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Resumo: O DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE
BAIXO CUSTO é um sistema embarcado que envia sinais que capta
dos sensores conectados ao paciente, processa e filtra este sinal
(eliminando o ruído) e transmite-o para Smartphone e para banco de
dados em nuvem computacional.
Funcionará assim:
O Paciente conecta os três eletrodos no seu corpo, conforme
demonstrado na figura 3, os três eletrodos tipo pulseira (2) pode ser
fixado em cada braço braços e um na perna direita. Através de fios
são conectados ao dispositivo principal MobileECG (1). O
MobileECG capta e processa estes sinais.
 O MobileECG, após processar os sinais, faz uma transmissão sem
fio para o smartphone do paciente (4), o qual terá um aplicativo de
monitoramento cardíaco específico. Esse aplicativo por sua vez
transmite de forma privada ou com anonimização os dados de ECG
para uma base de dados na nuvem.
Uma Web Service (conjunto de serviços Web) recepciona os dados
transmitidos para a base de dados e encarrega-se de aplicar o
processamento do sinal para extração de atributos e de pré-
diagnóstico.
O DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE
BAIXO CUSTO no seu módulo MobileECG, Figura 1, é composto
por: uma placa de captura dos sinais cardíacos denominada
biossensor (1); um microcontrolador (2) que fará a captura,
conversão analógico-digital, processamento e envio do sinal para o
smartfone, via placa de comunicação bluetooth (3); o dispositivo
também contém uma bateria interna recarregável (4) e um
carregador interno de bateria (5) por meio de uma porta micro-USB.
O DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE
BAIXO CUSTO contempla um aplicativo para smartfone, Figura 2,
que receberá dados do MobileECG (1) via bluetooth (2). O aplicativo
ou App (3) possibilitará a visualização do sinal em tempo real e se
encarregará de transmitir os dados coletados com anonimização
para a base de dados na nuvem (5). Uma Web Service processará o
sinal transmitido para a nuvem, aplicando transformadas
matemáticas e reconhecendo padrões de doenças cardíacas,
classificando o risco do paciente e informando-o em tempo real da
sua condição cardíaca. O App hospedado no smartphone transmitirá
os dados coletados para a Web Service na nuvem (5) através de
comunicação via internet (4) disponível no aparelho de smartfone.
2Figura a publicar:
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REINVINDICAÇÕES 

1. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” permite 

a flexibilidade na fixação dos três eletrodos, do tipo pulseira, no corpo do 

paciente, oferecendo, através do aplicativo no smartphone, um indicador da 

qualidade do sinal em aquisição, facilitando o ajuste e orientando sobre a melhor 

posição dos eletrodos. 

2. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” contém 

função de filtragem de ruído dos sinais dos sensores e análise da qualidade do 

sinal ECG utilizando métodos de transformadas matemáticas que garantem 

maior robustez ao processo de extração de informações de pré-diagnóstico. 

3. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” 

implementa modelagem matemática das formas das ondas do ECG visando à 

comparação com padrões específicos, sendo possível a geração de alertas para 

problemas cardíacos de diferentes níveis de gravidade, os quais podem ser 

detectados pela morfologia do sinal ECG. 

4. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” realiza 

a extração de atributos adicionais a partir do sinal ECG relacionados a duração, 

forma e amplitude de cada onda características (onda P, complexo QRS e onda 

T). A extração automática desses atributos proporciona precisão e rapidez ao 

diagnóstico médico.  

5. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” utiliza 

algoritmos de aprendizado de máquina no seu software para classificação de 

risco do paciente entre normal, médio e elevado.  

6. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” realiza 

a exportação e integração dos dados coletados com bases de dados de ECG 

públicas proporcionando a implementação de algoritmos de mineração de dados 

e subsidiando a a pesquisa médica. No entanto, preserva a privacidade dos 

pacientes. 

7. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” 

processa o sinal coletado do paciente e o envia para o ambiente de nuvem 

computacional, permitindo que os dados dos sinais sejam analisados e 
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disponibilizados, mediante permissão do paciente, para que seus médicos 

tenham acesso aos ECGs de forma remota. 

8. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” emite 

alerta ao paciente com mensagem para o celular com a classificação de risco em 

gravidade alta, média e situação normal. Para o caso de gravidade alta, o 

paciente deve procurar um pronto socorro imediatamente.  Já o alerta de 

gravidade média sugere que o paciente deve agendar uma consulta com seu 

médico. 

9. O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” possuirá 

um aplicativo para uso do especialista médico, o qual permitirá que o especialista 

possa cadastrar um laudo para um determinado exame. O conteúdo deste laudo 

será encaminhado ao aplicativo do smartphone do paciente ao qual está 

associado aquele exame. 
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DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO 

[001] Este pedido de invenção tem por objetivo descrever um dispositivo que funcionará 

como um DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO, que 

permitirá a realização contínua de exames de eletrocardiograma (ECG) de forma não 

invasiva e de baixo custo. Sua saída permite a análise remota de anomalias por especialistas 

em saúde. Apesar de o ECG ser de aplicação comum em ambientes clínicos, a aquisição e 

análise de ECG como rotina diária estão longe de ser uma realidade para grande parte da 

população mundial.   

[002] Neste contexto, apresentamos aqui uma plataforma móvel e abrangente, chamada 

MobileECG, que fornece aquisição de sinais de ECG, extração automática de atributos e pré-

diagnóstico em tempo real. Além disso, o MobileECG implementa os recursos de 

computação onipresentes. Por isso, roda em dispositivos móveis (smartphone ou tablet), 

garantindo assim acesso a qualquer hora e em qualquer lugar para qualquer pessoa às suas 

funcionalidades. 

[003] O dispositivo é de baixo custo, tanto na implementação dele quanto na manutenção, 

capaz de oferecer inúmeros benefícios descritos no decorrer do texto. 

[004] O MobileECG é na verdade um onipresente Guardião da Saúde do Coração. Além 

disso, o MobileECG permite a integração e publicação de dados de sinais ECG através da 

tecnologia Linked Data, tornando possível a construção de uma base de conhecimento 

pública, a qual pode ser utilizada para realização de consultas complexas, execução de 

algoritmos de mineração e geração de colaboração entre especialistas. 

[005] A eletrocardiografia é uma técnica utilizada para registrar oscilações de potencial 

elétrico produzidas pela atividade cardíaca. A evolução temporal de tais oscilações é 

chamada de eletrocardiograma (ECG), que é o teste mais difundido em cardiologia para o 

diagnóstico de doenças cardíacas e anomalias.  

[006] O corpo humano por si só atua como um condutor de corrente elétrica, e quaisquer 

dois pontos na superfície podem ser conectados por eletrodos para registrar um ECG ou 

monitorar o ritmo do coração.  

[007] A série temporal obtida pelo registro eletrocardiográfico contém uma série de formas 

de onda e complexos, denominados onda P, complexo QRS e onda T, separados por 

intervalos regulares.  

[008] A análise do comportamento do sinal ECG (padrões de forma de onda, durações e 
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intervalos) permite a extração de uma variedade de informações, que podem subsidiar a 

identificação de uma grande variedade de cardiopatias. 

[009] As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), incluindo doenças cardíacas e câncer, 

são responsáveis por aproximadamente 70% de todas as mortes no mundo, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde. Aliado a esse fato, a população mundial está 

envelhecendo. Tal contexto exige uma necessidade significativa para monitorar o estado de 

saúde do paciente enquanto ele está em seu ambiente pessoal. Consequentemente, uma 

infinidade de sistemas vestíveis para monitoramento da saúde foi desenvolvida e aplicada 

para fornecer informações de feedback em tempo real sobre a condição de saúde do 

indivíduo, seja para o próprio usuário, para um centro médico ou diretamente para um 

profissional de saúde.  

