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RESUMO 

Tendo em vista a grande incidência de doenças 

pulmonares no Brasil, é de extrema importância o 

monitoramento, tratamento e diagnóstico preciso. Dito 

isso, buscou-se a elaboração conceitual e funcional de 

um espirômetro de baixo custo para treinamento 

ventilatório de pacientes de uma clínica universitária de 

Fisioterapia. Por meio do estudo da literatura e de 

projetos existentes, além de técnicas de 

desenvolvimento de produto como benchmarking e top-

down, encontrou-se a forma mais robusta de protótipo 

que atendesse às necessidades. A construção do 

espirômetro envolveu componentes mecânicos e 

computacionais, sendo desenhado por um método que 

permite a geometria e tamanho ideais. Já na parte de 

software, utilização da linguagem de programação C++, 

e na parte de hardware, arduíno e fluxímetro. A 

comunicação é proposta através de cabo USB. Os 

componentes utilizados e a fabricação em impressora 

3D possibilitaram um preço bem reduzido comparado 

aos produtos comercializados. Sendo assim, o 

dispositivo conectado a um computador via USB 

fornece dados com informações sobre a capacidade 

respiratória e permite compará-los com dados 

provenientes da literatura para que o treinamento de 

pacientes ocorra com eficácia. Os resultados obtidos 

com esse projeto podem ser utilizados para eventuais 

melhorias e mudanças, refinando ainda mais a precisão 

do equipamento.  

Palavras-chave: espirômetro; impressão 3D; 

desenvolvimento de produto.  

 

 

ABSTRACT 
In view of the high incidence of pulmonary diseases in 

Brazil, accurate monitoring, treatment and diagnosis are 

extremely important. Having said that, the conceptual 

and functional development of a low-cost spirometer for 

ventilatory training of patients at a university 

physiotherapy clinic was sought. Through the study of 

literature and existing projects, in addition to product 

development techniques such as benchmarking and top-

down, the most robust form of prototype that met the 

needs was found. The construction of the spirometer 

involved mechanical and computational components, 

being designed by a method that allows the ideal 

geometry and size. In the software part, using the C ++ 

programming language and in the hardware part, 

arduino and flow meter. The proposed communication 

via USB cable. The components used and the 

manufacture in 3D printer, enabled a very low price 

compared to the products sold. Therefore, the device 

connected to a computer via USB provides data with 

information on respiratory capacity and allows to 

compare them with data from the literature so that the 

training of patients occurs effectively. The results 

obtained with this project can be used for possible 

improvements and changes, further refining the 

equipment's accuracy. 

Keywords: spirometer; 3D print; product development. 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabela.fguarnieri@gmail.com


 

Revista Científica da FHO | Fundação Hermínio Ometto, v. 9, n. 1: 2021 

 

2 http://www.fho.edu.br/revistacientifica 

INTRODUÇÃO 

Segundo Pereira et al. (2014), a respiração 

tem como principal objetivo prover oxigênio para 

os tecidos e, destes, remover o dióxido de carbono. 

Para tanto, o processo respiratório é dividido em 

quatro fases: a) ventilação pulmonar; b) difusão de 

oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue e os 

alvéolos; c) transporte de gases pelo sangue e por 

líquidos corporais e suas trocas com as células; d) 

regulação da ventilação pulmonar. Um método 

comum para avaliação da mecânica ventilatória nos 

pulmões consiste no monitoramento do fluxo de ar 

para o interior e o exterior dos pulmões através da 

espirometria. 

O termo espirometria é proveniente do 

latim (spiro = respirar e metrum = medida) e 

consiste em medir a entrada e a saída de ar nos 

pulmões. Como o ar, por si só, apresenta certa 

dificuldade de ser medido volumetricamente, a 

espirometria utiliza-se de registros gráficos desse 

ar, e tal técnica é denominada espirografia 

(COSTA; JAMAMI, 2001). 

