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Resumo -- O presente trabalho reporta o desenvolvimento de um
sistema automAtico para realiza~ão de testes espirom~tricos e de um
banco de dados associado, visando o acompanhamento clinico de
pacientes e estudos estatisticos em uma determinada popula~ão. O
sistema emprega um pneumotac6grafo para obten~ão dos fluxos a~reos,

um microcomputador compativel IBM PC-XT com monitor de video de
alta-resolu~ão (720x348), um conversor A/D 10 bits e uma unidade de
disco rigido de 20 Mbytes. Todos os programas foram implementados
em linguagem C.

INTRODUCAO

Apesar de bastante difundidos no exterior, os testes espirom~tricos

automatizados continuam sendo muito pouco explorados no Brasil. Tal fato tem
origem, provavelmente, na oferta bastante limitada de equipamentos nacionais
confiAveis e nos altos custos associados a importa~ões de sistemas estrangei
ros. Devido a estas dificuldades, observa-se que o uso destes testes estA
praticamente restrito aos servicos de pneumologia, quando, seu campo de
aplica~ão ~ bastante vasto, envolvendo não somente a clinica m~dica, como
tamb~m a medicina do trabalho e a medicina esportiva.

O uso intensivo de testes espirom~tricos exige, normalmente, a
manipula~ão de uma grande quantidade de parâmetros, envolvendo os dados
pessoais do paciente (nome, idade, sexo, peso, quadro clinico, etc), os
valores observados em cada teste, os valores te6ricos relativos aos parâme
tros calculados, a rela~ão entre valores observados e valores te6ricos, etc.
Deste modo, ~ de interesse que os equipamentos destinados a realizar testes
espirom~tricos estejam associados a banco de dados, facilitando o acompanha
mento do quadro clinico do paciente e possibilitando o desenvolvimento. de
trabalhos de pesquisa e de estudos epidemio16gicos. A inexistência de tais
sistemas no mercado nacional tem dificultado o desenvolvimento de estudos na
Area.

Com o intuito de suprir esta deficiência e tendo em vista a atual
disponibilidade no mercado de microcomputadores de baixo custo com grande
capacidade de armazenamento, ~ objetivo deste trabalho o desenvolvimento de
um espirõmetro capaz de armazenar diretamente em mem6ria de massa os parâme
tros concernentes aos testes e de recuperA-los adequadamente, empregando
bases de dados especificas.
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DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema atual emprega um microcomputador compativelcom PC-XT um
monitor de video de alta-resolu~ão (720x34S). um disco rigido de 20 Mbytes.
um cartão de conversa0 A/D 10 bits e uma impressora grAfica.

Os sinais de fluxo são obtidos a partir de um pneumotacbgrafo tipo
Fleisch nâmero 3. As diferen~as de pressão fornecidas pelo pneumotacbgrafo.
são medidas por meio de um transdutor de pressão diferencial capacitivo
(Elema-Schonander EMT32). cujo sinal ~ amplificado. filtrado (passa-baixa
ordem 2. com fc- 40 Hz) ,e amostrado a uma frequência de 200 Hz.

O conjunto pneumotacbgrafo-transdutor de pressão estA localizado
dentro de um gabinete prbximo ao microcomputador. A jusante e ã montante do
pneumotacbgrafo. foram acoplados dois troncos de cone idênticos. com uma das
bases igual ao diâmetro externo do pneumotacbgrafo (5.2cm). a outra com
2.54cm e comprimento de 6cm. Estes adaptadores foram colocados de maneira a
obter uma geometria ã montante e ã jusante do pneumotacbgrafo a mais sim~

trica possivel. tendo em vista as varia~ões nas curvas de calibra~ão. verifi
cadas devido a diferentes perfis de velocidade decorrentes de geometrias
distintas (Funicane e colls. 1977). Em uma das saidas adaptou-se um tubo
flexivel com 100cm de comprimento e 2.54cm de diâmetro. pelo qual o paciente
realiza a manobra.