[010] Nas últimas décadas, a computação ubíqua ganhou importância crítica para a 

implementação de aplicativos de saúde. A ubiquidade fornece os meios para tornar os 

serviços de saúde disponíveis para qualquer um a qualquer hora e em qualquer lugar. Assim, 

os dados do paciente podem ser adquiridos por biossensores contendo microprocessadores 

embutidos, acoplados a módulos bluetooth. Além disso, um aplicativo móvel pode executar 

processamento de sinais ou técnicas de análise de dados sobre os sinais coletados, ou 

simplesmente encaminhar os dados coletados para os computadores de um médico, clínica 

ou hospital.  

[011] Foram encontradas algumas patentes que aplicam processamento do sinal ECG com 

transmissão de dados, entretanto nenhuma apresentou característica ubíqua, de forma a 

alertar o paciente sobre um risco eminente, mesmo que não tenha acesso a internet ou a 

qualquer sistema remoto ou local, e também nenhuma apresentou suporte à integração de 

dados. Sabe-se que nos casos de infarto agudo do miocárdio (IAM), a melhor opção de 

tratamento primário é a desobstrução da coronária através de um cateter-balão, porém o 

tempo máximo ideal entre o diagnóstico e o tratamento é de 90 minutos. Portanto, detectar 

precocemente tal quadro, mesmo estando o sistema de aquisição offline, é fundamental 

para os pacientes. 

[012] Na patente TECNOLOGIA VESTÍVEL DE MONITORAMENTO ELETROCARDIOGRÁFICO 

(ECG) COM RESERVATÓRIO HERMÉTICO PARA MEDICAMENTOS E SISTEMA DE 

MONITORAMENTO INTEGRADO, BR102016025939-8, que difere desta invenção por ser 

vestível, o fato de ser vestível introduz uma complexidade e custo desnecessário ao invento. 
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Tamanhos distintos, tipo de tecido e tecnologias laváveis são condições a serem 

consideradas para que o invento citado seja prático. O referido invento também depende 

de um acesso online ao Sistema de Monitoramento Integrado (SMI) para realizar o 

diagnóstico, diferindo do nosso invento, em que o pré-diagnóstico é feito localmente pelo 

próprio sistema, cabendo ao especialista médico o acesso remoto para laudar o exame e 

diagnosticar o paciente. 

[013] Já a patente INDEPENT NON-INTERFERING WERABLE HEALTH MONITORING AND 

ALERT SYSTEM (CA 2839954) descreve um dispositivo de monitoramento e alerta de ECG, 

porém não contempla aplicação de transformadas matemáticas para extração de atributos 

ou qualquer outra técnica de machine learning visando dar maior precisão e robustez ao 

diagnóstico precoce. 

[014] Nenhuma das patentes pesquisadas incorporou tecnologia embarcada como a 

aplicada neste invento, como identificação da morfologia das ondas no próprio aparelho, 

sinais de alerta no próprio aparelho, simplicidade no manuseio e manutenção, com apenas 

três pulseiras e um módulo para ficar na cintura, integração com bases de dados públicas de 

ECG, aplicativo para smartphone com funcionalidades adicionais e análises automáticas mais 

elaboradas dos sinais ECG.  

[015] Toda a concepção do DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE 

BAIXO CUSTO foi feita vislumbrando uma ótima relação custo-benefício do invento para o 

paciente, utilizando-se de componentes padrões de baixo custo mas de performance 

satisfatória. 

[016] Para facilitar a compreensão do invento DISPOSITIVO PESSOAL DE 

MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO, apresentamos os diagramas anexos: 

[017] Figura 1 – Descrição das partes do MobileECG, dispositivo que ficará junto ao corpo 

do paciente a ser monitorado, composto por uma placa de biossensor (1), que estará 

conectado a um microcontrolador(2), o qual aplicará filtros e processamento inicial do sinal, 

uma placa bluetooth (3) que transmitirá as amostras do sinal ECG condicionado para o 

smartphone do paciente. Neste diagrama, também descrevemos a bateria recarregável (4) 

e um módulo carregador de bateria (5).  

[018] Figura 2 – O MibileECG(1) transmite pacotes de sinal ECG em tempo real para o 

smartphone do paciente(3) via bluetooth (3).  No smartphone (3), existirá um aplicativo que 

aplicará processamento adicional sobre o sinal com transformadas matemáticas para 
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extração de atributos e machine learning para reconhecimento de padrões. Além disso, o 

aplicativo transmitirá os sinais ECG coletados, de forma anônima, para uma base de dados 

colaborativa (5) via internet (4). 