Para a realização da espirometria, é 

utilizado o espirômetro que, geralmente, é de dois 

tipos: o que mede apenas o volume expirado, 

usualmente mecânico, e o que determina fluxos, 

normalmente eletrônicos. Os mecânicos são 

normalmente do tipo cuba invertida, nos quais a 

leitura do volume é feita pelo deslocamento da 

cuba. Já os eletrônicos medem o fluxo expirado e, 

por meio deste, obtêm o volume. Esse tipo requer 

integração numérica, fluxo versus tempo, através 

de um software (FORTUNA, 1992).  

Segundo Pereira et al. (1992), os valores de 

referência para a espirometria são baseados em 

peso, altura, sexo e outras condições. No Brasil, os 

valores para espirometria na população adulta 

foram obtidos para a raça branca por meio de um 

espirômetro de fole. Segundo Becklake (1986), os 

valores de referência podem variar a cada estudo, 

mas geralmente são fatores ambientais e pessoais 

pertinentes. Assim como definido pela literatura, os 

parâmetros mais utilizados pela espirometria são: 

 

• FVC (Forced Vital Capacity) ou CVF 

(Capacidade vital forçada): volume total de 

ar exalado com esforço expiratório máximo;  

• FEVt (Timed Forced Vital Capacity) ou VEF 

(Volume expiratório forçado): volume de ar 

expirado desde o início da expiração até o 

tempo “t” em segundos. O FEV geralmente 

dura 0,75s a 1s após grande inspiração 

(MCKERROW; MCDERMOTT; GILSON, 

1960); 

• FEF25%-75% (Mean Forced Expiratory Flow): 

fluxo expiratório médio obtido durante o FVC, 

calculado entre 25 e 75% do tempo expiratório 

total; 

• PFE (Pico de fluxo expiratório): ponto mais 

alto da curva. 

 

No Gráfico 1 é possível verificar a 

ocorrência desses parâmetros. Após começado o 

exame (em 2s), o volume expiratório forçado em 1, 

2 e 3 segundos é observado claramente, assim 

como a capacidade vital forçada. 

 
Gráfico 1 – Curva espirométrica com VEF e CVF. 

 
Fonte: adaptado de Pereira et al. (1992). 

 

Assim como proposto por Pereira, Sato e 

Rodrigues (2007), uma amostra de indivíduos foi 

observada e analisada a fim de derivar valores de 

referência para diversos parâmetros da curva 

expiratória forçada, incluindo fluxos instantâneos e 

relação VEF1/VEF6 (primeiros 6 segundos), e 

comparar os valores previstos atuais para CVF e 

VEF1 com os valores derivados de 1992. Os 

indivíduos participantes do estudo mais recente 

foram escolhidos seguindo critérios, pois não 

poderiam ter diagnóstico de doença cardíaca ou ter 

sido fumantes a vida toda. A idade mínima para o 

sexo masculino foi de 25 anos e para o feminino, 

de 20 anos. A raça negra foi descartada por não ter 

parâmetros de comparação no estudo de Pereira et 

al. (1992). Os indivíduos foram pesados e medidos 

com roupas leves e sem sapatos, e a distribuição 

dessa população encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição da população de referência do sexo masculino e feminino por faixas de idade, estatura e 

índice de massa corporal (IMC = peso/estatura2). 

 
Fonte: Pereira, Sato e Rodrigues (2007). 

 

Os resultados foram obtidos com o auxílio 

de um software estatístico. Ao total, participaram 

643 indivíduos de raça branca, sendo 373 do sexo 

feminino e 270 do masculino. Os valores médios e 

sua dispersão para dados espirométricos são 

mostrados na Tabela 2. Cerca de 9% dos indivíduos 

eram obesos (para ambos os sexos). Alguns fatores, 

como dispneia aos esforços (respiração rápida e 

curta), altitude dos locais e pneumonia no passado, 

não se mostraram influentes neste estudo. Porém, 

para indivíduos hipertensos, o valor de CVF e VEF 

foram menores quando comparados aos não 

hipertensos. 