Foram obtidas curvas de calibra~ão do pneumotacbgrafo nos sentidos
expiratbrio e inspiratbrio. esta âltima obtendo-se por inversão do pneumota
cbgrafo em rela~ão ao sentido do fluxo ( gerador de fluxo - soprador). Para o
uso corriqueiro do sistema. foram previstas calibra~ões frequentes ( na
prAtica. no inicio de cada sessão diAria). empregando-se uma seringa padrão
de 2 litros com a qual são provocados três ciclos inspiratbrios e expiratb
rios ( total de 6 litros em cada sentido). No sentido expiratbrio o cAlculo
do ganho leva em conta a mudan~a da viscosidade do gas entre a calibra~ão (ar
na temperatura ambiente. parcialmente saturado de vapor d'Agua) e a expi
ra~ão ( gas expirado. saturado em vapor d'Agua) (Arnould e colls. 1981).

O sistema apresenta-se para o usuArio sob forma de menus e janelas
grAficas. O menu principal cont~m as op~ões de entrada de dados do paciente.
calibra~ão do sistema. realiza~ão do teste da Capacidade Vital. realiza~ão do
teste da Curva Fluxo x Volume. realiza~ão do teste da Ventila~ão VoluntAria
M!xima. impressão de resultados e banco de dados.
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Os parâmetros calculados são os seguintes:
- Capacidade Vital (CV)
- Capacidade Inspiratbria (CI)
- Volume de Reserva Expiratbria (VRE)
- Ventila~ão VoluntAria M!xima (VVM)

Capacidáde Vital For~ada (CVF)
- Volume Expiratbrio For~ado no primeiro segundo (VEF1)
- VEF1/CVF

Fluxo MAximo (Fmax)
- Fluxo Expiratbrio For~ado

- Fluxo Expiratbrio For~ado

- Fluxo Expiratbrio For~ado

- Fluxo Expiratbrio For~ado

- Fluxo Expiratbrio For~ado

315



Tendo em vista que os resultados obtidos com testes de fun~ão

pulmonar dependem da coopera~ão do paciente, foi incluido um procedimento de
escolha da melhor manobra realizada, permitindo-se que o teste seja realizado
diversas vezes pelo paciente ( Recomenda~ões do American College of Chest
Physicians, 1975). Após a realiza~ão de cada manobra, o operador deve sele
cionar, segundo os crit~rios especificos a cada teste, a melhor manobra
realizada pelo paciente, escolhendo ou os resultados equivalentes ã ultima
manobra realizada, ou aqueles anteriormente selecionados. Deste modo, cada um
dos menus de realiza~ão de testes possui, al~m da janela grafica principal,
na qual são visualizadas em tempo real as manobras ventilatórias realizadas
pelo paciente, uma janela grafica secundaria, onde ~ apresentada a ultima
manobra escolhida pelo operador. A figura 1 mostra o ambiente correspondente
ã Curva Fluxo x Volume.
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Figura 1 - Cópia do terminal de video, correspondente ao menu para
realiza~ão da Capacidade Vital.

Para o calculo dos valores teóricos, foi utilizada a
normalmente empregada no Servi~o de Pneumologia do Hospital
rio/UFPb ( Baldwin 1948, Kory 1961 e Miller 1986 ).
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A indicação de diagnbstico ~ dada em~egando-se os resultados
obtidos com a Capacidade Vital, a relaião VEF1/CVF e a Ventilaião VoluntAria
Mâxima, fornecendo-se no relatbrio final a conclusão de resultados dentro dos
limites da normalidade ou compreeendidos entre insuficiência ventilatbria
discreta, moderada, moderadamente grave e grave, dos tipos obstrutiva, res
tritiva e mista ( Bhargava ,1971 ).

o banco de dados foi implementado a partir de uma biblioteca espe
cifica para a linguagem C e tem como objetivos manter os dados referentes
aos individuos (dados pessoais e resultados obtidos em cada um dos testes
espirom~tricos realizados) e for~ecer meios adequados para a sua manipulaião.
Para uma maior flexibilidade do sistema, foi prevista a possibilidade de
criação de diversas bases de dados, referentes às diversas aplicaiões espe
cificas do equipamento ( acompanhamento de pacientes ambulatoriais, estudos
estatisticos em uma determinada populaião, etc).

A estruturaião lbgica das informaiões ~ feita a partir de duas
entidades distintas: "Pacientes" e "Exames". Estas entidades estão relaciona
das por meio de um atributo comum, fornecendo um elo entre o paciente e os
vArios'exames por ele realizados e armazenados na base de dados em qúestão.

