuberculose 
dividirem o mesmo espaço com outros indivíduos não implica imediatamente em maior probabilidade 
de infecção. Na verdade, há uma lacuna referente à capacidade de um indivíduo infectado 
contaminar outros indivíduos. De fato, muitos estudos realizados no contexto acima não contam com 
uma informação de extrema importância para a definição da taxa de infectividade. Trata-se da 
medição da intensidade da tosse do paciente infectado, que provavelmente tem correlação com a 
infectividade de contactantes próximos. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudo e a pesquisa de sinais elétricos gerados a partir do 
evento da tosse tendo em vista identificar a partir da análise gráfica dos sinais os eventos e a 
intensidade da tosse. 
 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Buscando atingir os objetivos pretendidos, foi iniciado um estudo em busca dos sensores 
mais adaptados para a análise da tosse. O sensor considerado indispensável é o microfone de 
contato ou de eletreto (Sovij¨arvi, 2000). No nosso trabalho, o microfone foi adaptado a uma pequena 
caixa acústica para aumentar a área de contato com o corpo e concentrar o som no eletreto. O 
posicionamento do mesmo se dá sobre a pele na altura do pescoço. O sinal elétrico adquirido pelo 
microfone é condicionado a partir de um filtro butterworth passa-faixa de quarta ordem de 60 a 
1000Hz. 

Um segundo sensor utilizado neste trabalho para coletar sinais elétricos provenientes da 
tosse, trata-se do acelerômetro, capaz de responder aos movimentos do tórax nas três direções. O 
uso do acelerômetro é para auxiliar na distinção da tosse de outros sons que um ser humano pode 
realizar, como espirro, fala, ronco, etc. 

Definido os sensores, realizou-se a montagem de um protótipo capaz de coletar os sinais 
elétricos do áudio e do acelerômetro de forma autônoma e portátil. O requisito principal do protótipo é 
de ser um dispositivo portátil com capacidade de armazenar os dados por um longo período de 
tempo. Uma vez que o paciente será monitorado durante a noite, o dispositivo deve ser capaz de 
monitorar um paciente por no mínimo de 8 horas, Conforme ilustrado na Figura 1, o protótipo é 
formado por uma sinta fixada no tórax contendo os dois sensores e também por um hardware que é 
responsável desde o condicionar o sinal analógico até o seu armazenamento em memória do tipo 
micro SD. O hardware é um sistema embarcado inteligente composto por bateria, microcontroladores 
12F675 e um módulo de armazenamento de Logomatic, (sparkfun, 2011).  



 

 

 
 

Figura 1. Ilustração do sistema de monitoramento de tosse desenvolvido. 
 
Um dos microcontroladores realiza a tarefa de conversão analógico-digital dos sinais 

capturados pelos sensores (eletreto e acelerômetro) e pelo monitoramento do nível do sinal. Neste 
caso, quando o sinal proveniente do eletreto ultrapassa um determinado nível de tensão, o 
microcontrolador comunica os dados dos sensores ao módulo de armazenamento. Desta forma, 
consegue-se simultaneamente uma redução do consumo de bateria e de ocupação da memória, 
aumentando a autonomia do dispositivo. Além disso, um segundo microcontrolador foi empregado 
para monitorar o nível de tensão da bateria, a qual pode ser carregada através do módulo Logomatic 
sem a necessidade de interromper a aquisição dos dados. 

Uma vez montado o protótipo, foram realizados testes com o mesmo visando validar a 
solução proposta. A partir de registros realizados em laboratório foi feita uma análise visual dos sinais 
do microfone no domínio do tempo e na freqüência. No caso específico do sinal do microfone, pode-
se constatar que o envoltório do sinal permite discriminar razoavelmente os eventos de tosse de 
outros eventos (fala, respiração, entre outros). No entanto, o envoltório apresenta uma limitação com 
relação a definição de um limiar de referência acima do qual o sinal é considerado tosse. Por outro 
lado, na análise em freqüência é possível constatar que a distribuição da energia entre as 
componentes de freqüência é mais uniforme quando o evento é uma tosse em relação aos demais 
eventos. 

 
 

 CONCLUSÃO 
 

O principal resultado alcançado foi o protótipo que demandou bastante tempo de 
desenvolvimento. Assim, a análise dos sinais ficou limitada a testes em laboratório do sinal do 
microfone. Pretende-se futuramente correlacionar o sinal do acelerômetro com o sinal do microfone. 

Como trabalho futuro, pode-se realizar testes reais com pacientes portadores de tuberculose 
a partir de uma parceria com o Nucleo de Doenças Infecciosas da UFES (NDI). Outra perspectiva 
futura está em investigar a correlação entre a tosse de uma pessoa sadia com a tosse de um 
tuberculoso. Por fim, pretende-se trabalhar no aumento da capacidade de armazenamento do 
protótipo, e na implementação dos critérios definidos pelo projeto CORSA (Sovij¨arvi, 2000). 
 
 Agradecimentos 
 
 Ao IFES pela concessão da bolsa, ao amigo Bruno Neves Amigo participante do projeto e 
especialmente ao orientador Rodrigo Varejão Andreão pela paciência, companheirismo e pela 
oportunidade de pesquisar e de desenvolver os conhecimentos da engenharia. 
 

 REFERÊNCIAS 
 

Sovij¨arvi, A. R. (2000). Standardization of computerized respiratory sound 
analysis – corsa. Eur. Respir. , p. 10(77):585. 
 
sparkfun. (2011). Acesso em 26 de 05 de 2011, disponível em 
http://www.sparkfun.com/products/8627 

http://www.sparkfun.com/products/8627