 
Tabela 2 – Dados espirométricos principais da amostra de referência. 

Fonte: Pereira, Sato e Rodrigues (2007). 
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Foram determinadas equações de regressão 

múltipla para avaliação dos resíduos obtidos nas 

curvas e com isso obteve-se a comparação dos 

valores previstos para CVF e VEF1 de 1992 com os 

obtidos em 2007. A equação resultou em valores 

maiores para os dois parâmetros atualmente em 

ambos os sexos (Gráficos 2 e 3). 

 
Gráfico 2 – Comparativo entre volume expiratório forçado (VEF) de 1992 e 2006,  

sendo sexos feminino e masculino, respectivamente. 

 
Fonte: Pereira, Sato e Rodrigues (2007). 

 
Gráfico 3 – Comparativo entre a capacidade vital forçada (CVF) de 1992 e 2006,  

sendo sexos feminino e masculino, respectivamente. 

 
Fonte: Pereira, Sato e Rodrigues (2007). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob protocolo 

n. 732/2018. Tendo em vista o crescente número de 

doenças respiratórias e a consequente necessidade 

de tratá-las da melhor forma possível, uma clínica 

universitária de Fisioterapia, juntamente ao grupo de 

Engenharia Biomecânica, elencou a possibilidade da 

construção de um espirômetro de baixo custo que, 

por meio de um computador, possibilitasse ao 

paciente a realização de um treinamento 

respiratório. Assim, esse projeto foi elaborado 

conceitualmente, utilizando recursos mais baratos e 

que pudessem ser de fácil acesso e aquisição.  

 O início do projeto foi pautado mediante 

técnicas de desenvolvimento de produto. Segundo 

Mundim et al. (2002), o processo de desenvolvi-

mento de produtos (PDP) é um dos processos mais 

complexos, pois envolve ferramentas, informações 

e habilidades interdisciplinares. Primeiramente, foi 

feito um benchmarking, que consiste na pesquisa 

de mercado para a verificação dos itens já existen-

tes, bem como seus pontos fracos e fortes, e essas 

características podem ser observadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Comparação entre modelos existentes. 

 

Minispir (MIR, Roma, Itália) 

- Pequeno e de fácil utilização. 

- Não fornece curva comparativa. 

R$ 12.900,00 

Lojas Americanas 

 

Portátil (Contec, Qinhuangdao, China) 

- Interface no próprio aparelho. 

- Não fornece curva comparativa. 

R$ 2.000,00 

Loja Mercado livre 

 

Com Bluetooth (Contec, Qinhuangdao, China) 

- Portabilidade. 

- Conexão pode ser difícil ou ter interferências. 

R$ 2.500,00 

Loja Tá com tudo 

 

Handheld (Vitalograhp, Kansas, EUA) 

- Touch screen e intuitivo. 

- Fragilidade por conta da tela, que pode quebrar. 

R$ 16.000,00 

Loja Magazine Luiza 

Fonte: os autores. 

 

Em seguida, por intermédio de uma reunião 

com todas as partes interessadas (clínica de 

Fisioterapia, orientadores e alunos do grupo de 

Engenharia Biomecânica), foi realizado um 

brainstorming, mais conhecido como “chuva de 

ideias”, visando propor soluções e sugestões para o 

projeto proposto. Tendo em mãos todos os itens 

necessários, aplicou-se a ferramenta PDCA – do 

inglês, Plan, Do, Check e Act –, que tem como 

características a visualização do problema, a 

proposta de solução, a análise e a implementação. 

Na primeira etapa – Plan –, buscou-se o 

entendimento do problema inicial ao qual seria 

buscada a solução, nesse caso, a necessidade de um 

espirômetro de baixo custo que pudesse ser utilizado 

como método de treinamento. Já na etapa seguinte – 

Do –, as ações propriamente ditas foram tomadas, e 

os objetivos do projeto foram elencados com base 

no estudo feito. Na etapa – Check – foram analisadas 

as respostas do fluxímetro quando o conjunto era 

conectado ao computador, e com isso algumas 

alterações no código inicial foram feitas. Por último, 

na etapa – Act – estabeleceram-se padrões a serem 

seguidos e possíveis melhorias que podem ser 

implementadas. Todas as etapas do PDCA, bem 

como as ações, são indicadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Etapas do ciclo PDCA. 