Com o objetivo de otimizar a relação espaio de armazenamento/tempo
de acesso para cada base de dados, optou-se pela Organização Sequencial
Indexada dos arquivos ( Furtado e Santos, 1980), que mantem as informaiões
ordenadas logicamente atrav~s de indices e, portanto, pode acessA-Ios em
tempo relativamente curto. Na implementaião destes indices, empregou-se o
conceito de Arvores balanceadas ( Furtado e Santos ,1980 ) para organizA-los
em estruturas que permitem eficiência tanto na pesquisa, quanto na manuten
ção. Dispõe-se, assim, de uma estrutura de acesso rApido e que não exige
reorganizaiões a cada modificação realizada, como acr~scimos ou apagamentos.

O sistema oferece ao operador, diferentes niveis de visão do banco
de dados para que o mesmo tenha controle sobre suas aiões e possa evitar
possiveis erros ocasionais, como por exemplo gravar resultados obtidos com um
paciente em uma base de dados indevida, apagamento de arquivos de uma base,
etc. Estes niveis de visão são fornecidos atrav~s de informaiões referentes
as unidades de armazenamento (unidade de disco ativa, espaço livre. etc). as
bases de dados (nome. responsAvel. data de criaião. etc). aos arquivos (
n&mero de, registros. tamanho fisico. etc), aos pacientes ( pacientes cadas
trados, exames realizados por determinado paciente ,exames realizados em
determinada data. etc) e as ações diArias (acr~scimos e apagamentos do dia),
que podem ser impressas ou não.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os resultados obtidos at~ então têm sido bastante satisfatbrios. O
sistema ~ de fAcil utilização. com amplo emprego de janelas e a precisão dos
resultados nos testes metrolbgicos realizados estA dentro da niveis espera
dos (erro inferior à 3%).

A parte do sistema concernente a realizaião dos testes foi finali
zada e o anexo 1 mostra um relatbrio impresso obtido com o mesmo. Na atuali
dade. estão sendo avaliados os programas relativos ao banco de dados, para em
uma etapa posterior serem iniciados os testes clinicos. Pretendemos. ini-
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cialmente, constituir uma base de dados especifica aos pacientes do Labora
tbrio de Função Pulmonar e em etapa posterior, extender o uso do sistema a
aplicações mais amplas.

Durante a fase dos testes clinicos pretendemos avaliar a interface
operador/sistema, de maneira a tornar o modo de operação o mais simples
possivel, permitindo assim uma maior dedicação do operador ao paciente. Nesta
fase, serA tamb~m avaliada a adequação dos algoritmos desenvolvidos para a
realização de testes com pacientes portadores de doenças pulmonares.
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ANEXO 1 - Relatório contendo os resultados de um teste espirométrico.

UNI UERS IDADE
HOSPITAL
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LABORATORIO

Hatut~eza do Ex"",,: ESPIRONETRIA
· Data: 21104/85

FEDERAL DA PARAIBA
UNIUERSITARIO

TISIO-PNEUMOLOGIA
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o A O O S O O PACIENTE

! No",,: XXXXXXX
: Prontuario: 123456
· Sexo: M Ic"de: 21 Pl'''''~(CIl): 160 Peso(kg): 56 SUPl!rficie Corporeah~2): 1.58
8-:"';ü~~tiTE~ ~!.inlimCi.õl h.õl :l ~s e. 5 !'\e.Se.s

FlllOOu 10 cigarros/dia du.-ante 2 anos
ínstituicao: INAMPS
Medico Requisitante: Dr(a) W'NYVYV

; Servico Requisitante: CARDIOLOGIA
· Paciente AHbulatorial
'.)Jstificativa Para o &al'le: PIlE OPERATORlO

AMIGDIl.LECTOI'!!!l Real iza<!a en WIWI8S

DIAGNOSTICO

· Esoir09ralla dentro dos Iillites da NORMALIOODE

Dr. Gesualdo Pereira Soares
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ANEXO 1 (cont. )
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PULMONARY FUNCTION ANALYSIS: A DATA BASE SYSTEM

ABSTRACT -- This paper describes an automatic system associated to a data
base. to perform spirometrics tests.· The system was developed to be used in
pulmonary function laboratories and to realize epidemiologic studies. It uses
a IBMPC-XT like microcomputer with a high-resolution screen (720 x348). a 10
bits resolution A/D converter ando a 20 Mbytes Winchester. The programs were
developed using C language.
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