[019] Figura 3 – Exemplo de uso da invenção com as três pulseiras (2) posicionadas nos 

membros do corpo e o MobileECG (1) junto ao corpo que transmitirá sinais ECG para o 

smarphone pessoal (4) do paciente. 
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RESUMO 

 

O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” é um 

sistema embarcado que envia sinais que capta dos sensores conectados ao paciente, processa e 

filtra este sinal (eliminando o ruído) e transmite-o para Smartphone e para banco de dados em 

nuvem computacional. 

Funcionará assim:  

 O Paciente conecta os três eletrodos no seu corpo, conforme demonstrado na figura 3, 

os três eletrodos tipo pulseira (2) pode ser fixado em cada braço braços e um na perna 

direita. Através de fios são conectados ao dispositivo principal MobileECG (1). O 

MobileECG capta e processa estes sinais. 

  O MobileECG, após processar os sinais, faz uma transmissão sem fio para o smartphone 

do paciente (4), o qual terá um aplicativo de monitoramento cardíaco específico. Esse 

aplicativo por sua vez transmite de forma privada ou com anonimização os dados de 

ECG para uma base de dados na nuvem. 

 Uma Web Service (conjunto de serviços Web) recepciona os dados transmitidos para a 

base de dados e encarrega-se de aplicar o processamento do sinal para extração de 

atributos e de pré-diagnóstico. 

O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” no seu 

módulo MobileECG, Figura 1, é composto por: uma placa de captura dos sinais cardíacos 

denominada biossensor (1); um microcontrolador (2) que fará a captura, conversão analógico-

digital, processamento e envio do sinal para o smartfone, via placa de comunicação bluetooth (3); 

o dispositivo também contém uma bateria interna recarregável (4) e um carregador interno de 

bateria (5) por meio de uma porta micro-USB. 

O “DISPOSITIVO PESSOAL DE MONITORAMENTO CARDÍACO DE BAIXO CUSTO” 

contempla um aplicativo para smartfone, Figura 2, que receberá dados do MobileECG (1) via 

bluetooth (2). O aplicativo ou App (3) possibilitará a visualização do sinal em tempo real e se 

encarregará de transmitir os dados coletados com anonimização para a base de dados na nuvem 

(5). Uma Web Service processará o sinal transmitido para a nuvem, aplicando transformadas 

matemáticas e reconhecendo padrões de doenças cardíacas, classificando o risco do paciente e 

informando-o em tempo real da sua condição cardíaca. O App hospedado no smartphone 

transmitirá os dados coletados para a Web Service na nuvem (5) através de comunicação via 

internet (4) disponível no aparelho de smartfone. 
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18/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:42
510105101                                   0001
                                                
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS        
                                                
CLIENTE: ANTONIO MANOEL R ALMEIDA               
AGENCIA: 5101-2          CONTA:         18.471-3
================================================
BANCO DO BRASIL                                 
------------------------------------------------
00190000090294091619607502474179179810000007000 
BENEFICIARIO:                                   
INSTITUTO N P I - INPI                          
NOME FANTASIA:                                  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I             
CNPJ: 42.521.088/0001-37                        
PAGADOR:                                        
ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA               
CPF: 242.129.623-49                             
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             71.801
NOSSO NUMERO                   29409161907502474
CONVENIO                                02940916
DATA DE VENCIMENTO                    14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO                         70,00
VALOR COBRADO                              70,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.2A2.479.B8D.581.5B3
================================================
Central de Atendimento BB                       
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas     
0800 729 0001 Demais localidades                
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
                                                
SAC                                             
0800 729 0722                                   
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de      
produtos e servicos.                            
                                                
Ouvidoria                                       
0800 729 5678                                   
Reclamacoes nao solucionadas nos canais         
habituais: agencia, SAC e demais canais de      
atendimento.                                    
                                                
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088                                   
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de       
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
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