Plan 
Problema → Necessidade de um espirômetro de baixo custo que possibilite o treinamento 

respiratório. 

Do 

Causa → Produto caro.  

Ações de melhoria → Identificação dos itens e elaboração de um espirômetro semelhante 

aos já existentes, porém de baixo custo; programação de um código capaz de ler as 

informações e passá-las ao Excel. 

Check Verificação e análise → Código em Arduíno/Excel; funcionamento do fluxímetro.  

Act 

Padronização → Sempre que o exame for feito, deve-se verificar a porta de entrada do 

USB, assim como zerar a medição. 

Sugestão de melhoria → Interface que seja mais intuitiva e de fácil utilização.  

Fonte: os autores. 
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Procedimento mecânico 

Visando à substituição do pneumotacógrafo 

e de conversores análogo-digitais utilizados por 

Pereira et al. (1992), a construção física se deu por 

meio do Arduíno UNO e fluxímetro (Figura 1). 
 

Figura 1 – Montagem do fluxímetro no 

Arduíno UNO. 

  
Fonte: os autores. 

 

Layout e abordagem top-down 

Com os componentes definidos, passou-se 

para a próxima etapa do projeto, o desenho. A abor-

dagem top-down visa à diminuição do tempo total 

de elaboração do projeto, desenhos de fabricação e 

listas de materiais em até 80% (SANTOS, 2011). 

Com isso, a aplicação da abordagem top-down 

baseou-se na elaboração de um esqueleto 3D com 

o layout do equipamento no posicionamento real e 

geometria mínima para definição de cada peça. 

Foram utilizados componentes padrão oriundos de 

um banco de dados. Todas as peças deveriam 

compartilhar o mesmo sistema de coordenadas, e 

na montagem, deveriam estar todos os arquivos 

necessários para a construção das peças. As geo-

metrias e os parâmetros necessários são importados 

nos respectivos arquivos. Após esse processo, a 

modelagem 3D pode ser feita exatamente na 

dimensão e geometria necessárias, impactando 

diretamente na melhoria e diminuição de desperdí-

cios, sejam eles de tempo ou de material. A carcaça 

foi projetada para manter os componentes internos 

em perfeito encaixe, bem como ser fixada com 

parafusos (Figura 2). O equipamento montado pode 

ser observado na Figura 3. 

 
Figura 2 – Carcaça inferior e bocais 

 
Fonte: os autores. 

 
Figura 3 – Carcaça encaixada 

 
Fonte: os autores. 

 

Procedimento computacional 

 A parte computacional foi feita a partir de 

um código no Arduíno com envio ao Excel 

(Figura 4). 

  
Figura 4 – Interface Excel 

 
Fonte: os autores.
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Nota-se que a curva não possui o 

refinamento necessário à análise, e para isso foi 

feito um ajuste Gaussiano que consiste na 

utilização de diversos pontos para aproximá-los 

(Gráfico 4). Esse recurso foi feito para deixar as 

curvas obtidas em um formato mais parecido com 

o utilizado. 

 
Gráfico 4 – Ajuste Gaussiano. 

 
Fonte: os autores. 

 

Realização do teste e obtenção da curva 

 

1. Conectar o USB a um computador. 

2. Verificar no própio Arduíno a porta na 

qual o conjunto está inserido. 
 

Figura 5 – Porta de entrada de dados. 

 
Fonte: os autores. 

 

3. Carregar o programa no Arduíno. 

4. No Excel, deve-se colocar o número da 

porta correspondente (nesse caso, 3). 

Além disso, deve-se clicar em “Reset 

timer” > “Clear Columns” e, posterior-

mente, “Connect”. 

 

 

Figura 6 – Controle e comando no Excel. 

 
Fonte: os autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Abreu (2015), a agilidade para 

obtenção de novas tecnologias é o que define a 

vantagem competitiva, sendo assim os protótipos 

são aliados fundamentais para se materializar uma 

ideia e colocá-la em prática em um primeiro 

momento. Portanto, neste estudo, buscou-se a 

elaboração conceitual e funcional de um protótipo 

de espirômetro com preço acessível, facilidade de 

manuseio e limpeza, além de comunicação com o 

computador. Para a redução de custos, optou-se 

pela impressão 3D, que vem se tornando mais 

comum no Brasil e no mundo.  

O protótipo já impresso (Figura 7) passou 

por um leve acabamento e foram colocados 

parafusos tanto para a fixação da placa de Arduíno 

quanto para a montagem das carcaças. O bocal 

descartável é conectado no orifício representado 

pela letra A, também na Figura 7, promovendo fácil 

higienização. 

  
Figura 7 – Protótipo impresso em impressora 3D. 

 
Fonte: os autores. 

 

 

 

A 
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Por meio das amostras realizadas, foram 

obtidas curvas com certa discrepância das 

preestabelecidas pela literatura. Dessa forma, foi 

necessário, mediante a análise Gaussiana, obter a 

média entre pontos para que as curvas se tornassem 

semelhantes. Todavia, nota-se certa dificuldade na 

simultaneidade dos dados e também na utilização 

do programa. Porém, como o intuito é o 

treinamento de pacientes, o protótipo mostra-se 

totalmente viável, uma vez que é possível 

acompanhar visualmente a formação da curva e 

fazer mais ou menos esforço de acordo com o que 

é mostrado na tela do computador. 

Foram colhidas amostras com diversos 

indivíduos do sexo masculino e feminino e duas 

serão mostradas no Gráfico 5. 

 
Gráfico 5 – Amostra de um indivíduo do sexo masculino com 22 anos e sexo feminino 22 anos, respectivamente. 

        
Fonte: os autores. 

 

Para a construção física do protótipo, foram 

buscados itens baratos e de fácil acesso. A 

impressora 3D utiliza um filamento conhecido 

como Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), por 

ser um material com resistência mecânica, térmica 

e de fácil acabamento. Todos os itens utilizados 

foram elencados na lista de materiais Bill of 

Materials (BOM) e encontra-se na Tabela 3, bem 

como o valor total aproximado.  

Tabela 3 – BOM (Bill of Materials). 

Fonte: os autores. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista a relevância do diagnóstico 

e do tratamento de doenças pulmonares, a 

espirometria entra em cena como grande aliada, e o 

espirômetro, como principal ferramenta. Sendo 

assim, o projeto e desenvolvimento de um 

espirômetro de baixo custo, aliado a um computa-

dor, o qual foi o tema central deste artigo, é de 

grande valia para próximas publicações. Foram 

abordados diversos conceitos de projeto e 

desenvolvimento de produto, como ciclo PDCA, 

benchmarking e brainstorming. Além disso, a 

abordagem top-down foi de suma importância para 

a otimização do layout, promovendo melhor 

utilização de espaços, economia de materiais e, 

principalmente, drástica redução de tempo de 

trabalho para a modelagem 3D. Outra abordagem 

interessante foi o uso da impressora 3D, que 

possibilitou a utilização de materiais poliméricos 

(ABS), os quais não exigem tanto tratamento ou 

trabalho quanto materiais metálicos e são de fácil 

limpeza e conservação. Notou-se uma pequena 

dificuldade na utilização do Arduíno e do Excel por 

pessoas que não estavam habituadas a esses 

programas. Por conta disso, observa-se uma futura 

possibilidade de desenvolvimento de um software 
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capaz de juntar os valores de referência espiromé-

tricos provenientes de um banco de dados e 

compará-los aos valores obtidos simultaneamente 

durante o exame. É importante ressaltar que a 

interface deve ser de fácil utilização e visualização. 
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